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APRESENTAÇÃO

 A organização da edição 2017 do livro “Novos Desafios da Pesquisa 
em Nutrição e Produção Animal” tem por objetivo divulgar os mais recentes 
avanços na pesquisa desenvolvida dentro do Departamento de Nutrição e 
Produção Animal (VNP) da FMVZ-USP, bem como apresentar a visão crítica 
dos pesquisadores sobre temas relevantes à nutrição e produção animal.
 A edição deste ano organizou a obra em 17 capítulos, onde os autores 
apresentam seus resultados de pesquisa e revisam, com visão abrangente e 
crítica, importantes temas de interesse da comunidade científica desta área de 
conhecimento. 
 Todas estas contribuições são fruto de consolidação e do avanço 
de projetos científicos desenvolvidos por docentes, alunos e colaboradores 
do VNP, os quais tem resultado no avanço do conhecimento científico e na 
formação de recursos humanos altamente qualificados em nível de iniciação 
científica, mestrado e doutorado.
 Os organizadores acreditam que esta coletânea possa contribuir com 
a difusão do conhecimento científico, cujo conteúdo específico fica, muitas 
vezes, fragmentado em artigos publicados em revistas especializadas.
 Desta forma, este livro é recomendado para todos que buscam 
aprofundamento científico em relação à fronteira do conhecimento sobre 
alguns dos grandes temas de importância para a Nutrição e Produção Animal.

OS ORGANIZADORES
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CAPÍTULO I

TÉCNICA DE COLETA DO CONTEÚDO GÁSTRICO PÓS
PRANDIAL EM EQUINOS

Gabriela do V. Pombo1, Yasmin de S. Pereira1, Kátia Feltre1, Hortência 
C. Mazzo1, Álvaro P. L. Oliveira2, Cahuê Francisco Rosa Paz2, Bruna 

Caroline Franzan3, Alexandre O. A. Gobesso4 

1 Pós-graduandos em Nutrição e Produção Animal/VNP - Universidade de São Paulo/
FMVZ-USP, gpombo@usp.br;
2 Pós-graduandos em Ciência Animal – Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG;
3 Pós-graduanda em Ciência Animal – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/
UFRRJ;
4 Professor Associado da Universidade de São Paulo/FMVZ-USP pelo departamento de 
Nutrição e Produção Animal/VNP.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi desenvolver um novo procedimento de coleta de 
digesta gástrica em equinos. Utilizou-se 8 equinos machos castrados da raça 
Puro Sangue Árabe, com idade aproximada de 60 meses e peso corporal médio 
de 457 ± 28 kg. O consumo diário individual adotado foi de 1,75% do peso 
corporal (PC). O delineamento experimental utilizado foi em quadrado latino 
duplo balanceado com oito animais (2 animais por tratamento), quatro dietas 
(Controle – CTR; Levedura Procreatin 7® - LEV; Actisaf HR Plus Sc 47® 
- PROT; e interação Levedura Procreatin 7® + Actisaf HR Plus Sc 47®- L 
+ P). O conteúdo gástrico de cada cavalo foi coletado em 1 dia após 20 dias 
ingerindo a dieta com seus respectivos tratamentos. Foi adotado 22 dias de 
intervalo entre os períodos. No dia da coleta, os cavalos tiveram acesso à água 
ad libitum. A coleta ocorreu segundo metodologia adaptada de Varloud et al. 
(2007), após duas horas da primeira refeição (concentrado e feno). Foram co-
letadas amostras para avaliação de concentração de ácido lático, ácidos graxos 
de cadeira curta e produção in vitro de gases. Não houve diferença significativa 
nos valores de pH e ácido lático do conteúdo gástrico entre os tratamentos 
(P=0,81 e P=0,59, respectivamente). Os grupos CTR e PROT tiveram menores 
valores de produção de gases, sem diferirem entre si. O grupo L+P e o grupo 
LEV produziram gases de forma exponencial Pode-se concluir que o novo 
procedimento de coleta de digesta gástrica apresenta menos danos aos cavalos 
e possui maior precisão do local de coleta a ser avaliado.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Anatomia e fisiologia digestiva dos equinos
 Equinos são classificados como herbívoros não ruminantes com ca-
racterísticas anatômicas e fisiológicas bastante específicas e que utilizam os 
produtos da digestão enzimática no intestino delgado e fermentação bacteria-
na no ceco e cólon como fontes de energia metabolizável (Ralston, 1984). 
Apresentam mastigação eficiente e rápida taxa de passagem gástrica (Wolter, 
1975). Na boca ocorre apreensão dos alimentos pelos lábios, movimentação 
pela língua e alteração da forma física pelos dentes a fim de prepará-lo para a 
propulsão pelo trato gastrointestinal (Frape, 2004).
 O alimento apreendido é colocado entre os dentes pelo lábio supe-
rior, pela sua força, mobilidade e sensibilidade, enquanto que a língua leva 
o alimento até os molares para ser triturado em partículas menores (Pilliner, 
1999). O tempo de permanência do alimento na boca depende da quantidade 
de movimentos mastigatórios (Meyer, 1995) e o número destes movimentos 
para volumosos é maior do que para concentrados (Tisserand, 1983).
 Durante o processo de mastigação ocorre um estímulo à secreção de 
saliva, facilitando a deglutição com a umidificação do alimento com minerais 
e bicarbonato que neutralizam os ácidos na porção inicial do estômago, per-
mitindo alguma fermentação microbiana além da produção de lactato (Meyer, 
1995; Frape, 2004). São secretados por dia entre 10 a 12 litros de saliva, o que 
facilita a fermentação microbiana com a produção de lactato (Frape, 2008). 
 O estômago de um cavalo adulto é pequeno e grande parte da ingesta 
permanece de 2 a 6 horas (Santos et al., 2011). Apresenta capacidade volumé-
trica de 7,5 15 L adaptadas à recepção de pequenas quantidades de alimento 
várias vezes ao dia. Este segmento representa cerca de 8 a 10% do trato di-
gestivo total (Cunha, 1991) e os processos da digestão ocorrem pela atividade 
simultânea de enzimas, microrganismos e suco gástrico (Meyer, 1995).
 O intestino delgado do equino divide-se em duodeno, jejuno e íleo 
e pode chegar até 20 metros em um animal adulto, representando até 30% do 
trato digestório (Cunha, 1991). Neste compartimento, através de mudanças de 
tônus e contrações rítmicas, o conteúdo intestinal é misturado sofrendo ação 
de enzimas pancreáticas, proteolíticas, amilolíticas e as lipases. Além disso, há 
alta concentração de microrganismos anaeróbios os quais aumentam à medida 
que o quimo se aproxima da porção final deste compartimento (Meyer, 1995).
 De acordo com Wolter (1981), a parede do intestino delgado é muscu-
losa, rígida e inervada, recebendo fortes ondas de contração, facilitando a pro-
gressão do conteúdo intestinal. O substrato é muito aquoso e a concentração de 
matéria seca muda conforme a dieta, sendo menor em dietas à base de volumo-
so e maior para o concentrado (Geor, 2010). Hintz (1990) no intestino delgado 
dos equinos a digestão é acentuada e há o predomínio da digestão enzimática, 
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sendo proteína bruta, extrato etéreo, amido e carboidratos não estruturais os 
principais nutrientes digeridos. Além disso, Lewis (1985) relata que as vitami-
nas e minerais em sua maioria também são absorvidos no intestino delgado. 
Os carboidratos estruturais são mais complexos e, aproximadamente, 40 a 50% 
são digeridos no intestino grosso por fermentação bacteriana principalmente 
no ceco e cólon maior (Pagan, 2001).
 Os equinos não apresentam vesícula biliar, a bílis é secretada conti-
nuamente do fígado para o intestino delgado concomitantemente às secreções 
pancreáticas. O fígado é o principal órgão de metabolismo de lipídeos. A gor-
dura é emulsificada pelos ácidos biliares, digerida pelas lipases intestinais e 
absorvida principalmente no íleo para se juntar ao sistema linfático (Julliand et 
al., 2008).
 O intestino grosso representa cerca de 60 a 62% do trato digestório 
total, constituído de ceco, cólon e reto, e recebe alimentos não degradados 
pelo estômago e intestino delgado Cunha (1991). De acordo com Julliand et 
al. (2008), o cólon é subdividido em ventral esquerdo e direito, dorsal direito e 
esquerdo, transverso e menor. Neste local há uma grande quantidade de bacté-
rias e protozoários produzindo enzimas que irão degradar as forragens e o que 
não foi digerido no intestino delgado, em torno de 15% de amido, 5 a 10% de 
extrato etéreo, 10 a 70% de proteína, 85 a 95% de carboidratos (Pagan, 2009).
 Esse compartimento é o local primário de digestão dos carboidratos 
estruturais, que são digeridos por enzimas produzidas pelos micro-organismos 
presentes e absorvidos na forma de ácidos graxos voláteis, como acetato, pro-
pionato e butirato, além de vitaminas e aminoácidos (Hintz et al., 1971). A 
retenção seletiva no intestino grosso ocorre em dois locais: no ceco e cólon 
ventral ocorre a retenção de partículas grosseiras; e no cólon dorsal e distal 
ocorre a retenção de líquido e partículas pequenas de tamanho inferior a 2 mm. 
A contração muscular da parede do cólon impulsiona o líquido em direção ao 
cólon dorsal direito resultando em retenção seletiva de líquido e partículas 
finas neste local (Drogoul, et al., 2000). As secreções do cólon são controladas 
por mecanismos de regulação em suas porções finais, conferindo certo grau 
de umectação à digesta e permitindo seu transporte para o cólon menor, onde 
ocorrerá parte da absorção do conteúdo líquido, dando forma ao bolo fecal lu-
brificado com muco, facilitando assim a progressão do conteúdo e a defecação 
(Thomassian, 2005).

1.2. Estômago equino
 O estômago do cavalo é relativamente pequeno, em comparação com 
os de outras espécies de grandes animais, compreendendo apenas de 8% a 10% 
do trato gastrointestinal (TGI), com capacidade líquida de 7,5 a 15 litros, de-
pendendo do tipo de alimentação. O estômago do equino pode ser divido em 2 
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regiões: um compartimento superior (dorsal), aglandular, e um compartimento 
inferior (ventral), glandular, separados anatomicamente por uma prega, o mar-
cos plicatus. A região aglandular, que se estende do óstio cárdico até o mar-
cos plicatus, é constituída de epitélio escamoso estratificado, e não apresenta 
mecanismos protetores de mucosa contra o suco gástrico. É uma área que tem 
pouco contato com a ingesta, pela sua motilidade reduzida, e que se posiciona 
dorsalmente à região glandular, impedindo-a em condições fisiológicas, de so-
frer as ações corrosivas do ácido clorídrico (HCl) e da pepsina. Possui função 
de armazenamento e especula-se que pode haver alguma fermentação micro-
biana nesta região, semelhante ao rúmen. A região glandular compreende a 
área que vai desde o marcos plicatus até o óstio pilórico. Esta região apresenta 
grande motilidade e é principalmente nela que acontece a digestão mecânica, 
química e enzimática dos alimentos ingeridos. Sua mucosa é protegida destas 
atividades graças à presença de um muco espesso e de agentes tamponantes, 
tais como o bicarbonato, secretados pelas células da mucosa (Swenson & Ree-
ce, 1996).
 O estômago serve tanto como armazenador de alimento para contro-
lar a velocidade de entrega ao intestino delgado como um moedor que reduz o 
tamanho das partículas e as libera apenas quando estão quebradas a uma con-
sistência compatível com a digestão do intestino delgado. Quando o alimento 
entra no estômago, os músculos do compartimento superior do estômago so-
frem um relaxamento reflexo. Devido a esse relaxamento, o estômago pode 
se dilatar para aceitar grandes quantidades de alimento sem aumentar a pres-
são intraluminal. A atividade muscular neste local é passiva, ocorrendo pouca 
mistura. A atividade muscular do estômago distal e piloro é completamente 
diferente daquela do estômago proximal. As contrações musculares estão pre-
sentes com frequência. Quando as ondas peristálticas se aproximam do piloro, 
este se constringe, bloqueando a saída gástrica, exceto das partículas pequenas. 
As partículas muito grandes para passar no piloro são pressionadas e ejetadas 
de volta para o antro (estômago distal). Assim, as ondas peristálticas da parte 
distal servem não apenas para propelir o alimento, mas também, e talvez mais 
importante, para triturar e misturar o alimento. A velocidade na qual o alimento 
deixa o estômago precisa ser compatível com a velocidade com que este possa 
ser digerido e absorvido no intestino delgado. Devido ao fato de alguns tipos 
de alimento serem digeridos e absorvidos mais rapidamente que outros, a ve-
locidade com que o estômago esvazia precisa ser regulada pelo conteúdo do 
intestino delgado (Cunningham & Klein, 2008).

1.3. Secreções
 A maioria dos animais domésticos monogástricos possuem apenas a 
mucosa glandular no estômago, mas os equinos apresentam uma área aglandu-
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lar, dividida em 3 regiões: mucosa cardíaca, mucosa parietal e mucosa pilórica. 
A maioria das áreas de superfície do estômago é coberta com células mucosas 
de superfície. Essas células produzem um muco espesso. As células mucosas 
e suas secreções são importantes para proteger o epitélio estomacal das con-
dições ácidas e da atividade de trituração presente no lúmen. Cada região da 
mucosa contém glândulas com tipos celulares característicos. Na área parietal, 
as glândulas contêm células parietais produtoras de HCl. Distribuído entre as 
células parietais, há outro tipo celular, as células mucosas do colo. Estas célu-
las mucosas secretam muco fino. Além de sua função secretória, são as únicas 
células estomacais capazes de divisão, podendo se diferenciar em qualquer 
célula madura da superfície e glândula gástrica. Na base das glândulas gás-
tricas, há ainda um terceiro tipo de célula, as células principais. Estas células 
secretam pepsinogênio, o precursor da enzima pepsina. As glândulas cardíacas 
secretam apenas muco. Seu muco é alcalino e serve para proteger o estômago. 
As glândulas pilóricas não possuem células parietais, mas sim células G produ-
toras de gastrina e pepsinogênio. A pepsina pertence à família de enzimas que 
digerem proteína e que são secretadas pelas glândulas gástricas. São formadas 
nas células principais como proenzimas inativas chamadas de pepsinogênio. 
Os pepsinogênios são estocados nas células principais até serem secretados no 
lúmen das glândulas gástricas. Após a secreção, os pepsinogênios são expostos 
aos conteúdos ácidos do estômago, resultando em clivagem de uma pequena 
porção da molécula de proteína, o que leva à ativação da enzima. Esse padrão 
de formação e ativação de proenzimas (zimogênios) é necessário pois as enzi-
mas ativas poderiam digerir e destruir as células que as sintetizam. A secreção 
de ácido clorídrico é estimulada pela expectativa por alimento e pela presença 
de alimento não digerido no estômago. Quando um animal espera por alimen-
to, impulsos vagais parassimpáticos estimulam as células do sistema nervoso 
entérico, o qual por sua vez liberam acetilcolina. As células parietais e células 
G possuem receptores para acetilcolina e respondem pela secreção de HCl e 
gastrina, respectivamente (Swenson & Reece, 1996; Cunningham & Klein, 
2008). 
 A distensão do estômago pelo alimento estimula os receptores de esti-
ramento provendo estímulo aferente do SNE; o sistema responde pelo estímulo 
direto de acetilcolina. Além disso, o alimento também atua como tampão au-
mentando o pH do estômago, estimulando a secreção de gastrina pelas célu-
las G e consequentemente mais ácido clorídrico. As células parietais também 
possuem, na sua superfície, receptores para histamina. A histamina é secretada 
pelos mastócitos na mucosa parietal. Os mastócitos são estimulados a secretar 
histamina pela gastrina e acetilcolina. Conforme a secreção gástrica e diges-
tão prosseguem, o pH do estômago diminui, e então a secreção de gastrina é 
suprimida e a secreção de ácido é reduzida. O ambiente intestinal também in-
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fluencia a secreção do ácido gástrico. Quando os conteúdos ácidos do estôma-
go fluem para o duodeno e o pH do duodeno é reduzido, a produção de ácido 
gástrico é reduzida também (Swenson & Reece, 1996; Cunningham & Klein, 
2008). 

1.4. Metodologias de estudo do conteúdo gástrico
 Enquanto o estudo da secreção gástrica tem sido frequentemente rea-
lizado em cavalos em jejum, a maioria das características pós-prandiais dos 
conteúdos gástricos permanece desconhecido. Isto pode estar relacionado com 
a dificuldade na técnica de obtenção de quantidades adequadas de conteúdo 
gástrico pós-prandial para análise. A fim de investigar síndrome equina de úl-
cera gástrica (EGUS) ou fisiologia gástrica normal, procedimentos diferentes 
têm sido desenvolvidos para o estudo do conteúdo gástrico em equinos (Var-
loud et al., 2007), tanto para cavalos em jejum quanto alimentados.
 Sendo o pH do conteúdo do estômago um bom parâmetro para de-
terminar local de coleta e bom funcionamento gástrico, ele tem sido estudado 
para ser uma medida diretamente in situ no cavalo vivo, usando uma sonda 
naso-gástrica (Murray & Schusser, 1993). Contudo, a sonda pode mover-se 
dentro do órgão levando a variação na validação dos dados, exigindo que a sua 
posição seja monitorada por fluoroscopia (Baker & Gerring, 1993a, b, c) ou ra-
diografia (Sanchez et al., 1998). Para evitar esta complicação, a sonda também 
pode ser introduzida através de uma cânula (Clark et al., 1996; Merritt et al., 
2003) inserida cirurgicamente no estômago do cavalo (Campbell-Thompson & 
Merritt, 1987). 
 Algumas outras medidas bioquímicas tais como as concentrações de 
lactato ou de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) do conteúdo gástrico só 
podem ser determinadas após coleta. Atualmente, três diferentes procedimen-
tos têm sido utilizados para alcançar este em cavalos: a eutanásia, punção gás-
trica e aspiração do conteúdo gástrico através de um tubo naso-gástrico (NG). 
A eutanásia permite a recuperação total dos conteúdos gástricos e de órgãos, 
mas apenas permite algumas análises, muitas vezes em um curto tempo (Ale-
xander & Davies, 1963; Kern et al.,1974; Wolter & Chaabouni, 1979; Martin-
-Rosset et al., 1987; De Fombelle et al., 2003; Varloud et al., 2004), além da 
burocracia para o procedimento em alguns países. 
 A canulação gástrica tem sido o método mais frequentemente utili-
zado para estudar as mudanças nas características do conteúdo ao longo do 
tempo, especialmente as secreções de ácidos em animais em jejum (Campbell-
-Thompson & Merritt, 1987; Orsini et al., 1991). No entanto, as secreções 
gástricas são mais líquidas e menos viscosas do que a digesta gástrica. Contu-
do, não seria razoável esperar que a mesma técnica para a coleta de secreções 
líquidas seria bem sucedida para a coleta de conteúdo gástrico pós-prandial 
com partículas semi-sólidas (Kitchen et al., 2000).
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 Em cavalos em jejum, a aspiração de secreções gástricas através da 
cânula pode produzir a coleta de um volume de até 710 ml em 15 minutos 
(Campbell-Thompson & Merritt, 1987). Apenas Nadeau et al., (2000) rela-
taram a coleta do conteúdo gástrico com drenagem pós-prandial de cavalos 
alimentados, através de uma cânula gástrica, em que 450 ml de digesta foram 
coletados durante um período de 11 horas pós-prandial. No entanto, a canula-
ção gástrica é um processo invasivo, que leva a uma modificação anatômica do 
órgão no interior da cavidade abdominal, permitindo a amostragem da porção 
ventral do estômago, não sendo adequado para coletas em uma grande popula-
ção de indivíduos ou de estudos de campo (Varloud et al., 2007). 
 Assim, uma simples metodologia foi desenvolvida por Sangiah et al. 
(1988), com base no quimo aspirado por meio de um tubo naso-gástrico in-
serido no interior do canal de um vídeo-endoscópio. Isso permitiu a coleta de 
um volume limitado de secreções gástricas que varia de 5 a 50 ml de cavalos 
em jejum. Embora esta técnica permita a visualização do conteúdo gástrico e 
posicionamento do tubo na região desejada do estômago, o pequeno diâmetro 
do tubo da coleta impede a coleta de uma porção suficiente de digesta pós-
-prandial. Além disso, nunca foi avaliado a repetibilidade e reprodutibilidade 
desta técnica. 
 Utilizando uma técnica similar, Murray & Grodinsky (1992) aspira-
ram fluidos gástricos através de um tubo single-lumen com um balão de me-
cury-filled em sua extremidade distal e emparelhado com o endoscópio para 
a confirmação da posição do tubo. Esses tubos são raramente usados hoje por 
causa do balão que poderia romper e vazar mercúrio. 
 A técnica baseada na aspiração cega através de um tubo naso-gástrico 
foi previamente testada por Varloud et al. (2007), mas não forneceu amostras 
adequadas, conseguindo apenas a aspiração de pequenos volumes (<10 ml em 
20 minutos). Então, na ocasião do experimento, os autores avaliaram a repeti-
bilidade e reprodutibilidade de um novo procedimento para a coleta de digesta 
gástrica em equinos, baseados na intubação naso-gástrica e orientação com 
o uso do vídeo-gastroscópico, utilizaram 6 equinos em manutenção na qual 
recebiam feno e concentrado peletizado, a fim de facilitar o estudo do ecossis-
tema microbiano no interior do estômago equina. O conteúdo gástrico de cada 
cavalo foi coletado no dia 1 (duas coletas consecutivas no dia) com 22 dias de 
intervalo. No dia da coleta, os cavalos não tiveram acesso à água durante uma 
hora antes da refeição da manhã. A coleta ocorreu duas horas após a primeira 
refeição (concentrado e feno) de acordo com o procedimento seguinte: uma 
hora após a refeição da manhã e antes de cada intubação, um anestésico local 
(Xylocaine® 20 mg/g AstraZeneca, Rueil Malmaison, França) foi aplicado so-
bre as narinas dos cavalos para minimizar o desconforto devido à intubação. 
Uma hora e cinquenta minutos depois da refeição, os cavalos foram colocados 
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no tronco e 1 ml de cloridrato de romifidina (Sedivet®, Boehringer Ingelheim 
França, Paris, França) (10 mg / mL) foi administrada por via intravenosa para 
sedação. Dez minutos mais tarde, um tubo naso-gástrico (PVC, 2.85m de com-
primento, 15 mm de diâmetro interno, diâmetro externo 19 mm) previamente 
aquecido em água quente e revestido com óleo mineral foi inserido através da 
narina para o esôfago (Defline, 1999). Um video-endoscópio de 3 m flexível 
com 10.8mm de diâmetro (Endoscopie OPTOMED, Courtaboeuf, França), 
previamente revestido com óleo de silicone no seu final, foi introduzido no 
tubo da sonda naso-gástrica e empurrado com o tubo no estômago. Ao mesmo 
tempo, foi colocado ar através do canal de endoscópio com uma bomba para 
permitir uma melhor visualização da digesta residual no estômago. O tubo 
naso-gástrico foi posicionado com a sua extremidade em contato com a mas-
sa de digesta usando o vídeo-endoscópio. Uma vez que o tubo mergulhou na 
digesta, o vídeo-endoscópio foi retirado do tubo. Seringas foram usadas para 
aspirar o quimo para dentro do tubo. O tubo foi puxado para fora do estômago 
e do esôfago e o conteúdo gástrico recolhido para fora do tubo por pressão de 
ar. O procedimento foi repetido imediatamente. 
 A digesta recolhida foi imediatamente armazenada em frasco estéril 
saturado de CO2 para análises microbianas (20 ml). Todas as amostras foram 
ressaturadas com CO2 após a coleta e mantidas por cerca de 30 min a 38ºC 
antes da inoculação de culturas microbianas. Cerca de 10 ml foram filtrados 
(Blutex 100 µM) e 3 sub-amostras de conteúdo intestinal foram filtradas e ime-
diatamente congeladas (-25ºC) para mais tarde determinação de D- e L-lactato 
(1 mL), amoníaco (NH3) (3 ml) e ácidos graxos de cadeia curta [1 ml em 
conjunto com um conservante (0,1 ml de uma mistura de 0,05, v / v, H3PO4 + 
0,01 g / ml de HgCl2)]. Aproximadamente 30 ml de digesta foram imediata-
mente congeladas a -25ºC em caixas plásticas hermeticamente fechadas para 
posterior determinação de D-glicose. Pelo menos 50 ml foram reservadas para 
determinação de matéria seca (MS) de acordo com o procedimento descrito 
para análises dos alimentos. Quando os volumes das amostras não foram su-
ficientes para permitir que todas as análises programadas fossem realizadas, 
foi dada prioridade as análises na seguinte ordem: análises de microbiologia 
e medição de pH, lactato, ácidos graxos de cadeia curta, NH3, concentrações 
de glicose e MS. Os autores concluíram que quando comparado com outros 
estudos publicados, os resultados obtidos utilizando a técnica de coleta desen-
volvida, concordaram com os resultados utilizando outras técnicas. Adicional-
mente, os múltiplos parâmetros medidos simultaneamente contribuíram para 
uma melhor compreensão do ecossistema digestivo equino. Esta experiência 
não só permitiu a avaliação de uma técnica inovadora e simples para coleta de 
conteúdo gástrico em equinos adultos, como também forneceu informações 
complementares sobre as características pós-prandiais.
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 Visando novos enfoques sobre locais de processos fermentativos in-
tensivos, onde possui grande atividade microbiana, altas concentrações de áci-
dos orgânicos e uma possível digestão de amido, estudos veem demostrando 
a importância da avaliação da fisiologia digestiva gástrica. Apresentando dife-
rentes resultados com variáveis técnicas, a fim de minimizar os infortúnios que 
a coleta gástrica pode causar ao cavalo vivo e a pouca quantidade de amostras 
que atualmente se consegue com as metodologias atuais, objetivou-se vali-
dar um novo procedimento de coleta de digesta gástrica, avaliando parâmetros 
como pH, ácido lático, ácido graxo de cadeia curta e produção in vitro de gases
 Foram utilizados oito equinos machos castrados da raça Puro Sangue 
Árabe, com idade aproximada de 60 meses e peso corporal médio de 457 ± 28 
kg. Os animais foram alojados em baias individuais, sendo água e sal mineral 
ad libitum. O consumo diário individual adotado foi de 1,75% do peso corpo-
ral (PC) para atingir as exigências de cavalos adultos em manutenção sendo 
0,75% de concentrado e 1% de feno Tifton 85. O conteúdo gástrico de cada 
cavalo foi coletado em 1 dia com 22 dias de intervalo, após os 5 dias de coleta 
total de fezes (CTF). No dia da coleta, os cavalos tiveram acesso à água ad 
libitum. 
 A coleta ocorreu segundo metodologia adaptada de Varloud et al. 
(2007), após duas horas da primeira refeição (concentrado e feno). Uma hora 
e cinquenta minutos depois da refeição, os cavalos foram colocados no tronco 
e foi administrada por via intravenosa detomidina (Detomidin®, Syntec, Vo-
tuparim, Brasil)  na dose de 0,1 mg/kg para sedação. Dez minutos mais tarde, 
uma sonda naso-gástrica (PVC, 2.85m de comprimento, 15 mm de diâmetro 
interno, diâmetro externo 19 mm) previamente aquecido em água quente e 
lubrificado com gel foi inserida através de uma das narinas para o esôfago 
(Delfine, 1999). Um video-endoscópio de 3 m flexível com 10.8mm de diâ-
metro, previamente lubrificado com gel no seu final, foi introduzido na narina 
contralateral e empurrado juntamente com a sonda para o estômago. A sonda 
naso-gástrica foi posicionada com a sua extremidade em contato com a massa 
de digesta visualizada por meio do vídeo-endoscópio, na região do corpo do 
estômago próximo ao marcus plicatus. Uma vez que a sonda mergulhou na 
digesta e confirmada pela imagem através do vídeo-endoscópio determinou-se 
o local adequado de coleta, uma bomba á vácuo foi usada para aspirar o quimo 
para dentro da sonda e para um recipiente de vidro. 
 Amostras do conteúdo gástrico foram imediatamente distribuídas em 
seus respectivos recipientes para posterior análises de ácido lático, ácidos gra-
xos de cadeira curta e produção in vitro de gases. O pH do conteúdo foi aferido 
por peagâmetro de bancada digital (Quimis®) no momento da coleta e uma 
segunda aferição foi feita alguns segundos após distribuição do conteúdo em 
seus devidos recipientes para posterior demais análises, para verificação de 
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uma possível modificação das amostras para estudos futuros de microbiologia. 
O delineamento experimental utilizado foi em quadrado latino duplo balan-
ceado com oito animais (2 animais por tratamento), quatro dietas (Controle 
– CTR; Levedura Procreatin 7® - LEV; Actisaf HR Plus Sc 47® - PROT; e 
interação Levedura Procreatin 7® + Actisaf HR Plus Sc 47®- L + P). 
 Para a análise de ácidos graxos de cadeia curta (acético, propiônico, 
isobutírico, butírico, isovalérico e valérico) do conteúdo gástrico, imediata-
mente após a coleta do material, 4 ml de amostra foram transferidos para tubos 
Vacutainer BD® sem anticoagulante (tampa vermelha) com capacidade para 
10 ml contendo 1 ml de ácido fórmico PA grau HPLC 98-100%. Em seguida, 
os tubos foram centrifugados por 12 minutos (centrífuga modelo 80-2B-15ML, 
Centribio) a 4.000 rpm (1.800 x g) e 2 ml do sobrenadante foram transferidos 
para Microtubo Axygen® com capacidade de 2,0 ml e congelados a -20ºC. 
Os resultados foram medidos por cromatografia em fase gasosa (GC-2014, 
Shimadzu, Japão) por meio de coluna capilar (Stabilwax ®, Restek, EUA) a 
145°C (isotérmica) e um injetor split/splitless e detector dual FID a 250°C, 
utilizando o método descrito por Erwin et al. (1961), adaptado por Getachew 
et al. (2002). O Hélio foi utilizado como gás de arraste, o ar sintético como 
comburente e o hidrogênio como combustível. As amostras foram descongela-
das a temperatura ambiente e centrifugadas a 14.500 x g durante 10 minutos. 
O sobrenadante (800 µl) foi transferido para um frasco seco e limpo com 100 
µl do padrão interno (ácido 2-etil-butírico 100 mM, Chemservice, USA). O 
padrão externo foi preparado com ácidos acético, propiônico, isobutírico, bu-
tírico, isovalérico e valérico (Chemservice, USA). O software GCSolution ® 
(Shimadzu, Japão) foi utilizado para os cálculos. 
 Para a análise de ácido láctico, 10 mL de conteúdo foi coletado ime-
diatamente após coleta e acondicionados em tubos de ensaio com tampa de 
borracha previamente pesados e congelado a -20ºC. A determinação da con-
centração do ácido láctico foi realizada em analisador bioquímico automático 
da marca Randox, modelo RX Daytona (Antrium, UK), pelo método de UV 
enzimático, utilizando Lactato Desidrogenase. 
 Para conhecimento dos autores, é a primeira vez que um ensaio de 
fermentação in vitro utilizando conteúdo gástrico foi realizado. Os frascos de 
fermentação de 160 mL (Theodorou et al.,1994) foram preenchidos com 100 
mL de conteúdo gástrico imediatamente após a coleta e constantemente borri-
fados com CO2. Para cada tratamento foram incubadas 3 réplicas. A produção 
cumulativa de gases foi mensurada em psi (libra por polegada quadrada) atra-
vés de um transdutor de pressão (LOGGER AG100, Datalogger Universal) no 
intervalo de 12 h, com leituras de meia em meia hora, transformada em volume 
e corrigida para g de matéria seca.  Para dar início a contagem do tempo de 
fermentação, inseriu-se uma agulha em cada frasco para retirada da pressão 
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inicial dos frascos, sendo removidas imediatamente. Após a inoculação, os 
frascos foram mantidos em banho maria à 39°C. Após cada leitura, o volume 
dos gases acumulados foi liberado e os frascos homogeneizados manualmente. 
Entre as leituras os frascos foram agitados através da agitação mecânica do 
banho maria. A pressão em psi foi convertida para volume por grama de MS 
por meio da equação:

 Específica para as condições de experimentação de produção de gases 
realizadas no LabEqui.
 Os dados foram analisados pelo programa Statistical Analysis Sys-
tem (SAS Institute Inc., 2010), sendo anteriormente verificada a normalidade 
dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias 
comparada pelo teste de Hartley. Os dados foram submetidos à análise de va-
riância, que separou como causas de variação o efeito de tratamentos, efeito de 
período, efeito de animal dentro de quadrado, bem como efeito de quadrado. 
As médias dos resultados de AGCC foram comparadas através de contrastes 
ortogonais (C1: controle versus levedura, levedura protegida e L + P; C2: L + 
P versus levedura e levedura protegida; C3: Levedura versus levedura protegi-
da). Ácido Láctico, pH, e produção de gases, foram analisados com as mesmas 
causas de variação, porém para análise dessas variáveis-resposta foi adicio-
nado o fator medidas repetidas no tempo referentes aos diferentes momentos 
de coleta, utilizando o procedimento MIXED do SAS. O modelo incluiu o 
efeito de tratamento como fator fixo e os efeitos de animal dentro de quadrado, 
quadrado e período como fatores aleatórios. O nível de significância do teste 
utilizado será o de 5%.
 Não houve diferença significativa nos valores de pH do conteúdo gás-
trico entre os tratamentos (P=0,81). O pH do conteúdo retirado nos diferentes 
tratamentos, apresentaram médias: 6,2; 6,4; 6,1 e 6,3 para grupo CTR; LEV; 
PROT e L+P. Segundo Frape (2010), os carboidratos são fermentados a ácido 
láctico e o pH da digesta diminui para aproximadamente 2,6 no estômago. No 
estudo de Varloud et al. (2007), os valores de pH no conteúdo gástrico de cava-
los com o mesmo tempo de alimentação, foi de 5,23 na primeira medição e de 
5,08 na segunda. Os autores não conseguiram ter precisão do local de coleta e 
possivelmente as amostras foram colhidas abaixo da linha do marcus plicatus, 
onde alguns estudos acreditam que ocorram o início da digestão de amido e 
intensa atividade microbiana. Fica claro que o procedimento e as condições de 
manuseio permitiram a conservação satisfatória das amostras recolhidas e que 
os tratamentos não interferem no pH do estômago. 
 As concentrações de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) estão 
apresentados na Tabela 1. Ao avaliar os AGCC no conteúdo do estômago, foi 
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possível observar aumento das concentrações de ácido acético com o uso de 
levedura. Sendo o grupo controle a menor concentração (3,15 mmol/L), grupo 
levedura (4,37 mmol/L) e grupo protegido (5,43 mmol/L) sem diferenças entre 
elas e grupo interação levedura x protegida com a maior concentração (6,02 
mmol/L).

Tabela 1. Médias e erro padrão da média (EPM) das concentrações de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) no 
conteúdo gástrico nos diferentes tratamentos (LSM; n=321).

(-) Valores não detectáveis, 
ab Valores na mesma linha com diferentes sobrescritos diferem (P<0,05)
1 CTR: controle; LEV: levedura viva; PROT: levedura protegida; L+P: levedura viva + levedura 
protegida,
2 TRAT: Efeito dos tratamentos; C1: contraste 1: controle versus demais tratamentos (levedura 
viva, levedura protegida e levedura viva + levedura protegida); C2: contraste 2: levedura viva + 
levedura protegida versus levedura viva e levedura protegida; C3: levedura viva versus levedura 
protegida.

 Os resultados do ácido acético no conteúdo estomacal apresentaram 
valores maiores quando comparados aos da literatura. Segundo Varloud et al. 
(2007) dietas enriquecidas com amido levam a um aumento de bactérias anae-
róbias, especialmente Lactobacillus spp., o que, por sua vez, resulta em um 
aumento da produção de ácido láctico e AGCC no estômago. Como durante 
a presente pesquisa, foram realizadas análises da digestibilidade da dieta e 
foi encontrada melhora na digestibilidade das frações fibrosas (FDN e FDA), 
entende-se que seja possível uma digestão inicial das fibras no estômago e 
que o uso da levedura viva e da levedura protegida provavelmente auxiliaram 
o aumento de bactérias gram-positivas, sem interferir nos valores de pH, o 
que pode influenciar no padrão fermentativo nesse primeiro compartimento do 
trato gastrointestinal. Como o objetivo era apenas avaliar a técnica de coleta, 
conclui-se que é possível fazer a leitura dos AGCC no conteúdo estomacal com 
a técnica utilizada.
 Os valores da concentração de ácido lático total no conteúdo foram de 
0,30 mmol para grupo CTR; 0,90 mmol para grupo LEV; 0,73 mmol para gru-
po PROT e 0,22 mmol para grupo L+P. Não houve valores significativos para 
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concentração de ácido lático do conteúdo estomacal (P=0,5953). Jassim et al. 
(2009), avaliaram concentração de ácido lático nos diferentes compartimentos 
do trato gastro-intestinal de equinos para monitoramento de acidose lática e 
lamite e apresentaram valores entre 2-3,5 mmol no ceco e reto e desde valores 
não detectável á 4,3 mmol no estômago. Julliand et al. (2017), mensuraram 
concentração de ácido lático no estômago com diferentes dietas a base de for-
ragem e encontraram valores variando de 0,75 a 1,51 mmol. Valores próximos 
aos encontrados no presente estudo.
 As avalições de acúmulo de gás realizadas com inóculo de conteúdo 
gástrico foram feitas de forma inédita na literatura. A mesma metodologia uti-
lizada para inóculo de fezes foi adaptada para estômago segundo Theodorou et 
al. (1994). Não foi incluído substratos nas amostras com inóculo de conteúdo 
gástrico, pois o propósito era avaliar o próprio conteúdo e seu potencial de 
gases.
 Os grupos controle e levedura protegida tiveram menores valores de 
produção de gases, sem diferirem entre si, apresentando constante produção 
de gases. Em seguida, o grupo levedura viva + levedura protegida e o grupo 
levedura viva foi qual mais produziu gases de forma exponencial (Figura 1).

Figura 1. Curvas da produção cumulativa de gases do conteúdo gástrico (mL/ g de MS). CTR: 
grupo controle; LEV: grupo levedura viva; PROT: grupo levedura protegida; L+P: grupo levedu-
ra viva + levedura protegida.

 Na parte aglandular do estômago, a pepsina e outras enzimas proteo-
líticas são secretadas por glândulas da região pilórica (Pilliner, 1993) e que o 
trânsito nessa parte do trato gastro-intestinal é relativamente rápida, podendo 
uma grande parte da digesta permanecer de 2-6 horas na secção anaeróbia 
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(Dicks, et al., 2014). As bactérias presentes no estômago são em sua maioria 
Lactobacillus e Streptococcus. Leveduras também estão presentes, mas em 
números menores (Meyer et al., 2010). Para colonizar dentro do intestino, os 
probióticos precisam sobreviver à passagem através do estômago ácido. A le-
vedura protegida nessa situação demostrou ser capaz de ser hidratada e conti-
nuar inativa no estômago, tendo o mesmo comportamento que a dieta controle. 
Aredita-se que esses dois grupos produziram menos gás em função da levedura 
protegida ficar inativa e da dieta controle possuir pouco carboidrato solúvel, 
não sendo necessário ação de bactérias e mantendo o estômago em perfeito 
funcionamento. Além de que o pH no momento da incubação teve média de 
6,2 (controle) e 6,0 (protegida).
 A literatura é extensa em relação ao estômago equino quando se dis-
cute úlceras gástricas, população bacteriana e fisiologia. Mas quanto a sua fun-
cionalidade frente às diferentes dietas, poucos estudos apresentam resultados 
concisos para discussão. O uso de dietas com alta inclusão de grãos apresenta 
estudo minucioso quanto aos problemas que podem trazer para os equinos. 
 Em relação ao grupo levedura viva + levedura protegida e levedura 
viva, foi apresentado um maior aporte de produção de gases, em função de os 
dois tratamentos apresentarem a levedura viva, que em contato ao meio aquo-
so, provavelmente iniciou seu processo de fermentação, mesmo tendo pouco 
carboidrato solúvel em na dieta, acreditamos que a levedura se utilizou desse 
substrato para sobreviver e crescer. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Avaliando a técnica de coleta sugerida, independente das dietas ofer-
tadas aos animais, foi possível realizar o procedimento com uso de animais 
vivos, com pouco ou nenhum desconforto aos cavalos, usar maior número de 
animais e a possibilidade não apenas de coleta de material para avaliação de 
diferentes parâmetros fisiológicos, mas também, para avalição de técnicas in 
vitro para medição de potencial fermentativo. Conclui-se que a adaptação rea-
lizada para este procedimento de coleta de digesta gástrica apresentou fácil 
aplicabilidade, com alta tolerância pelos equinos, além de proporcionar perfei-
ta precisão do local de coleta a ser avaliado. 
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RESUMO
A raça Nelore pode ser considerada uma raça tardia no que diz respeito à idade 
à puberdade. Normalmente, as novilhas da raça Nelore atingem a puberdade 
entre 2 e 3 anos de idade, no entanto, há uma demanda por tecnologias que 
permitam e/ou induzam a puberdade por volta dos 14 meses de idade. A idade 
à puberdade é influenciada pela nutrição, com estudos mostrando efeitos da 
suplementação nas fases fetal, cria e/ou recria que resultam na antecipação 
da puberdade. O crescimento compensatório é uma estratégia nutricional 
interessante utilizada na produção de bovinos de corte,  a qual pode tornar 
a recria de novilhas mais economicamente eficiente. Estudo recente avaliou 
novilhas Nelore em diferentes planos nutricionais pós-desmama, simulando 
os efeitos sazonais na disponibilidade de forragem nesta fase. Os resultados 
mostraram que o ganho compensatório, apresentado pelas novilhas que 
passaram por restrição, foi suficiente para garantir o peso e idade à puberdade 
semelhantes aos outros tratamentos, não havendo efeito também  na taxa de 
puberdade aos 18 meses de idade e na curva de puberdade. Apesar do período 
inicial de restrição alimentar, a realimentação das novilhas com dieta de alto 
teor de concentrado foi capaz de recuperar o ‘status’ nutricional necessário 
para que a idade à puberdade não fosse comprometida. Outro fator relevante 
na puberdade é o efeito genético, relacionado à precocidade sexual do 
touro progenitor, fator que anteriormente não era levado em consideração 
nos estudos com estratégias nutricionais para antecipação de puberdade. A 
escolha do sêmen é um ponto importante para garantir a puberdade precoce, 
e o crescimento compensatório torna o sistema de criação de novilhas mais 
rentável, sem comprometimento da idade à puberdade.
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1. INTRODUÇÃO
 A lucratividade do sistema de cria em bovinos de corte é dependente 
dos parâmetros reprodutivos. Dentre eles, a idade à puberdade de novilhas 
Nelore vem ganhando bastante destaque no Brasil, pois a idade ao primeiro 
parto é considerada elevada, ocorrendo ao redor dos 36 meses de idade 
(Nepomuceno et al., 2017). A redução da idade à puberdade e, por conseguinte, 
a idade ao primeiro parto, pode aumentar a produção de bezerros durante a 
vida produtiva da vaca (Nunez-Dominguez et al., 1991), além de diminuir a 
quantidade de categorias de animais improdutivos dentro da fazenda (Eler et 
al., 2002). Novilhas tardias à puberdade constituem uma categoria improdutiva 
e ocupam áreas de pastagens que poderiam ser destinadas a outras categorias. 
Os mecanismos endócrinos da puberdade têm sido bastante elucidados em 
bovinos Bos taurus taurus. Entretanto, existem poucos estudos a respeito da 
puberdade em gado zebuíno, principalmente em novilhas da raça Nelore. 
Ferraz Junior et al. (2017) mostraram que novilhas Nelore podem iniciar a 
puberdade ao redor dos 14 meses de idade, desde que não passem por restrição 
alimentar depois da desmama e sejam filhas de touros considerados precoces. 
Nos últimos anos tem aumentado o interesse em reduzir a idade à puberdade 
em novilhas Nelore, no entanto, não existem tecnologias de manejo bem 
estabelecidas para que esses animais atinjam a puberdade na primeira estação 
de monta após a desmama, por volta dos 14 meses de idade, de maneira 
eficiente e viável economicamente. 
 No Brasil, o início da vida reprodutiva aos 14 meses em novilhas 
Nelore é uma realidade de poucos sistemas de produção, devido principalmente, 
a fatores como a condição nutricional encontrada nas propriedades de bovinos 
de corte e falta de seleção genética na raça Nelore para precocidade sexual 
das novilhas (Nepomuceno et al., 2017). Segundo os mesmos autores a idade 
à puberdade na raça Nelore é afetada por fatores genéticos e a utilização de 
touros precoces possibilita emprenhar novilhas da raça Nelore na primeira 
estação de monta, desde que haja condições nutricionais para as novilhas 
expressarem seu potencial genético. 
 Além disso, as práticas de manejo têm como objetivo fazer com que 
as novilhas atinjam 60 a 65% do peso adulto para o início da estação de monta, 
mas pouco é conhecido sobre a influência do crescimento compensatório sobre 
a puberdade de novilhas Nelore. O uso do crescimento compensatório pode 
diminuir o tempo de suplementação dos animais, sem alterar o peso final, 
proporcionando uma oportunidade para diminuir os custos com alimentação 
(Freetly et al., 2001). 

2. PUBERDADE 
 A puberdade é considerada como uma série de eventos que resultam 



 30

na ovulação e posterior formação de um corpo lúteo (Moran et al., 1989), 
ou seja, podemos definir puberdade como o início da vida reprodutiva do 
animal. Diante desta definição, a puberdade pode ser vista como um indicador 
econômico na pecuária de corte. Entre as principais vantagens de emprenhar 
novilhas mais jovens estão o menor tempo para obter retorno do investimento, 
o aumento da vida reprodutiva da vaca e o aumento do número de bezerros 
produzidos (Short et al., 1994).
 Para otimizar o retorno econômico no sistema de cria, as novilhas 
devem ser manejadas com o objetivo de parirem aos dois anos de idade. 
Em sistemas de produção que utilizam estação de monta, isto significa que 
as novilhas devem parir entre 24 e 36 meses de idade (Bagley, 1993). Nesse 
cenário, as novilhas devem ser recriadas de maneira adequada da desmama até 
aproximadamente aos 14 meses de idade, permitindo que nesse momento a 
novilha tenha atingido a maturidade sexual, estando pronta para a reprodução 
(estação de monta). 
 Na literatura, o aparecimento da puberdade é dependente da idade, 
peso corporal,  variáveis genéticas entre raças e a seleção genética do touro 
(Wiltbank et al., 1966; Short & Bellows, 1971; Varner et al., 1977; Ferraz Jr 
et al., 2017). Short et al. (1990) sugeriram que a diferença entre raças, touro e 
mãe dentro da raça, e heterose contribuem para o controle genético da idade 
à puberdade. O manejo nutricional da novilha influencia a variação na idade 
e peso ao qual a puberdade ocorre. Isto indica que não apenas a nutrição, mas 
também a genética é um fator importante que deve ser levado em conta quando 
se pretende reduzir a idade à puberdade de novilhas.

2.1. Fatores nutricionais sobre a puberdade
 A nutrição é capaz de influenciar a idade à puberdade por um 
conjunto de fatores ou hormônios que são regulados através nutrição (tais 
como opióides endógenos, neuropeptídio Y, leptina, IGF-1, glicose e insulina) 
que servem como mensageiros (“feedback” positivo ou negativo) modulando 
a secreção e liberação de GnRH. Essa modulação via GnRH culmina com a 
estimulação da secreção e liberação de gonadotrofinas, induzindo ao início 
dos eventos reprodutivos que determinam a ovulação e formação de um corpo 
lúteo (Williams et al., 2002).
 Gonzalez-Padilla et al. (1975) conduziram um dos primeiros trabalhos 
com objetivo de avaliar a influência da nutrição sobre a puberdade em novilhas. 
Os autores observaram que quando a quantidade de energia foi aumentada, 
todas novilhas atingiram a puberdade dentro de um tempo relativamente 
curto. O aporte nutricional fornecido à novilha pode influenciar a puberdade 
através de mecanismos independentes do peso ou composição corporal, por 
alterar diretamente o padrão de secreção de hormônios envolvidos no processo 
puberal (Grass et al., 1982).
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 O maior aporte nutricional frequentemente resulta em antecipação 
da puberdade. Em um experimento no qual as novilhas consumiram dieta 
com elevada concentração de energia comparado ao controle, foi encontrado 
uma redução de 42,7 dias na idade à puberdade (Hall et al., 1995). Em outro 
trabalho, Gombe & Hansel (1973) observaram que novilhas alimentadas com 
baixa concentração de energia atingiram a puberdade em uma idade avançada 
e tiveram menores níveis de progesterona do que novilhas alimentadas em 
dietas com maior aporte de energia. Dietas com elevada densidade energética, 
as quais promoveram maior produção de propionato no rúmen, resultaram em 
novilhas atingindo a puberdade com pesos menores. Isso foi explicado devido 
a antecipação da puberdade nestas novilhas. 
 Trabalhos recentes do nosso grupo de pesquisa, os quais avaliaram 
suplementação de vacas e suas crias até a puberdade, não foram encontradas 
mudanças na idade e peso à puberdade quando novilhas foram confinadas na 
fase de recria, comparadas com novilhas manejadas a pasto (Nepomuceno 
et al., 2017). Segundo o autor, o manejo em confinamento, entretanto, 
proporcionou aumento no número de novilhas púberes em comparação ao 
manejo de novilhas a pasto. 
 Visto como a nutrição influencia a manifestação da puberdade, é 
importante caracterizar o estado nutricional dos animais em qualquer estudo 
com puberdade e conforme apresentado inicialmente, os sistemas extensivos 
de produção no Brasil não permitem uma condição nutricional ótima para o 
aparecimento da puberdade aos 14 meses de idade em novilhas da raça Nelore. 
Assim, faz-se necessário o fornecimento de suplementos ou dietas totais com 
o objetivo de aumentar o fornecimento de energia para os animais, visto que 
em Bos taurus indicus admite-se puberdade precoce com 14 meses de idade, 
ou seja, 420 dias (Nogueira, 2004; Nepomuceno et al., 2017).

2.2. Crescimento compensatório
 O manejo das novilhas com o objetivo de atingirem a puberdade 
com o mínimo fornecimento de alimentos e aproveitando os efeitos do ganho 
compensatório quando as forragens estiverem com elevada qualidade e 
disponibilidade, podem resultar em vantagens econômicas dentro do sistema 
produtivo. A performance reprodutiva não é afetada negativamente quando o 
ganho de peso no período pós desmama é obtido em sua maior parte por volta 
dos últimos 45 a 50 dias antes da estação (Lalman et al., 1993). Os resultados 
podem ser devido a um efeito do “flushing’’ nutricional. 
 O ganho compensatório pode ser definido como sendo um ganho de 
peso mais acelerado que o normal, após um período no qual o crescimento 
foi abaixo do potencial genético (Lawrence & Fowler, 2002). Podem ocorrer 
três tipos de ganho compensatório após o crescimento restrito: 1) total: os 
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animais após o período de realimentação conseguirem atingir o mesmo peso 
dos animais que tiveram ganho contínuo (sem restrição); 2) parcial: com os 
animais recuperando apenas uma parte do peso dos animais de crescimento 
contínuo; 3) nulo: os animais que sofreram restrição e não apresentaram 
crescimento compensatório (Figura 1). 

Figura 1. Representação gráfica dos tipos de crescimento compensatório. O intervalo entre os 
períodos 1 e 2 seria a fase de restrição alimentar, sendo a fase de compensação logo após o 
período 2.

 O tempo e a severidade da restrição são os fatores mais preponderantes 
para que o ganho compensatório ocorra (Lawrence & Fowler, 2002). As 
alterações que podem explicar o ganho compensatório são a ingestão de 
alimentos, crescimento dos órgãos internos, exigência de energia para 
mantença, alterações endócrinas, alterações musculares e a composição do 
ganho em peso (Alves, 2003). 
 A ingestão de alimentos é a variável que mais afeta o desempenho 
animal, provavelmente por isto o aumento no consumo observado na fase 
compensatória pode explicar cerca de 60% ou mais do ganho compensatório 
(Sainz et al., 1995). A restrição quantitativa foi efetiva para a redução das 
exigências energéticas de mantença, de maneira contrária, na restrição 
qualitativa as exigências foram aumentadas comparativamente ao grupo 
controle (Sainz et al., 1995). O desempenho dos animais que sofreram restrição 
quantitativa é maximizado pela redução nas exigências enquanto que para o 
grupo que sofreu restrição qualitativa é devido a maior ingestão de matéria 
seca (MS). 
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 A época em que os animais sofrem restrição também exerce grande 
influência sobre o crescimento compensatório potencial. Animais lactantes 
geralmente apresentam ganho compensatório nulo após sofrerem restrição 
alimentar, independente da severidade da restrição (Berge, 1991), devido a 
esta ser uma fase de grande importância para o desenvolvimento e crescimento 
corporal, como as epífises ósseas. Na fase de recria, em que o animal geralmente 
possui uma idade acima dos sete meses, são observados maiores índices de 
compensação, pois nesta fase o crescimento ósseo finaliza e o principal tecido 
em desenvolvimento é o muscular.  O uso do crescimento compensatório pode 
diminuir o tempo de suplementação dos animais, sem alterar o peso final dos 
mesmos, proporcionando uma oportunidade para diminuir os custos com 
alimentação (Freetly et al., 2001).
 Os resultados de Park et al. (1987) mostram que novilhas em sistema 
de ganho compensatório apresentaram maior ganho de peso e menor consumo 
de matéra seca (CMS), resultando em aumento na eficiência de crescimento, 
utilização de energia e proteína em comparação ao grupo controle. O 
esquema utilizado pelos autores foi cinco meses de mantença e dois meses 
de compensatório. O nível de energia foi 15% abaixo das exigências do 
NRC (1978) e 40% acima para mantença e compensatório, respectivamente. 
A fase de mantença permitiu ganhos de 0,250 kg/dia, enquanto que para o 
grupo controle o ganho médio diário (GMD) foi de 0,68 kg/dia. Grande parte 
desta vantagem do grupo testado (ganho compensatório) sobre o controle na 
melhoria de eficiência está relacionado às menores exigências de mantença. 
 Ciccioli et al. (2005) avaliaram o efeito da suplementação (proteica, 
energética com alto amido e energética com baixo amido) para novilhas 
(Hereford × Angus) prépuberes antes da estação de monta. O peso puberal não 
foi influenciado pelos tratamentos, mas as novilhas que não sofreram restrição 
apresentaram puberdade mais jovens do que as novilhas do controle. Segundo 
os autores, alimentando com baixo teor de amido ou alto por 30 dias antes da 
estação pode ser inadequado para estimular a puberdade em novilhas de corte, 
mas fornecendo uma dieta com maior quantidade de amido por 60 dias antes 
da estação pode aumentar a incidência de puberdade durante estação de monta 
de novilhas que tem inadequado peso ao sobreano. 
 Roberts et al. (2009) avaliaram a performance reprodutiva de novilhas 
(1/2 Red Angus, ¼ Charolês, ¼ Tarentaise) durante um período de três anos, 
sendo que os animais foram divididos em tratamentos controle ou restrito 
(80%) por um período de 140 dias, iniciando por volta de 2 meses após a 
desmama. A proporção de novilhas que atingiram a puberdade aos 14 meses de 
idade tendeu a ser menor para o tratamento restrito (60%) quando comparado 
ao controle (68%). Mas a taxa final de prenhez das novilhas que atingiram 
a puberdade foi semelhante entre as novilhas que passaram por restrição e 
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controle (87% e 91%, respectivamente). Desta maneira, existe uma vantagem 
econômica para recriar novilhas de substituição sobre um nível de restrição de 
alimentação durante o período pós desmama. 
 Em trabalho realizado por Cardoso et al. (2014), foram avaliados 
os efeitos dos ritmos de crescimento (controle restrito, controle alto ganho, 
restrição dos 6,5 aos 9 meses e restrição de 3,5 aos 6,5 meses de idade) sobre a 
puberdade em novilhas cruzadas (1/2 Angus, 1/4 Hereford, 1/4 Brahman). Aos 
12 meses de idade, a proporção de novilhas púberes não diferiu entre o grupo 
submetido a restrição de 6,5 a 9 meses de idade quando comparado ao alto 
ganho de peso, com valores de 80 e 70% respectivamente. Os dados estão de 
acordo com a possibilidade de utilização do crescimento compensatório como 
estratégia nutricional sem afetar a idade à puberdade, reduzindo os custos com 
alimentação na recria de novilhas.

3. TRABALHO DO GRUPO DE PESQUISA
 Conhecendo previamente os efeitos nutricionais, genéticos e o 
crescimento compensatório, foi desenvolvido um experimento, no qual a 
hipótese foi de que novilhas Nelore submetidas ao ganho compensatório, 
passando por períodos de restrição alimentar na fase pós desmama, 
apresentariam a puberdade com peso e idade semelhantes às que não passaram 
por restrição alimentar pós-desmama. O objetivo do trabalho foi avaliar 
o aparecimento da puberdade em novilhas Nelore submetidas ou não ao 
crescimento compensatório.
 O experimento foi conduzido nas instalações experimentais do 
Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal – LNRA, no Departamento de 
Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ/USP. 
Foram utilizadas 120 novilhas da raça Nelore (Bos taurus indicus) provenientes 
de IATF, desmamadas com 8 ± 0,75 meses de idade, peso inicial médio de 180 
± 8,6 kg e filhas de seis touros: A (n = 29), B (n = 11), C (n = 20), D (n = 20), E 
(n = 20) e F (n = 20). Todos os touros possuíam DEP positiva para precocidade 
sexual em seus respectivos catálogos de reprodutores.
 As novilhas foram distribuídas de acordo com o peso e idade inicial e 
usando o touro como bloco em quatro tratamentos: 1) GMD elevado (CMS ad 
libitum), cerca de 1 kg/dia, durante todo o período experimental, representando 
assim o grupo controle de alto ganho de peso (ALTO). 2) GMD médio (0,6 
kg/dia) durante todo o período experimental (MÉDIO). 3) Restrição durante 4 
meses (0,2 kg/dia), seguido de CMS ad libitum com crescimento compensatório 
(RESTRITO). 4) CMS ad libitum (GMD alto) por dois meses, alternando com 
mantença (0,2 kg/dia), durante um período total de 10 meses (ALTERNADO). 
De acordo com o período experimental e cada tratamento (diferentes ritmos de 
ganho de peso), foi possível projetar um gráfico o crescimento esperado das 



 35

novilhas e prever o peso corporal aos 18 meses de idade.
As bezerras foram alojadas em baias coletivas (3 por baia) e alimentadas 
uma vez ao dia (08:00 H), utilizando um vagão forrageiro de mistura total 
(Totalmix® 1500, Casale, São Carlos, SP, Brasil) equipado com balança 
eletrônica. A oferta de alimento foi regulada semanalmente de acordo com o 
GMD da semana. Durante o período experimental as novilhas foram pesadas 
semanalmente sem jejum. Foram colhidas amostras semanais da dieta para a 
determinação da MS e estimativa do CMS. A dieta experimental foi formulada 
de acordo com NRC (2000) para suprir as exigências nutricionais das novilhas 
e permitirem um ganho de peso de 1 kg por dia, quando fornecida ad libitum. 
A análise laboratorial da dieta ao longo dos 10 meses do experimento está 
apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Ingredientes e composição química da dieta. 

Legenda: 1 MS: Matéria seca; PB: Proteína bruta; Gord.: Gordura total; FDN: Fibra detergente 
neutro; FDA: Fibra detergente ácido; CNF: Carboidrato não fibroso; NDT: Nutrientes digestíveis 
totais (Calculado de acordo com Weiss et al., 1992). Na dieta também foi adicionado 30 ppm de 
monensina sódica.

 Semanalmente, foram feitas colheitas de sangue para dosagem de 
progesterona (P4) para confirmar a puberdade e os ovários foram avaliados 
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quanto a presença de um corpo lúteo (CL) por ultrassonografia (US) dos 8 
meses de idade até a puberdade. A novilha foi considerada púbere quando foi 
detectado um CL por US e confirmada pela dosagem de progesterona maior 
que 1 ng/mL. As novilhas foram submetidas a esse manejo até atingirem 
puberdade. Após o diagnóstico da presença de CL e a confirmação através da 
análise de progesterona, as novilhas consideradas púberes foram retiradas do 
experimento.
 As novilhas que não apresentaram puberdade até os 18 meses de idade 
foram submetidas a um protocolo de indução da ovulação, através da inserção 
por 10 dias de um dispositivo de progesterona previamente utilizado por 21 
dias. No dia 0 as novilhas receberam o dispositivo de P4. No dia da retirada 
do dispositivo de P4 (dia 10), as novilhas receberam 0,6 mg de cipionato de 
estradiol. No 22° dia após o início do protocolo as novilhas foram avaliadas 
por US para determinar se o protocolo foi eficiente em induzir puberdade.
 O delineamento utilizado foi em blocos casualizados incompletos 
com quatro tratamentos e 30 repetições. As novilhas foram distribuídas nos 
tratamentos por data de nascimento, peso e blocadas de acordo com o pai no 
início do experimento. Dessa forma, o modelo estatístico foi:

Yij= µ + Bi + Tj + eij

 No qual, Yij foi a variável encontrada no tratamento, µ é a média 
geral, Bi efeito de bloco, Tj efeito de tratamento e eij o erro aleatório. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não houve diferença na porcentagem de novilhas púberes aos 18 
meses de idade. Os tratamentos ALTO, MÉDIO, RESTRITO e ALTERNADO 
apresentaram 66, 40, 58 e 52% de puberdade até 18 meses de idade, 
respectivamente. O peso à puberdade e a idade a puberdade também não 
diferiram entre os tratamentos. O peso médio das novilhas na puberdade foi 
de 351, 339, 339 e 337 kg para ALTO, MÉDIO, RESTRITO e ALTERNADO, 
respectivamente. Quanto a idade à puberdade, os valores médios encontrados 
foram de 16,4; 16,8; 17,0 e 16,3 respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2. Desempenho das novilhas de acordo com cada tratamento até os 18 meses de idade.

Notas: Tratamentos: GMD elevado (CMS ad libitum) durante experimento (ALTO); GMD médio 
(0,6 kg/dia) durante o experimento (MÉDIO); Mantença durante 4 meses (0,2 kg/dia), seguido 
de CMS ad libitum com crescimento compensatório (RESTRITO); CMS ad libitum (GMD 
elevado) por dois meses, alternando com mantença (0,2 kg/dia) (ALTERNADO). 
 
 O período de restrição alimentar por 4 meses foi simulado com o 
intuito de mimetizar a época seca do ano, na qual normalmente há escassez de 
forragem por 4 meses (de junho a setembro), culminando com um GMD baixo 
ou muitas vezes negativo neste período (Nepomuceno et al., 2017). Na prática, 
normalmente a escassez de alimento ocorre dos 7 ou 8 meses de idade até por 
volta de 11 ou 12 meses de idade, o que foi simulado no tratamento RESTRITO. 
O tratamento que induziu 4 meses de restrição alimentar não afetou a puberdade 
e o peso final das novilhas, permitindo que pecuaristas mantenham as novilhas 
no pasto mesmo com GMD baixo, e depois submetam as novilhas a uma dieta 
que permita um GMD elevado. Isso significa uma quebra de paradigma pois 
sistemas de produção que objetivam realizar a cobertura das novilhas a partir 
dos 14 meses de idade normalmente não submetem as novilhas a nenhuma 
restrição alimentar pós-desmama (Nepomuceno et al., 2017, Ferraz Junior et 
al., 2017).
 Houve diferença (P < 0,01) no GMD das novilhas de acordo com 
os tratamentos, sendo que o tratamento ALTO apresentou o maior GMD ao 
longo do experimento, seguido do ALTERNADO, RESTRITO e MÉDIO. O 
GMD até a puberdade também diferiu entre os tratamentos (P < 0,01), sendo 
o ALTO com o maior valor, diferindo dos demais (Tabela 2). Na figura 2, é 
mostrado a interação entre o peso e a idade (P < 0,01), sendo possível observar 
a evolução do peso corporal de acordo com os períodos de restrição alimentar 
e compensatório. Além disso, é possível observar na Figura 2 que as novilhas 
dos tratamentos ALTO, ALTERNADO e RESTRITO apresentaram peso 
final similar. No entanto, observa-se que houve diferença (P < 0,01) entre os 
tratamentos no CMS, sendo que o tratamento ALTO consumiu cerca de 20% a 
mais (5,90 vs. 4,71) do que o RESTRITO. Muitas vezes as novilhas alcançam 



 38

um determinado peso alvo e mesmo assim não ocorre a primeira ovulação, 
o que também foi observado no presente trabalho. Novilhas submetidas ao 
tratamento ALTO alcançaram rapidamente um peso próximo dos 65% do 
peso adulto (cerca de 300 kg), o que normalmente é recomendado a campo 
para colocar as novilhas Nelore em estação de monta. No entanto, em muitas 
vezes as novilhas alcançam o peso estipulado sem apresentarem puberdade, 
conforme observado por Ferraz Junior et al., (2017). Esse autor concluiu que 
a genética é o fator essencial para puberdade precoce de novilhas Nelore, e a 
nutrição é um fator limitante. 

Figura 2. Curva de crescimento (peso corporal).
Legenda: Tratamentos: GMD elevado (CMS ad libitum) durante experimento (ALTO); GMD 
médio (0,6 kg/dia) durante o experimento (MÉDIO); Mantença durante 4 meses (0,2 kg/dia), 
seguido de CMS ad libitum com crescimento compensatório (RESTRITO); CMS ad libitum (GMD 
elevado) por dois meses, alternando com mantença (0,2 kg/dia) (ALTERNADO). Houve efeito de 
tratamento (P < 0,01), idade (P < 0,01) e interação tratamento X idade (P < 0,01). 

 Está claro que existe um peso ou uma composição corporal mínima 
para que novilhas atinjam a puberdade (Yelich et al., 1995, Ferraz Junior 
et al., 2017, Nepomuceno et al., 2017), assim como existe em roedores e 
humanos. No entanto, na puberdade precoce talvez o fator idade seja o mais 
importante. Com base nessa afirmação, consegue-se explicar o motivo da 
similaridade entre os tratamentos ALTO, RESTRITO e ALTERNADO, visto 
que as novilhas submetidas ao tratamento ALTO apresentaram peso elevado, 
antes que estivessem idade para expressar a puberdade precoce. Ao passo que 
os tratamentos RESTRITO e ALTERNADO fizeram com que as novilhas 
desses tratamentos chegassem às condições metabólicas e de desenvolvimento 
corporal no momento em que estavam programadas para entrarem na 
puberdade.
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 O ganho compensatório provocado pelo tratamento RESTRITO 
foi capaz de tornar as novilhas mais eficientes, uma vez que o tratamento 
RESTRITO consumiu cerca de 20% a menos que o ALTO. Luna & Cronjé 
(2000) também relataram que novilhas holandesas submetidas a restrição 
alimentar apresentaram maior conversão alimentar, justificando que o período 
de restrição alimentar pode ser uma estratégia para melhorar a eficiência da 
recria de novilhas. Roberts et al. (2009) destacaram que há vantagem econômica 
em recriar novilhas para reposição, sobre um certo nível de restrição alimentar 
durante a fase pós-desmama. Isso foi bem evidenciado neste experimento, no 
qual as novilhas submetidas a restrição alimentar foram cerca de 20% mais 
eficientes do que novilhas submetidas a CMS ad libitum. Nessa mesma linha 
de raciocínio, Barash et al. (1994) avaliaram que novilhas submetidas ao 
crescimento compensatório apresentaram puberdade um mês após as novilhas 
do grupo controle, no entanto, sem diferir na taxa de concepção. Isto indica que 
o ‘’status’’ nutricional das novilhas neste experimento foi recuperado a tempo, 
antes de alcançarem a puberdade.
 As novilhas dos tratamentos ALTO e ALTERNADO começaram a 
apresentar puberdade aos 12 meses de idade. Aos 18 meses de idade, cerca de 
50% das novilhas entraram em puberdade, não havendo diferença (P = 0,17) 
na curva de puberdade entre os tratamentos (Figura 3).  

Figura 3. Proporção cumulativa (%) de novilhas que atingiram a puberdade em cada tratamento 
até os 18 meses de idade. Legenda: Não houve diferença sobre a curva de puberdade (P = 0,17) de 
acordo com os tratamentos.  Tratamentos: GMD elevado (CMS ad libitum) durante experimento 
(ALTO); GMD médio (0,6 kg/dia) durante o experimento (MÉDIO); Mantença durante 4 meses 
(0,2 kg/dia), seguido de CMS ad libitum com crescimento compensatório (RESTRITO); CMS ad 
libitum (GMD elevado) por dois meses, alternando com mantença (0,2 kg/dia) (ALTERNADO).
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             Em relação ao touro, houve diferenças no peso à puberdade (P = 0,01). 
Os valores médios encontrados foram 325, 329, 403, 337, 328 e 330 kg, para 
os touros A, B, C, D, E e F, respectivamente. Além disso, houve efeito do 
touro (P = 0,03) na porcentagem de novilhas púberes aos 18 meses de idade. 
Sendo que os touros A, B, C, D, E e F apresentaram 55, 45, 55, 83, 55 e 26% 
de novilhas púberes nessa idade, respectivamente, com o touro D diferindo 
do F. Também foi feita uma curva de sobrevivência para novilhas púberes de 
acordo com o seu respectivo pai ao longo do experimento (Figura 4). A idade 
média a puberdade para as novilhas de acordo com o pai apresentou tendência 
(P = 0.08) e foram de 17,3; 17,6; 19,0; 17,7; 17,4; 18,7 meses para os touros A, 
B, C, D, E e F respectivamente. Em relação a indução aos 18 meses de idade, 
houve uma tendência do touro (P = 0,06) na resposta à indução de puberdade, 
com novilhas dos touros A, B, C, D, E e F apresentando 69, 50, 88, 100, 89 e 
100%, respectivamente.
 O efeito de touro também foi importante, principalmente nas curvas 
de puberdade, por exemplo, as novilhas filhas do touro A começaram a atingir 
a puberdade com 12 meses de idade e mais de 80% das novilhas filhas do touro 
D atingiram puberdade até o fim do experimento, justificando a importância 
de se avaliar o fator touro em experimentos de puberdade. Em trabalhos que 
avaliaram o efeito de pai na puberdade de novilhas Nelore, a DEP para intervalo 
de partos foi o fator essencial para o aparecimento a puberdade (Ferraz Junior 
et al., 2017). O aspecto genético, traduzido na escolha correta de um touro 
precoce, também tem grande impacto na idade à puberdade de novilhas Nelore 
aos 18 meses de idade, desde que as condições nutricionais estejam atendidas 
(Nepomuceno et al., 2017). 

Figura 4. Proporção cumulativa (%) de novilhas que atingiram a puberdade de acordo com o 
touro até os 18 meses de idade (P = 0,03). Legenda: Houve efeito (P=0,03) sobre a curva de 
puberdade de acordo com o touro. Touros: A (abc), B (bc), C (abc), D (a), E (abc) e F (c). Linhas 
acompanhadas de letras diferentes são diferentes.
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 A porcentagem de novilhas púberes até os 18 meses de idade mostra que 
mesmo utilizando touros Nelore considerados precoces e as novilhas estando 
bem alimentadas, não são todas as novilhas que atingem a puberdade até essa 
idade. Isso de certa forma significa que a raça Nelore é tardia em comparação a 
animais Bos taurus taurus, justificando que as novilhas não entram em estação 
de monta com 14 meses não apenas por condição nutricional, mas também por 
condição genética, o que também foi mostrado no trabalho de Ferraz Junior et 
al. (2017).
 Os tratamentos nutricionais utilizados nas novilhas filhas de touros 
Nelore precoces conseguiram induzir de forma natural apenas cerca de 50% 
de puberdade até 18 meses de idade. Nesse cenário, o uso de protocolos de 
indução de puberdade aliados a manejos nutricionais pode ser de grande valia 
para os pecuaristas que têm como meta fazer suas novilhas parirem no segundo 
ano de vida, aumentando a eficiência do sistema de produção. No final do 
experimento, as novilhas que não apresentaram puberdade foram induzidas 
por meio de dispositivo de P4 de 4° uso durante 10 dias. A porcentagem de 
novilhas que responderam a indução não diferiu entre os tratamentos (P = 0,90), 
com valores de 87 (N = 10), 77 (N = 18), 81 (N = 11) e 85% (N = 14) para os 
tratamentos ALTO, MÉDIO, RESTRITO e ALTERNADO, respectivamente.
 No entanto, houve uma tendência de efeito do pai (touro) em afetar 
o resultado da indução de puberdade. É importante salientar que na fase 
final do experimento todas novilhas estavam com um “status’’ nutricional 
consideravelmente alto, todas bem alimentadas. Ainda assim, nem todas as 
novilhas ficaram púberes, sugerindo que outros fatores, além da nutrição, 
impactam na taxa de indução de puberdade aos 18 meses de idade, talvez um 
papel determinante seja fatores genéticos, o que explicaria a diferença na taxa 
de indução de acordo com o touro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 O início da vida reprodutiva das novilhas é dependente de muitos fatores 
que podem ser controlados e manipulados pelo produtor. Planos nutricionais e 
reprodutivos (acasalamentos) podem favorecer o desenvolvimento do sistema 
endócrino reprodutivo e assim antecipar a puberdade. Devido à sazonalidade 
na produção de forrageiras tropicais, o período de desmama (estação seca) 
é caracterizado pela baixa disponibilidade de forragem, o que possibilita 
a estratégia nutricional do crescimento compensatório. Novilhas Nelore 
submetidas a períodos de restrição alimentar na fase pós-desmama com 
posterior ganho compensatório, apresentaram puberdade com peso e idade 
semelhantes às novilhas submetidas a GMD elevado após a desmama. Não 
houve efeito dos tratamentos no peso à puberdade, na taxa de puberdade aos 18 
meses de idade e na curva de puberdade de acordo com os tratamentos. Esses 
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resultados sugerem que apesar de um período inicial de restrição alimentar, a 
realimentação das novilhas com dieta de alto teor de concentrado foi capaz de 
recuperar o ‘status’ nutricional necessário para que as novilhas não tivessem a 
idade à puberdade comprometida, além disso, foi possível melhorar a eficiência 
alimentar na recria de novilhas Nelore, sem comprometer a idade à puberdade. 
O aparecimento da puberdade apresentou padrão diferente e  houve efeito nas 
taxas de puberdade até os 18 meses, quando se considerou os progenitores, 
corroborando com outros trabalhos que evidenciaram influência genética na 
idade à puberdade, o que sugere que este fator não deve ser negligenciado em 
estudos de puberdade.
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RESUMO
O avanço na produção de frangos de corte é resultado do contínuo melhoramento 
genético das aves, além de outros fatores como a nutrição. Há alguns anos, o uso 
de enzimas exógenas tem sido uma ferramenta que proporciona melhorias no 
desempenho zootécnico por meio do aumento da digestibilidade de nutrientes, 
antes indisponíveis aos monogástricos. A suplementação de fitases exógenas 
nas dietas é interessante devido sua ação em possibilitar a quebra das moléculas 
de fitato. O uso da fitase evita os efeitos negativos do fitato, que é considerado 
um fator antinutricional presente nos ingredientes utilizados na formulação de 
dietas para frangos de corte. O fitato não digerido atrapalha a biodisponibilidade 
de outros nutrientes como micro e macrominerais, aminoácidos e carboidratos. 
Muitos estudos têm demonstrado o efeito que a inclusão dietética da fitase 
em rações de frangos de corte exerce na digestibilidade de nutrientes, no 
desempenho, na qualidade óssea e no rendimento de carcaça. Entretanto, 
estudos que relacionem o uso da enzima fitase na alimentação das aves com 
as características de qualidade da carne ainda são escassos na literatura. Além 
disso, a relação entre a aceitação e o consumo de carne de frango proveniente 
de animais que consumiram fitase em suas dietas, ainda é pouco explorada 
no meio científico. Com um horizonte de crescimento para o setor avícola, 
devido à melhoria da eficiência técnica e a preocupação do consumidor com 
a qualidade da carne e preceitos de sustentabilidade, a utilização da fitase tem 
demonstrado ser um fator importante na produção de frangos de corte. 



 46

1. INTRODUÇÃO
 A produção de frangos de corte é um dos ramos da avicultura 
industrial de grande destaque no cenário do agronegócio brasileiro. O Brasil 
consolidou-se como o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, 
com a produção de 13,146 milhões de toneladas, atrás apenas dos Estados 
Unidos (ABPA, 2017).   De acordo com o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), a carne de frango é uma das mais consumidas em todo 
mundo, em 2016, por exemplo, o consumo foi de 85,1 milhões de toneladas. 
A eficiente produção deste tipo de proteína animal, em curto espaço de tempo 
e com preços competitivos, deve-se ao constante melhoramento genético, a 
nutrição cada vez mais eficiente, além das melhorias nas técnicas de manejo. 
Entretanto, as exigências pela qualidade da carne têm aumentado cada vez 
mais, não só para o mercado interno como também para o externo. 
 A conscientização sobre a relação entre saúde e o consumo de carnes 
vem mudando o cenário de exigências do consumidor. Esta tendência acarretou 
em mudanças na produção e no processamento de carne (Fanatico et al., 2007). 
Consumidores e organizações tem se preocupado com as condições em que 
os animais são criados, além da preocupação no âmbito da sustentabilidade, o 
que envolve questões sociais, econômicas e ambientais. Diante do exposto, um 
desafio cada vez mais atual é a busca pela diminuição do impacto ambiental da 
produção avícola pela redução no volume de dejetos produzidos e da excreção 
de substâncias potencialmente poluentes, como o nitrogênio e o fósforo. 
 Na nutrição de aves, a utilização de algumas enzimas exógenas tem 
contribuído não só para melhoria da produtividade, mas também minimizando 
o impacto ambiental relacionado ao teor de nutrientes contido nas excretas 
dos animais. Dentre as enzimas exógenas utilizadas, as fitases, enzimas 
responsáveis por hidrolisar o ácido fítico, têm sido utilizadas nas rações de 
não ruminantes com o objetivo de aumentar a disponibilidade e digestibilidade 
dos nutrientes, diminuindo o custo da dieta e reduzindo a necessidade de 
suplementação de fósforo inorgânico, além de minimizar a poluição ambiental, 
sendo considerada como a enzima milagrosa dos anos 90 (Rostagno et al., 
2009). 
 Em dietas a base de milho e farelo de soja, 60 a 85% do fósforo 
encontra-se na forma de fitato (ácido fítico), de modo que este é indisponível 
para os animais monogástricos. Logo, o fitato não digerido pelas aves, devido 
a ausência da enzima em seu metabolismo, acaba sendo eliminado nas fezes, 
contribuindo para o aumento do impacto ambiental da produção animal. Além 
do fósforo, o fitato pode reduzir também a disponibilidade da proteína, uma 
vez que inibe a atividade de enzimas proteolíticas, demonstrando o efeito 
antinutricional do composto (Rostagno et al., 2005). 
 Adicionalmente, é preciso elucidar a inclusão de fitase na dieta de 
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frangos de corte no que diz respeito à sua influência sobre a qualidade e aceitação 
sensorial da carne. A grande maioria dos trabalhos existentes na literatura 
restringe-se em avaliar o uso de enzimas e seu impacto sobre a digestibilidade 
de nutrientes, variação dos ingredientes das dietas e o desempenho zootécnico. 
De maneira geral, existe uma grande variedade de enzimas exógenas com 
potencial de influenciar o desempenho zootécnico e consequentemente 
características inerentes à carne. Com a ajuda de microrganismos (bactérias 
e fungos), a indústria tem produzido enzimas que podem degradar vários 
componentes da dieta, como amido, açúcares, proteínas, fósforo e celulose 
para uma absorção mais eficiente e rápida pelo trato digestivo dos animais e 
isso pode influenciar na qualidade da carne.
 Dentro deste contexto, o objetivo deste capítulo é abordar os efeitos 
da inclusão de fitase na alimentação de frangos de corte e os impactos na 
qualidade da carne. 

1.1. Fitase: Métodos de produção e principais microrganismos
 Fitases são mioinositol hexafosfato hidrolases que catalisam uma 
série de reações graduais de desfosforilação do ácido fítico ou fitato para ou-
tros ésteres de inositol fosfato e fosfato inorgânico (Pi). Ou seja, essa enzi-
ma atua hidrolisando o fitato em moléculas com menor efeito antinutricional 
(Valle, 2010). Segundo a União Internacional de Biologia Molecular, existem 
dois tipos de fitase e a diferença entre tais enzimas caracteriza-se em função 
da hidrólise do éster, de tal maneira que uma causa a hidrólise na posição 3 
(mioinositol hexaquifosfato-3-fosforohidrolase) e a outra hidrolisa a posição 6 
(mioinositol hexaquifosfato-6-fosforohidrolase) (Figura 1). Ambos os tipos de 
fitase hidrolisam o fitato em mioinositol e ácido ortofosfato, sendo esse último 
um composto fundamental na biossíntese celular, de acordo com Pandey et 
al., (2001).
 A tecnologia para a produção em escala comercial dessas enzimas 
evoluiu muito, tanto no que se refere às técnicas de obtenção, quanto à en-
genharia genética. Isso permite que tenhamos enzimas produzidas por vários 
microrganismos geneticamente modificados ou não, resultantes em muitos 
casos da expressão do gene de Aspergilus fícus, expresso em outros fungos 
ou bactérias. Inicialmente, os processos de produção utilizavam o método de 
fermentação submersa (SmF), mas atualmente a fermentação no estado sólido 
(FES) tem despertado maior interesse, em função dos bons rendimentos apre-
sentados. 
 A FES é um processo microbiano que geralmente ocorre na superfície 
de materiais sólidos, os quais possuem a capacidade de absorver água, poden-
do conter nutrientes solúveis e serem biodegradáveis (Roussos et al., 1997). A 
escolha da técnica de produção a ser utilizada deve considerar fatores como as 
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condições da cultura, concentração, natureza do substrato e a disponibilidade 
dos nutrientes (Vats & Banerjee, 2004). A produção de enzimas utilizadas na 
nutrição animal como amilases, celulases e fitases é amplamente realizada pelo 
método de FES (Bogar et al., 2003). 
 A fitase pode ser produzida diretamente pelo método de FES por fun-
gos filamentosos em ingredientes bem selecionados e o produto cru dessa fer-
mentação pode ser utilizado nas rações de aves, atuando como um suplemento 
enriquecedor da dieta (Bogar et al., 2003). O produto da fermentação pelo 
fungo não contém apenas fitase, mas outras enzimas acessórias. Também a 
proteína e os ácidos orgânicos produzidos podem melhorar a digestibilidade, 
pois podem atuar sobre as células dos vegetais que contém o fitato (Pandey et 
al., 2001). 
 Todas as fitases são capazes de hidrolisar o fosfato a partir das po-
sições três ou seis da molécula hexafosfato de inositol, o que varia é a ha-
bilidade da enzima em desfosforilar o restante da molécula inositol fosfato 
(Greiner et al. 2000 e 2001). Fitato, ácido fítico, mio-inositol, mio-inositol 
hexafosfato e fitina são sinônimos do mesmo composto antinutricional.  

Figura 1. Representação da molécula de fitato com os seis íons fosfato ligados aos carbonos do 
anel de inositol.

 Todos os processos de produção da fitase são amplamente controlados 
e não apresentam qualquer risco para as aves e aos humanos que consumirem 
carne e ovos. O número de pesquisas nesse contexto proporciona confiabilidade 
nos dados e garantem a utilização de enzimas nas dietas para animais de 
produção.
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2. MECANISMOS DE AÇÃO DAS ENZIMAS
 Os estudos encontrados na literatura mostram que as enzimas agem 
principalmente em áreas específicas, sobre os efeitos antinutricionais, influen-
ciando na digestibilidade dos nutrientes e na digestibilidade dos polissacarí-
deos não amiláceos, apresentadas a seguir.

2.1. Efeitos dos fatores antinutricionais
 Fator antinutricional é um termo que tem sido utilizado para se 
referir aos compostos ou classes de compostos presentes numa extensa 
variedade de alimentos de origem vegetal, que quando consumidos, reduzem 
o valor nutritivo desses alimentos. Sendo assim, os fatores antinutricionais 
são componentes comumente encontrados nos alimentos, que são utilizados 
como ingredientes na formulação de dietas para animais de produção. 
Eles interferem na digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes 
e, se ingeridos em altas concentrações, podem acarretar em danos à saúde, 
como diminuir sensivelmente a disponibilidade biológica dos aminoácidos 
essenciais e minerais, além da possibilidade de causar irritações e lesões da 
mucosa gastrintestinal, interferindo assim, na seletividade e eficiência dos 
processos biológicos (Sgarbieri, 1987). Um exemplo de fator antinutricional 
são os componentes da parede celular de grãos, como a cevada, que contém 
beta-glucanos e arabinoxilanos. Quando ofertados aos animais de produção 
de carne, como frangos de corte, esses componentes reduzem o crescimento 
e pioram a conversão alimentar, podendo até causar alterações hormonais 
e lesões de órgãos. Além disso, o baixo rendimento observado nas aves é 
consequência do aumento da viscosidade da digesta que provoca alteração na 
motilidade digestiva interferindo na absorção dos nutrientes, o que favorece 
o aparecimento de excretas úmidas (cama molhada), afetando o desempenho 
zootécnico dos animais. Nesse sentido, a atividade enzimática para estas 
frações de polissacarídeos pode ser adicionada às dietas (enzimas exógenas), 
melhorando a qualidade nutricional dos grãos (Rostagno, 2009).

2.2. Digestibilidade dos nutrientes 
 Os animais não retêm todos os nutrientes do alimento consumido de-
vido a alguns fatores, como a disponibilidade do nutriente no próprio alimen-
to e a capacidade do trato digestivo do animal. Uma das causas desta menor 
digestibilidade das matérias-primas é a falta de enzimas endógenas para ex-
trair os nutrientes dos alimentos. Os monogástricos não possuem complexo 
enzimático para digerir muitas das frações de polissacarídeos não amiláceos, 
portanto a suplementação de enzimas via ração, pode melhorar a ação das en-
zimas endógenas sobre os alimentos, melhorando seu valor nutricional e con-
sequentemente, o desempenho das aves. A fitase é um exemplo destas enzimas 
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exógenas, que tem sido utilizadas a alguns anos e tem surtido efeito não só 
sobre o aproveitamento do fósforo, mas também de outros componentes como 
os minerais. 
 Sebastian et al., (1996) observaram que a suplementação de fitase 
microbiana em dieta com o teor de PB reduzido aumentou a retenção de P, Ca, 
Cu e Zn. O aumento na retenção de Zn pode ser devido à maior disponibilida-
de deste mineral vindo do fitato e essa observação enfatiza a necessidade de 
reavaliar as exigências de Zn, quando a dieta de frangos é suplementada com 
fitase. Embora a suplementação com fitase tenha aumentado significativamen-
te a retenção de Cu, comparada com a dieta com P disponível (Pd) reduzido 
sem fitase, esta falhou em atingir o nível de retenção de Cu da dieta com Pd 
normal. A possível explicação para esse resultado é que altas concentrações de 
Zn, devido à atividade da fitase, induzem a síntese intestinal de metalotioneina, 
proteína rica em cisteína que liga ao Zn e Cu e outros cátions divalentes. Além 
disso, o Cu é mais susceptível em ligar a metalotioneina do que o Zn e a me-
talotioneina parece ser um regulador negativo na absorção de Cu. O aumento 
na retenção de P e Ca, devido à suplementação de fitase em dietas com Pd 
reduzido, é porque a fitase libera Ca do complexo fitato Ca e, como a disponi-
bilidade de fósforo aumenta, a disponibilidade de Ca também aumenta, pois 
ambos participam do mesmo complexo. A dieta baixa em Pd sem fitase reduziu 
a retenção de Ca, Cu e Zn, possivelmente devido ao fato de que o alto conteúdo 
de Ca, em relação ao P na dieta com baixo P, aumenta o pH intestinal e reduz a 
fração solúvel dos minerais, consequentemente reduzindo sua disponibilidade 
e absorção. Viveros et al., (2002) avaliaram a influência da suplementação de 
fitase na dieta sobre a utilização de Ca, P, Mg e Zn de frangos de corte, rece-
bendo dietas com baixo teor de P. Foi observado que as aves alimentadas com 
dietas com baixo Pd sem fitase tiveram diminuição na retenção de Ca, Mg e 
Zn, às 3 e 6 semanas de idade, quando comparada à dieta normal. A suplemen-
tação com fitase nas dietas com baixo Pd aumentou a retenção de Ca, P, Mg e 
Zn, em 3 e 6 semanas de idade. 

2.3. Digestibilidade dos polissacarídeos não amiláceos
 O termo polissacarídeos não amiláceos refere-se às fibras presentes 
nos alimentos. Esses compostos compreendem uma ampla classe de polissa-
carídeos, como celulose, hemicelulose, quitina e pectinas, que estão presen-
tes na parede celular das células de alimentos de origem vegetal. As enzimas 
endógenas dos monogástricos não os degradam ou o fazem com baixa efi-
ciência. Deste modo, a utilização de enzimas exógenas se torna importante na 
nutrição animal, pois estas hidrolisam as fibras que podem ser utilizadas pelo 
animal, o que pode aumentar a utilização de energia da dieta. Outra questão 
importante na utilização destas enzimas é a ação negativa destes compostos 
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sobre a viscosidade da digesta. Cada alimento possui um componente inerente 
a seu polissacarídeo. Na aveia e na cevada, por exemplo, os polissacarídeos 
predominantes são os beta-glucanos, já no trigo e arroz são os arabinoxilanos. 
Na cevada, o princípio ativo da enzima é a beta-glucanase e no trigo são a xila-
nase e a arabinoxilanase. Sendo assim, as enzimas exógenas serão específicas 
para cada alimento (Rostagno et al. 2009). 

3. FITASE NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE
 A inclusão dietética de fitase complementa as enzimas endógenas 
do próprio animal, fornecendo enzimas que eles não conseguem sintetizar, 
reduzindo assim os efeitos negativos causados pelos fatores antinutricionais 
presentes nos alimentos de origem vegetal como o fitato (Fischer, 2002). Des-
ta forma, além das fitases contribuírem para uma melhor digestão de certos 
componentes nos animais monogástricos (aproveitamento do fósforo), elas 
contribuem também para a diminuição nos níveis de fósforo excretado pelo 
animal, com consequente diminuição da poluição provocada pelo excesso de 
fósforo no meio ambiente. Porém, para que essas enzimas sejam efetivas, estas 
precisam apresentar algumas características, tais como: resistir à ação do pH 
estomacal, serem termorresistentes para que não sejam inativadas pela tempe-
ratura do processamento da ração e ainda serem estáveis durante a estocagem 
(Nunes, 2001). 
 A preocupação com o meio ambiente aliado ao aspecto econômico 
faz com que a suplementação de fitase em dietas para aves seja uma realidade 
na avicultura moderna. A utilização da enzima fitase permite melhor aprovei-
tamento da dieta oferecida às aves, pois ao aumentar a biodisponibilidade do 
fósforo (P) pela hidrólise do ácido fítico, diminui a necessidade de suplemen-
tação com fontes inorgânicas de P na dieta, aumentando também a biodisponi-
bilidade de outros nutrientes ali contidos. Desta forma, facilita o atendimento à 
demanda nutricional dos frangos, bem como reduz de 20 a 50% o P excretado 
(Dari, 2004). A fitase está amplamente distribuída nos tecidos vegetais, em 
várias espécies de fungos e em algumas bactérias. 
 Pesquisas mostram que a ave tem habilidade para continuar a desfos-
forilação da molécula de fitato no trato intestinal, com fosfatases ácidas endó-
genas (Zyla, 2001) uma vez que o grupo fosfato inicial seja removido da molé-
cula hexa-fosfato de inositol. Entretanto, estas enzimas são ineficazes contra o 
fosfato intacto (Nasi et al. 1995). Teoricamente, a hidrólise do fitato por meio 
de reações de desfosforilação gera uma molécula de inositol e seis moléculas 
de fósforo inorgânico, as quais estão disponíveis às aves. Porém, pelo fato da 
molécula presente na posição 2 do anel de mio-inositol hexafostato ser de certa 
forma resistente à hidrólise (Wodzinski & Ullah, 1996), o resultado final da 
ação da fitase seria então a formação de 5 moléculas de fósforo e uma de mio-
-inositol monofosfato (Selle & Ravindran, 2007). 
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 São vários os fatores que interferem na ação das fitases, como: con-
centração e a fonte do substrato, relação Ca:P, quantidade de fibra da ração, 
temperatura e pH, idade dos animais, além do conteúdo de vitamina D nas die-
tas (Bedford, 2000). Sabe-se que não há quebra de 100% do fitato presente nos 
vegetais, bem como a hidrólise completa das moléculas de fitato considerando 
os prejuízos causados pela presença do fitato e a síntese praticamente nula de 
fitase endógena por parte das aves (Maenz & Classen, 1998).   
 Baseado nesses conceitos, os nutricionistas podem formular as rações 
com menores níveis nutricionais sem que ocorra prejuízo zootécnico, pois de-
vido a essa melhora na disponibilidade dos nutrientes, as exigências nutricio-
nais dos animais continuam sendo atendidas. Shelton et al. (2004) avaliaram a 
matriz nutricional de uma fitase comercial em dietas a base de milho e farelo 
de soja e observaram que foi possível considerar a matriz completa da enzima, 
incluindo aminoácidos e energia, sem prejudicar o desempenho e rendimento 
de carcaça de frangos de corte. 
 Em estudo realizado por Payne et al. (2005), onde foram realizados 3 
experimentos em que os níveis de suplementação variavam de 100 a 750 FTU/
kg de alimento, foram avaliadas duas enzimas comerciais na forma líquida e 
sólida, com 3 diferentes níveis de inclusão. Os autores não encontraram dife-
renças no desempenho em relação às fontes de fitase utilizadas, mas observa-
ram uma melhora à medida que a inclusão de fitase aumentou. 
 Fernandes (2002) utilizou fitase na dosagem de 500 FTU/Kg de ração 
para frangos de corte, em dietas a base de sorgo e milho, e observou que a fi-
tase foi capaz de aumentar a disponibilidade do fósforo fítico, da proteína, dos 
aminoácidos e da energia. Da mesma forma, Tejedor (2001) testou o efeito da 
adição de enzimas em dietas de frango à base de milho e soja sobre a diges-
tibilidade ileal das aves e obteve resultados positivos desta digestibilidade na 
matéria-seca (MS), proteína bruta (PB) e energia bruta (EB) em 5,2%, 2,4% 
e 3,8%, respectivamente. Ainda, o mesmo autor observou uma melhoria na 
digestibilidade de cálcio e fósforo. 
 Na mesma linha de pesquisa, Santos (2005), trabalhando com fran-
gos de corte de 14 dias de idade, utilizou 500 e 750 FTU de fitase em dietas 
nutricionalmente deficientes e relatou que a adição da enzima permitiu restau-
rar o valor nutricional da dieta, indicado pelo aumento da digestibilidade dos 
nutrientes. Costa (2003) verificou que a adição de fitase aumentou a digestibi-
lidade e disponibilidade de Cu, Zn e N. Nesse mesmo sentido, Tejedor (2000) 
observou que a inclusão de fitase microbiana pode reduzir a suplementação 
do fósforo, cálcio, aminoácidos e outros minerais da dieta. Fernandes et al., 
(2003), utilizando níveis nutricionais reduzidos em dietas a base de milho e de 
sorgo para frangos de corte na fase de 1 a 49 dias de idade, verificaram que a 
suplementação de fitase proporcionou resultados iguais à dieta controle. 
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 Em outro experimento, realizado por Shelton et al., (2004), verificou-
-se que a redução nos níveis nutricionais da dieta aliado à suplementação de 
fitase (600FTU/kg de ração) não causaram diferenças nos parâmetros de de-
sempenho analisados aos 42 dias e constataram redução de 10 % na quantidade 
total de fósforo da cama, quando as aves receberam dietas com nível de fósforo 
reduzido com a adição de fitase. 
 A atividade enzimática da fitase (FTU) foi definida como sendo a 
quantidade de enzima necessária para liberar um micromol de fosfato inorgâ-
nico a partir de um mililitro de solução de fitato de sódio a 5,1 mM, por minuto 
e por grama de substrato seco, a 37°C e pH 5,5 (Engelen et al, 1994). Segundo 
Selle et al., (2006), devido a grande variação intrínseca entre as fitases, não 
existe uma metodologia padrão internacional para expressar sua atividade. 
Além disso, Ward e Campbell (2007) afirmam que essa definição de FTU foca 
exclusivamente nas condições do ensaio e não contempla alguns detalhes que 
podem alterar os resultados, como por exemplo, o poder tampão, os cofatores 
da enzima e o tempo para completar a incubação. Sendo assim, muitas vezes 
fica difícil correlacionar os resultados encontrados entre trabalhos científicos 
quando a enzima que está sendo utilizada não possui as mesmas unidades da 
relatada no trabalho em questão. 
 Parece que os benefícios da liberação do fósforo e dos aminoácidos 
são totalmente previsíveis com o uso de uma fitase. Porém, deve-se salientar 
que os produtos disponíveis no mercado têm características bastante distintas, 
ou seja, as enzimas são produzidas de forma distinta, atuam de forma desigual, 
em pHs diferentes, produzindo resultados também desuniformes na degrada-
ção do fitato. Nesse sentido, Bedford (2000) observou que a atividade da fitase 
pode variar devido a diversos fatores, incluindo os materiais crus usados, a 
fonte de fitase, a idade dos animais, conteúdo de cálcio na dieta, fósforo e vita-
mina D, e o nível de atividade de fitase presente nos ingredientes usados. 
 O armazenamento em temperatura elevada reduz em 5% a estabilida-
de da enzima, enquanto sua mistura com suplementos vitamínicos ou minerais 
reduz a estabilidade das fitases em 25% (Pizzolante, 2000). De acordo com 
Simons et al., (1990), a estabilidade da enzima se mantém em 96% quando do 
condicionamento a 50ºC e peletização a 78ºC, porém, com elevação das tem-
peraturas para 60 e 87ºC, respectivamente, a estabilidade da enzima é reduzida 
aos 54%. A habilidade de uma enzima de resistir a diferentes temperaturas 
pode ser aumentada com tecnologia de recobrimento, através de uma cober-
tura hidrofóbica colocada sobre ela que a protege das condições adversas da 
peletização (Ward, 2007). Uma alternativa para minimizar os efeitos causados 
pela temperatura é a obtenção de enzimas por técnicas de biologia molecu-
lar para que atinjam a termoestabilidade desejada e mantenham a atividade 
nas temperaturas corporais. Segundo Igbasan et al. (2000), fitases bacterianas 
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apresentam maior estabilidade térmica e maior estabilidade à ação proteolítica 
em relação às fitases fúngicas. O acesso das fitases exógenas aos cristais de fi-
tina na célula da planta dependerá da resistência deste material à digestão que, 
por sua vez, dependerá da solubilização desse composto em ambiente ácido. É 
crítico que o fitato seja solubilizado, principalmente em regiões ácidas como 
o estômago, pois algumas fitases possuem limitações para permanecerem es-
táveis em ambiente gástrico e com isso ao chegar à região média do intestino 
delgado em uma forma mais reativa, o fitato quela minerais, especialmente o 
cálcio (Tamim; Angel; Christman, 2004). 
 Tanto o nível de cálcio como o de fósforo na ração para frangos de 
corte influenciam a utilização do fósforo fítico (Ballam; Nelson; Kirby, 1985). 
Aves consumindo rações com baixos níveis de fósforo e cálcio inorgânico pos-
suem maior capacidade para hidrolisar o fitato que aquelas que receberam die-
tas com níveis altos desses minerais (Denbow et al., 1995). Isto provavelmente 
ocorre devido a maior quantidade de substrato disponível para a enzima atuar, 
pois com a diminuição de fontes inorgânicas desses minerais, a inclusão de 
ingredientes de origem vegetal aumenta consequentemente. 
 Qian; Kornegay; Denbow, (1997), em experimento com frangos de 
corte mostraram que a elevação do nível de cálcio de 0,56 a 1,02% nas rações 
suplementadas com fitase, reduziu linearmente o ganho de peso, afetou de for-
ma quadrática a deposição de cinzas e reduziu a absorção de fósforo e cálcio. 
Os autores também verificaram que a atividade da fitase foi reduzida linear-
mente à medida que se elevou o nível de cálcio da dieta. Em contrapartida, 
Teixeira (2000), trabalhando com rações à base de milho e soja para frangos de 
22 a 42 dias de idade suplementadas com fitase, concluiu que a elevação dos 
níveis de cálcio não afeta o desempenho e que a digestibilidade da matéria seca 
e a retenção de nitrogênio são reduzidos com baixo nível de cálcio.

4. QUALIDADE DE CARNE EM FRANGOS
 A qualidade de carne em frangos de corte engloba vários aspectos, 
tanto com relação à qualidade da carcaça e aspectos microbiológicos, quan-
to em relação aos parâmetros bioquímicos do músculo. A alimentação dos 
animais pode influenciar a qualidade da carne. Porém, estudos que avaliam 
a nutrição e alimentação das aves em sua grande maioria, têm por objetivo 
observar os efeitos sobre desempenho animal, consumo e produtividade e não 
avaliam a influência da dieta na qualidade da carne. 

4.1. Lesões de carcaça
  A alta taxa de crescimento das linhagens atuais resulta em alguns pro-
blemas de ordem fisiológica nas aves, que refletem diretamente na qualidade 
da carcaça com o aparecimento de lesões de peito, nos pés, artrite e celulite. 
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Tais injúrias afetam o desempenho produtivo e econômico da avicultura e são 
atribuídas às condições inadequadas da cama, particularmente o excesso de 
umidade (Greene; McCracken; Evans, 1985; McIlroy; Goodall; McMurray, 
1987). A inclusão dietética da fitase pode influenciar o teor de umidade da 
cama aviária, e ser uma possível solução para tais injúrias, uma vez que dimi-
nui a viscosidade da digesta e minimiza o aparecimento de excretas úmidas. 
Outros fatores, como alta densidade (McIlroy; Goodall; McMurray, 1987) e 
deficiência de biotina (Harms; Damron; Simpson,1977) podem predispor à 
ocorrência de pododermatite. O manejo correto da cama nos galpões avícolas 
é peça chave na produção, porque afeta a saúde das aves, o desempenho e a 
lucratividade (Lucca et al. 2012). Uma das alternativas para manutenção da 
qualidade da cama aviária é a utilização de estratégias nutricionais, como uso 
de enzimas exógenas, ácidos orgânicos e redução do teor de PB da dieta.

4.2. Tecnologia e qualidade da carne em frangos de corte
 A indústria frigorífica avícola tem a função de abater as aves e pro-
cessar o produto final, a carne de frango, para que este chegue ao consumidor 
com segurança e qualidade desejadas. Porém, as práticas de manejo para com 
as aves durante o período de criação e no período pré-abate influenciam sig-
nificativamente os parâmetros de qualidade da carne, principalmente no que 
diz respeito aos parâmetros bioquímicos. A ocorrência de carne PSE em aves 
passou a ser valorizada pelos pesquisadores e pela cadeia produtiva de car-
ne de frango. Afinal, os atributos sensoriais como aparência e cor da carne 
comprometem sua utilização no momento da elaboração de produtos avícolas, 
resultando em perdas econômicas e prejuízos à indústria e o comércio. 
 A denominação PSE é originária das iniciais das palavras da língua 
inglesa Pale, Soft e Exudative que, representam carnes com as características 
pálida, flácida ou mole e exsudativa. Na prática, estas carnes são resultado da 
aplicação de um manejo pré-abate inadequado, resultando agitação dos ani-
mais provocando um rigor mortis acelerado (Moreira, 2005). As carnes PSE 
apresentam variações em suas colorações e alterações em suas propriedades 
funcionais, sendo um dos maiores problemas enfrentados pela indústria pro-
cessadora, resultando em perdas econômicas (Maganhini et al., 2006). 
 O processo de transformação do músculo em carne está relacionado 
com a incidência de carne PSE. A morte do animal ocorre após a sangria, no 
entanto suas células continuam a metabolizar e a responder por horas após a 
cessão da respiração. Durante este período, as células musculares continuam 
a utilizar a respiração aeróbica para produzir e consumir Adenosina Trifosfato 
(ATP). Porém, quando acaba o oxigênio celular, a célula passa a depender ape-
nas do metabolismo anaeróbico (glicólise) para o atendimento de suas neces-
sidades de ATP (energia), lançando mão das reservas de glicogênio muscular. 
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Assim, o músculo mantém sua capacidade de contrair e relaxar. O glicogênio 
é convertido em ácido lático, que se acumula devido à falta de fluxo sanguí-
neo para removê-lo. Desta forma, a glicólise é inibida e a produção de ATP 
cessa. O músculo passa, então, a perder a capacidade de relaxamento, ficando 
em permanente contração entre actina e miosina (complexo actomiosina), no 
estado em que se conhece por rigor mortis propriamente dito, até que outros 
processos enzimáticos sejam iniciados (Forrest, 1979). 
 A instalação do rigor mortis em frangos leva cerca de uma hora, en-
tretanto a velocidade de queda de pH pode variar entre linhagens e indivíduos. 
Tipicamente, valores de pH mensurados em 15 minutos após o abate variam 
entre 6,2 a 6,6 em aves (Forrest, 1979). Após a instalação do rigor mortis, 
ocorre à degradação de proteínas responsáveis pela estrutura miofibrilar por 
um sistema enzimático proteolítico dependente de cálcio, composto pela enzi-
ma calpaína e seu inibidor calpastatina, liberando a tensão muscular e levando 
ao processo de aumento da maciez da carne (Vieira, 1999). Porém, quando a 
transformação metabólica de glicogênio em ácido láctico ocorre muito rapida-
mente alcançando pH final, com valor de aproximadamente 5,8, ainda antes do 
resfriamento da carcaça (35º C), aos 15 minutos post mortem, a carne se torna 
PSE (Olivo, 2006). Isto ocorre devido à degradação e desnaturação proteica 
muito mais intensa que o normal e que, posteriormente, causará a redução na 
capacidade de retenção de água da carne. A capacidade de retenção de água é 
um dos índices mais importantes para averiguar a qualidade de cozimento de 
produtos cárneos, uma vez que têm relação direta com a maciez. A ocorrência 
da carne PSE compromete as propriedades funcionais, que são utilizadas para 
agregar valor nesses produtos. A palidez está associada com a desnaturação 
proteica causada pelo baixo pH e pela elevada temperatura da carcaça. 
 A cor observada na superfície das carnes é o resultado da absorção se-
letiva da mioglobina, provocada pela distribuição da luz que emerge da carne. 
Com a diminuição do pH, ocorre um aumento da birrefringência, com menos 
luz sendo transmitida através das fibras e mais luz sendo dispersa (Shimoko-
maki, 2004). Dessa forma, a análise de cor é a forma mais rápida e não destru-
tiva de distinguir carne PSE (Olivo, 2006). A carne considerada PSE apresenta 
valores de pH, medidos logo após o abate e após 24 horas, menores que a carne 
normal e também apresenta maior perda de peso no cozimento, maior desna-
turação proteica, além de apresentar menor capacidade de retenção e absorção 
de água.  

5. ATRIBUTOS SENSORIAIS DA CARNE DE FRANGOS 
 A qualidade da carne de frangos tem se tornado cada vez mais 
importante não só no cenário nacional, mas no internacional. As exigências 
do consumidor e indústria provocam grandes mudanças que envolvem toda 
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a cadeia produtiva. Ao adquirir um produto cárneo, a primeira característica 
observada pelo consumidor é a aparência e, depois, são consideradas outras 
características como maciez, suculência e vida útil, agregando valor ao produto 
(Miller, 2003). De forma geral, as características sensoriais da carne podem ser 
afetadas por fatores intrínsecos aos animais, como idade ao abate, sexo, raça, 
linhagens, tipo de músculo ou sistemas de produção, alimentação e manejo 
pré-abate e pós-abate (Qiao et al., 2001). 
 Na avaliação das características sensoriais, são realizados testes 
subjetivos com a utilização de painel de provadores. Drake (2007) observou 
que os métodos sensoriais podem ser agrupados em analíticos e afetivos. 
O método sensorial analítico inclui os testes descritivos. Para os atributos 
sensoriais, os testes de diferença ou discriminativos servem para detectar 
diferenças entre produtos. O método sensorial afetivo inclui os testes de 
preferência e aceitação, geralmente denominados de testes de consumidores. 
A aplicação da análise sensorial nos processos de qualidade de produtos se 
apresenta como um importante recurso para as indústrias de alimentos e, 
no caso da avicultura de corte, existe a preocupação em produzir carne de 
qualidade a partir da utilização de alimentos alternativos nas dietas das aves. 
Porém, poucos estudos tem sido realizados com a avaliação dos atributos de 
qualidade sensorial da carne. 

5.1. Resultados obtidos no Laboratório de Ciência da Carne (LCC) - 
FMVZ/USP
 Um estudo foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da 
inclusão dietética de fitase (1.000 FTU/kg de ração) e da redução do nível de 
proteína bruta (um ponto percentual) nas dietas de frangos criados em cama 
tratada ou não com sulfato de alumínio (100 g/kg de cama) sobre características 
qualitativas da carne de frangos de corte e aceitação dos consumidores. Foram 
utilizados 504 pintos de um dia, machos, com peso médio inicial de 45 g ± 
2,6. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, 
em arranjo fatorial 2 x 2 x 2, totalizando oito tratamentos, com sete repetições 
cada. As aves permaneceram alojadas em 56 boxes experimentais com 0,85 x 
1,35 m de área, sendo nove aves/parcela, durante seis semanas. 
 As instalações eram equipadas com ventiladores, nebulizadores, 
aquecedor a diesel e cortinado interno e externo para controle de temperatura 
e umidade. O controle de luz era automatizado e o programa de luz bem como 
o manejo das aves foi realizado conforme o preconizado pelo manual da 
linhagem. Os boxes eram equipados com comedouros tubulares e bebedouros 
tipo nipple. Foram utilizadas as dietas experimentais nas fases: inicial (0 a 21 
dias), crescimento (22 a 35 dias) e final (36 a 42 dias), conforme Tabela 1. 
 A partir de uma dieta basal que foi a dieta controle estabeleceram-
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se as quantidades do uso da enzima fitase e a redução da PB. Utilizou-se a 
enzima Quantum Blue®, uma E. coli fitase produzida pela empresa AB Vista 
com a inclusão de 100 g/t de ração. Para estabelecer a redução do nível de 
proteína bruta das dietas utilizou-se como ponto de partida a exigência 
nutricional, segundo Rostagno et al., (2011), e a partir daí a redução foi de um 
ponto percentual em cada fase (inicial, crescimento e final), utilizando-se a 
redução da quantidade de farelo de soja e incluindo os aminoácidos sintéticos 
metionina, lisina e treonina. 
 Após 42 dias duas aves por boxe (unidade experimental) 
foram selecionadas aleatoriamente e abatidas. Essas aves foram pesadas 
individualmente e identificadas segundo tratamento correspondente com a 
colocação de anilha na canela. O abate foi realizado no Abatedouro Escola 
da Prefeitura do Campus Fernando Costa da Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, segundo normas de inspeção do Serviço de Inspeção Estadual 
(SISP 0830). No período anterior ao abate, as aves foram submetidas a jejum 
alimentar de 12 horas e eutanasiadas por corte da artéria carótida e veia 
jugular após atordoamento por eletronarcose. Em seguida, foram escaldadas, 
depenadas, evisceradas e as carcaças foram pré-resfriadas por imersão em 
água com gelo, durante 15 minutos. Após o pré-resfriamento as carcaças foram 
levadas a câmara de resfriamento onde foram mantidas a uma temperatura de 
4ºC. Vinte e quatro horas após o abate foram realizadas medições de pH das 
carcaças com auxílio do peagômetro portátil (Hanna Instruments®, modelo HI 
99163) equipado com eletrodo de penetração por meio de inserção direta no 
músculo peitoral. 
 Durante o processo de desossa, foi retirado o peito de cada carcaça 
onde foram realizadas as medições de cor com auxílio de colorímetro 
espectrofotométrico portátil (Hunter Lab®, modelo MiniScan® EZ). 
Os aspectos de cor foram avaliados pelo sistema CIELab, o qual L* é 
a luminosidade (variando do 0 - preto ao 100 - branco), a* intensidade de 
vermelho e b* intensidade de amarelo, conforme especificado por CIE, 1978. 
Foram coletadas amostras do músculo peitoral para avaliação de Perda de Peso 
por cozimento (PPC, %) e Força de Cisalhamento (FC, N). 
 As medições de PPC e FC foram realizadas no Laboratório de 
Ciência da Carne (LCC) no Departamento de Nutrição e Produção Animal da 
FMVZ, em Pirassununga. As amostras de peito de frango foram devidamente 
identificadas e imediatamente congeladas (-20ºC) após desossa até o momento 
da realização da análise. A PPC foi determinada em amostras de peito inteiro, 
que foram previamente descongeladas sob refrigeração (4ºC) durante 24 horas 
em refrigerador doméstico. Em seguida, as amostras foram cozidas envoltas 
em papel alumínio, em forno elétrico equipado com resistência superior 
e inferior, pré-aquecido à temperatura de 150ºC. A amostra permaneceu no 
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forno até atingir 80ºC no centro geométrico, temperatura essa monitorada por 
termômetro de termopar com leitor digital. 
 A diferença entre o peso inicial (in natura) e final (cozido) da 
amostra corresponde à PPC (Honikel, 1987). Foram utilizadas para análise 
da força de cisalhamento (maciez objetiva), amostras já cozidas da análise de 
PPC que após pesadas foram embrulhadas em filme plástico e mantidos em 
refrigerador doméstico a 4ºC over night. Após 24 horas foram confeccionados 
seis cubos de 1 x 1 x 2 cm de cada amostra (meio peito) conforme técnica 
descrita por Froning e Uijttenboogaart (1988). A força necessária para cortar 
transversalmente cada cubo foi medida em texturômetro Brookfield CT-3 
Texture Analyser (Brookfield®, USA) equipado com acessório e lâmina 
Warner-Bratzler, operando em velocidade de 20 cm/s. 
 O teste afetivo para análise sensorial foi realizado no Laboratório de 
Análise Sensorial do Departamento de Engenharia de Alimentos da FZEA-
USP, Campus Fernando Costa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ) e obteve o Certificado 
de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), protocolado sob n° 
65829317.3.0000.5395.
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Tabela 1. Composição, centesimal e calculada das rações experimentais (%).

1 Níveis de garantia do suplemento vitamínico/kg de ração: vitamina A, 8.250 IU; vitamina D3, 
2.090 IU; vitamina E, 31 IU; vitamina B1, 2,20 mg; vitamina B2, 5,50 mg; vitamina B6, 3,08 mg; 
vitamina B12, 0,013 mg; ácido pantotênico, 11,0 g; biotina, 0,077 mg; vitamina K3, 1,65 mg; 
ácido fólico, 0,77 mg; ácido nicotínico, 33,0 mg.
2 Níveis de garantia do suplemento mineral/kg de ração: ferro, 55,0 mg; cobre, 11,0 mg; manganês, 
77,0 mg; zinco, 71,5 mg; iodo, 1,10 mg; selênio, 0,330 mg. (Agroceres Multimix, Rio Claro, São 
Paulo, Brasil).
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 Para determinação dos principais atributos sensoriais da carne de 
peito de frango, no primeiro experimento, o teste afetivo teve a participação de 
120 provadores não treinados. No segundo teste um painel de 126 provadores 
não treinados provaram a carne de peito de frango na tentativa de identificar 
as diferenças entre as amostras com aplicação ou não de sulfato de alumínio 
na cama aviária e, fitase e redução proteica na dieta. Os atributos de maciez, 
suculência, sabor e aroma foram avaliados utilizando-se a escala hedônica de 
nove pontos (Meilgaard; Civille; Carr, 1999), sendo 9 - gostei muitíssimo e 
1 - desgostei muitíssimo e para os atributos sabor estranho e aroma estranho 
utilizando a escala de 5 pontos, sendo 5 -  muito forte e 1 - ausente. As amostras 
foram codificadas com número de três dígitos e fornecidas uma de cada vez 
aos provadores de acordo com o balanceamento das amostras (Ferreira et al. 
2000) totalizando quatro amostras por provador. A ordem de apresentação foi 
balanceada e aleatória com o objetivo de minimizar o efeito da mesma no 
julgamento dos provadores. As amostras foram oferecidas acompanhadas de 
biscoito tipo água e sal para remoção de sabor residual e água para lavagem do 
palato. O preparo das amostras de carne para oferecer aos provadores seguiu 
a mesma metodologia descrita para análise de perda de peso por cozimento 
(PPC).
 A análise estatística dos resultados relacionados aos atributos de 
qualidade da carne é mostrada na Tabela 2. Observou-se efeito do nível de PB 
da dieta (P = 0,0277) sobre a PPC%, de modo que a redução proteica diminuiu 
as perdas totais por cozimento da carne de frango. A atividade de água dos 
alimentos é um parâmetro qualitativo que analisa a quantidade de água livre, 
importante para reações de deterioração relacionadas com transformações 
físicas, químicas e microbiológicas (Souza, 2006). Esses resultados indicam 
que o nível de proteína bruta da dieta pode afetar o rendimento do corte após 
o cozimento. Com relação à cor, a inclusão de fitase influenciou os parâmetros 
L* e a*.
 Observou-se diminuição na luminosidade, ou seja, as carnes ficaram 
mais escuras com a inclusão da enzima fitase na dieta das aves (P = 0,0053). 
Do mesmo modo, houve efeito significativo sobre os valores de a*, ocorrendo 
aumento na intensidade de vermelho na carne de aves que consumiram dietas 
com inclusão da fitase (P = 0,0041). De acordo com Mendes & Komiyama (2011) 
as variações na luminosidade da carne crua do peito podem estar associadas 
à quantidade de mioglobina, morfologia e pH do músculo, pois, a rápida taxa 
de glicólise pós-morte, associada a alta temperatura, provoca a desnaturação 
da mioglobina, refletindo em menor intensidade de cor (Babji et al., 1982). 
Os valores de pH obtidos neste estudo encontram-se dentro do esperado para 
amostras de peito de frango, entre 5,8 a 6,1 (Oda et al., 2003). Ademais, o 
pH e a força de cisalhamento não foram influenciados significativamente pelo 
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uso do sulfato de alumínio, da fitase e nem pela redução do nível proteico da 
dieta. Esses resultados vão de encontro ao esperado, pois a previsão seria que 
o uso do sulfato de alumínio e as dietas contendo fitase não interferissem nos 
atributos de qualidade da carne.

Tabela 2. Efeito do uso do sulfato de alumínio no tratamento da cama e de estratégias nutricionais sobre 
características de qualidade de carne de frangos de corte abatidos aos 42 dias de idade.

a–b Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si (P < 0,05);
1PB: nível de Proteína Bruta: Normal (N); Reduzido em um ponto percentual (R).
2PPC: perda de peso por cozimento; FC: força de cisalhamento; L*=luminosidade; 
a*=intensidade de vermelho; b*=intensidade de amarelo.

 Não foi observado efeito do uso do sulfato de alumínio para maciez, 
suculência, sabor, aroma, sabor estranho e aroma estranho (Tabela 3, resultados 
do teste afetivo de aceitação). A pontuação dada pelos consumidores aos 
atributos avaliados na carne de frango não foi afetada pelo teor de proteína 
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bruta da dieta. Porém, observou efeito da inclusão de fitase (P = 0,0233) 
sobre a percepção de maciez da carne pelos consumidores. A maioria dos 
estudos encontrados na literatura sobre a inclusão de fitase na dieta e seus 
efeitos na qualidade da carne de frangos de corte não tinham como objetivo 
avaliar o efeito da enzima sobre os atributos sensoriais do produto. Ren et 
al., (2015) avaliaram o efeito da combinação de fósforo não fitico, fitase e 
25-hidroxicolecalciferol sobre a qualidade da carne de frangos, porém não 
realizaram analise sensorial.
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Tabela 3. Efeito do uso do sulfato de alumínio no tratamento da cama e de estratégias nutricionais sobre 
atributos sensoriais da carne de peito de frango.

a–b Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si (P < 0,05);
1PB: nível de Proteína Bruta: Normal (N); Reduzido em um ponto percentual (R).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A utilização de fitase tem proporcionado melhorias no setor avícola, 
principalmente no que diz respeito à biodisponibilidade de nutrientes o que 
consequentemente, minimiza o impacto ambiental causado pela produção de 
frangos de corte. Apesar de não ser utilizada com a finalidade direta de melho-
rar a qualidade da carne de monogástricos, a fitase pode influenciar fatores que 
afetam essa variável, como o rendimento de carcaça e cortes. No presente es-
tudo, a inclusão de fitase (1.000FTU/kg de ração) não modificou os parâmetros 
de qualidade da carne de frango. Além disso, perante teste afetivo de aceitação, 
a enzima mostrou-se eficiente em melhorar a maciez da carne.
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RESUMO
O que podemos entender por “viabilidade econômica”? Quais os avanços 
observados nos últimos anos no que se refere às preocupações e práticas que 
contemplam o bem-estar dos animais de produção? Esta são as duas perguntas 
centrais das quais este capítulo se ocupa. Geralmente se associa viabilidade 
econômica à, simplesmente, custo de produção. Esta é uma primeira limitação 
que se identifica. Ademais, atribui-se aos manejos e investimentos associados à 
melhoria de bem-estar dos animais de produção desafios de ordem econômica 
que seriam entraves para os avanços nesse sentido. Tais reducionismos 
precisam ser reavaliados. A Teoria Econômica fornece fundamentos para 
uma análise mais completa dessas questões. Observa-se que há significativas 
oportunidades no contexto da produção animal brasileira para se melhorar a 
qualidade de vida dos animais sem prejudicar o desempenho econômico da 
indústria, inclusive, melhorando-o em muitos casos. 

1. INTRODUÇÃO
Pode-se sugerir – de forma bastante simplificada – que há viabilidade 

econômica quando determinado bem ou serviço é oferecido à sociedade, 
havendo demanda suficiente pelo mesmo e que a parte ofertante seja 
devidamente remunerada para isso. Desse postulado pode-se derivar algumas 
considerações. A primeira, associada à demanda suficiente, que representa o 
desejo e a possibilidade dos consumidores de adquirir determinado bem/serviço 
que os satisfaça. A segunda, a rentabilidade dos produtores, que se traduz no 
fato de que esses tenham estímulo e condições de produzirem e ofertarem 
os produtos de modo a lhes proporcionar retorno econômico satisfatório. E, 
finalmente, deduz-se do postulado a necessidade de haver uma coincidência de 
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interesses entre as duas partes: a demandante e a ofertante. Sem coincidência 
não há mercado e, portanto, não há viabilidade econômica.

A análise da viabilidade econômica passa pela consideração 
dos aspectos determinantes da demanda e da oferta de um bem ou serviço 
qualquer. O estudo dessas duas “forças” configura-se como a base de estudo de 
mercados. No Quadro 1 resumem-se os determinantes da demanda e da oferta, 
do ponto de vista da ciência econômica.

Quadro 1. Fatores determinantes da demanda e da oferta de um produto ou serviço qualquer em um mercado 
livre.

Ao longo deste capítulo tentar-se-á considerar cada um desses 
determinantes imaginando-se que o produto em análise é algum derivado 
da produção animal, como carne, ovos, leite, derivados, dentre outros. Mas 
com o detalhe que é um produto procedente de um sistema de produção que 
tenha garantido as condições minimamente satisfatórias para que o animal 
tenha gozado de bem-estar durante toda a sua vida. Portanto, a análise 
procurará discutir os avanços observados nos últimos anos no que se refere às 
preocupações e práticas que contemplam o bem-estar dos animais de produção 
a partir dos determinantes da oferta e da demanda por tais produtos.

Antes de se avançar é necessário que se reconheça que este é um 
modelo de análise no qual o mercado é simplificado de modo a considerar 
apenas dois tipos de agentes: os demandantes (consumidores) e os ofertantes 
(produtores). Sabe-se, todavia, que há outros agentes relevantes em um 
contexto “real”, como o governo, o mercado internacional e as instituições 
não-governamentais. Sempre que necessário, tais agentes serão resgatados e 
comentados na análise.
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2. AVANÇOS RELACIONADOS ÀS PREOCUPAÇÕES E PRÁTICAS 
QUE CONTEMPLAM O BEM-ESTAR

2.1. Preço do produto
Nos mercados livres, o preço do produto acaba sendo definido pelas 

forças de oferta e demanda por ele. É quando se diz que “o preço é definido 
pelo mercado”. Portanto, o preço acaba sendo uma consequência da relação 
de forças (o que se chama de uma variável “endógena”). Mas, apesar de ser 
uma consequência, ele também tem influência sobre elas. Via de regra (e há 
exceções), preços em queda tendem a estimular a demanda pelo produto, o 
que é bastante lógico, uma vez que os consumidores terão condições de 
adquirir maiores quantidades. Por outro lado, preço em queda desestimula os 
produtores, pois receberão menor remuneração pelos seus produtos. Por essas 
razões, as chamadas “curvas típicas de demanda e de oferta” são negativamente 
e positivamente inclinadas, respectivamente, em um gráfico cujo eixo das 
coordenadas (Y) representa o preço e o eixo das abcissas (X) representa a 
quantidade comercializada.

Enfim, por ser basicamente uma variável “endógena”, como afirmado 
no parágrafo anterior, o preço acaba sendo resultado de todos os outros 
determinantes da demanda e da oferta. Dessa maneira, passa-se a analisa-los.

2.2. Preço dos produtos relacionados
Não é apenas o preço do produto em questão que define e é definido 

pelas forças de demanda e oferta. Os preços dos produtos relacionados também 
determinam demanda e oferta. Entende-se por “produtos relacionados” 
aqueles outros que não o produto em questão, que podem ser substitutos ou 
complementares a ele. 

Pode-se sugerir que produtos de origem animal provenientes dos 
sistemas tracionais – ou seja, aqueles não necessariamente comprometidos 
com o bem-estar dos animais – são substitutos dos produtos provenientes de 
sistemas que tenham garantido o BEA. Por exemplo, um mesmo tipo de ovo 
pode vir de um sistema convencional, no qual as poedeiras são submetidas a 
práticas reconhecidamente cruéis, como muda forçada e debicagem, ou pode 
vir de um sistema no qual as poedeiras não são alocadas em gaiolas industriais, 
não são submetidas à muda forçada, nem à debicagem, nem a outras práticas 
reconhecidamente empobrecedoras do BEA. Em termos intrínsecos, é 
praticamente o mesmo produto, mas em termos mercadológicos, um ovo 
concorre com o outro, uma vez que o consumidor tem a opção de escolher 
entre um e outro.

Dessa constatação surge uma observação relevante: quanto mais 
competitivos – leia-se, quanto menores os preços – os produtos tradicionais, 
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mais difícil torna-se para os produtos BEA competirem com eles. E não se 
pode negar que os sistemas tradicionais de produção no Brasil são altamente 
competitivos, vide o ritmo de crescimento desses setores e vide o fato de que o 
Brasil se tornou um grande exportador da maior parte deles nos últimos anos. 
Para se observar a evolução da produção brasileira das principais proteínas 
animais, calculou-se a taxa média de crescimento anual da produção dos 
principais produtos, entre os anos de 1992 a 2016. Essas taxas constam na 
Tabela 1.

Tabela 1. Evolução da produção brasileira das cinco principais proteínas animais (1992 a 2016).  

Fonte: Dados básicos: PPM/IBGE para leite e ovos; PTA/IBGE para carnes; estimativas obtidas 
pelos autores pelo método de regressão.

As taxas médias de crescimento anual estimadas foram altamente 
significativas (vide valor “p” para o efeito do tempo e o coeficiente de regressão 
R2), sugerindo que o tempo foi, de fato, responsável pelo crescimento das 
produções. Ademais, as taxas foram relativamente elevadas. Apenas a título 
de comparação, a taxa média de crescimento do PIB real brasileiro no período 
foi algo ao redor de 3% ao ano. Portanto, com exceção da produção de ovos, 
todos os demais produtos cresceram mais que a economia brasileira, indicando 
desempenho positivo desses setores. 

O crescimento vertiginoso da produção brasileira de proteína animal 
é um indicativo bastante sólido da sua competitividade. Em outras palavras, 
se for possível se considerar que tais produtos são dos sistemas tradicionais, 
pode-se sugerir que eles são concorrentes fortes dos seus substitutos, aqueles 
ditos “alternativos” e que contemplariam práticas de BEA.

O ideal seria se houvesse estatísticas específicas de preços e 
quantidades para os sistemas tradicionais e para os sistemas que contemplam 
BEA. Só assim seria possível fazer análises precisas. Mas como essas 
estatísticas não estão publicamente disponíveis, o que resta é trabalhar com 
proxies dessa natureza.

Produtos de base vegetal, especialmente de composição proteica 
(como os derivados da soja), também são concorrentes fortes dos produtos 
de origem animal (sejam os tracionais, sejam os com BEA) e não podem ser 
desconsiderados. No item 2.4, quando se for abordar o número de consumidores, 
este assunto voltará a ser discutido.
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Há uma terceira classe de produtos que, de certa forma, podem ser 
considerados substitutos dos produtos BEA: seriam as proteínas animais 
produzidas em laboratório, como a chamada cultured meat (“carne de cultivo” 
ou “cultivo de tecidos”). Talvez seja um exercício ainda por demais futurista 
considerar que a “carne de laboratório” pode vir a se tornar uma alternativa 
competitiva em escala comercial. Sabe-se da sua relativa viabilidade de 
obtenção em condições altamente controladas, mas também se sabe dos 
enormes desafios de se escalonar essa tecnologia a níveis mercadológicos. De 
qualquer forma, jamais se deve perder de vista esta possibilidade, pois ao longo 
da história da humanidade, a ciência já comprovou ser capaz de mudanças 
originalmente inimagináveis.

Mas o que se pode dizer dos produtos que são complementares aos 
produtos animais com BEA? Produto complementar seria aquele cuja demanda 
aumenta quando aumenta a demanda por outro produto, geralmente consumido 
de forma mais ou mesmo conjunta. Os exemplos clássicos são automóveis e 
combustíveis, hardware e software. Nota-se que, provavelmente, o aumento 
no consumo dos primeiros (automóveis e hardware) provavelmente acarretará 
aumento no consumo dos segundos (combustíveis e software). 

Estudos vêm mostrando que o aumento da preocupação das pessoas 
com BEA nunca vem desacompanhado: geralmente evolui junto com 
a preocupação com a saúde humana (saúde do consumidor) e com o meio 
ambiente (Clark et al., 2017; Clonan et al, 2015). Portanto, faz sentido se supor 
que o consumidor que privilegia o consumo de produtos animais provenientes 
de sistema com BEA também deverá privilegiar outros tipos de alimentos 
que supostamente são mais benéficos para a saúde sua e do ambiente, como 
orgânicos, biológicos etc., e vice-versa. Se este comportamento for verdadeiro, 
que ao que tudo indica parece ser, as iniciativas voltadas para a promoção 
do consumo de produtos mais saudáveis e menos agressivos ao ambiente 
influenciam e são influenciadas pelos esforços na promoção de produtos BEA. 
O movimento chamado “Saúde única” (One Health) representa, de certa 
forma, este fenômeno. 

Pesquisadores vêm se dedicando a mostrar que há nexos evidentes 
entre a qualidade do ambiente e o bem-estar dos animais. Um exemplo é a 
análise de Place & Mitloehner (2014), cuja ideia central foi representada em 
ilustração que consta na Figura 1.
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Figura 1. Nexus entre qualidade do ambiente e bem-estar animal (Place & Mitloehner, 2014).

Esse entendimento da existência de complementaridades é importante 
para a elaboração de políticas públicas e também para a definição de linhas de 
pesquisa, cujos resultados finais podem ser soluções que beneficiem os animais, 
o ambiente e, por conseguinte, a sociedade como um todo. Nitidamente essas 
preocupações dos consumidores vêm aumentando, abrindo perspectivas para 
aumento na demanda de produtos menos agressivos ao ambiente, incluindo os 
animais de produção.

2.3. Renda do consumidor
O poder de compra do consumidor é, provavelmente, o mais 

importante fator determinante da demanda de um produto qualquer. Sem 
renda, não há possibilidade de demanda, não há consumo, não há viabilidade. 

Para os chamados “bens normais”, o aumento de renda do consumidor 
implica aumento na demanda por esses produtos. Já os “bens inferiores” são 
aqueles cujo aumento da renda leva a uma queda na demanda do produto. 
Quando se pensa em produto de origem animal tem-se exemplos dos dois 
tipos de bem. Uma carne de primeira, por exemplo, deve ter uma demanda 
típica de um bem normal. Já uma carne menos nobre, ou o pé de frango, por 
exemplo, claramente devem se comportar como bens inferiores, uma vez que, 
com aumento de renda, o consumidor deverá substituir tais produtos por outros 
mais nobres (de preço mais elevado).

Em relação aos produtos de origem animal provenientes de sistemas 
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que garantam o BEA, é possível que se possa sugerir, com relativa margem de 
segurança, que são bens normais, de modo que o seu consumo aumentaria se os 
consumidores tivessem um maior nível de renda. E aqui reside um dos principais 
entraves para a promoção do BEA em países ainda não desenvolvidos: como 
motivar e proporcionar que consumidores de baixa renda possam ter acesso a 
produtos de maior valor, por serem diferenciados?

O Brasil vinha passando por um significativo aumento de renda média 
nos últimos anos, desde meados da década de 90 – com o advento do Plano 
Real – até 2014/2015, quando se inicia uma crise econômica forte e uma crise 
política sem precedentes no país. Foram 20 anos de progresso em termos 
socioeconômicos, com melhoria na distribuição de renda e aumento do poder 
de compra de parte expressiva da população brasileira. Apenas para ilustrar, 
no ano 2000, o percentual da população brasileira que estava abaixo da linha 
da pobreza era em torno de 25%, tendo esse percentual caído para 7,4% em 
2014 (dados do Banco Mundial). É esse desempenho positivo que, inclusive, 
ajuda a explicar o aumento na produção das principais proteínas animais, como 
apresentado na Tabela 1. 

Ao que tudo indica, a crise econômica que o país vive ainda deverá 
deixar suas consequências, pelo menos, até o ano 2020, com modestas taxas de 
crescimento da economia brasileira, como reconhece o próprio Banco Central 
do Brasil (Figura 2). Para a promoção dos produtos animais de sistemas que 
contemplem o BEA esta é uma constatação pouco animadora.

Figura 2. Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) real do Brasil (Fonte dos dados: IBGE; 
elaboração e previsão: Banco Central, 2017).



 77

 Note-se, por exemplo, que os países mais avançados no que se refere 
à adoção de sistemas que passaram a contemplar o BEA são exatamente 
aqueles países de elevada renda per capita, como a Inglaterra, a Alemanha 
e outros países europeus. Seus consumidores têm condições econômicas de 
fazerem escolhas mais sofisticadas em termos do que consumir. Para uma 
família padrão brasileira, o preço mais baixo acaba quase sempre sendo o 
critério decisivo de escolha, o que impõe um grau de desafio enorme para os 
produtos com BEA para competirem – de igual para igual – com os chamados 
tradicionais. 

Por esses motivos, do ponto de vista socioeconômico, não seria um 
exagero sugerir que o bem-estar dos animais passa, necessariamente, pela 
melhoria do bem-estar social. Obviamente do ponto de vista dos diretos e dos 
defensores dos animais, essa afirmativa é bastante desagradável. Mas de um 
ponto de vista objetivo e socioeconômico, é uma constatação difícil de ser 
refutada. Trabalhar em prol do bem-estar dos animais é, sobretudo, preocupar-
se com a erradicação da miséria humana. 

2.4. Preferências, expectativas e número de consumidores
Se a renda é o que permite, em última instância, o acesso dos 

consumidores a determinado produto, é a sua preferência (também chamada 
de “gosto”) que o move (ou não) para a sua procura. Uma simples mudança na 
preferência do consumidor pode mudar completamente seu padrão de demanda. 
Essa mudança pode ser no sentido de “gostar mais” do produto, resultado, por 
exemplo, de uma campanha de publicidade que destaque as benesses do seu 
consumo; ou pode ser no sentido de “gostar menos” do produto, resultado, 
por exemplo, de um simples anúncio (ou mesmo boato) de que consumir esse 
produto “faz mal para sua saúde”. 

As expectativas do consumidor estão diretamente relacionadas ao 
seu conjunto de suas preferências. Se o consumidor achar que as condições 
econômicas do país vão piorar, por exemplo, ele pode imediatamente reduzir sua 
demanda como uma forma de precaução. Por outro lado, se ele tiver a esperança 
de uma promoção salarial, já pode imediatamente consumir mais, ainda sem 
a devida confirmação de tal promoção. Por uma questão de simplificação e 
para fins didáticos, “preferência” e “expectativa” foram agregadas neste texto, 
muito embora não signifiquem necessariamente a mesma coisa.

Pois bem, é com uma boa margem de segurança que se pode sugerir 
que a preferência dos consumidores é o fator que mais tem sido atuante quando 
se pensa contemporaneamente em mercados para produtos animais originados 
de sistemas preocupados com o BEA. Em outras palavras, é a pressão dos 
consumidores que vem causando o movimento em prol da elevação dos padrões 
de bem-estar dos animais de produção. Não se tem o propósito aqui de esgotar 
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a questão de como esse sentimento evoluiu na sociedade humana nas últimas 
décadas. Apenas menciona-se o efeito da publicação do livro clássico Animal 
Machines: The New Factory Farming Industry da escritora Ruth Harrison, na 
Inglaterra em 1964. A obra é uma crítica aos sistemas intensivos e industriais 
de produção animal que eram (e que ainda são, de certa forma) praticados na 
Europa como consequência dos rápidos avanços tecnológicos auferidos pós-
Segunda Guerra Mundial. O livro abalou a opinião pública e, desde então, há 
movimentos significativos na sociedade contrários aos sistemas intensivos que 
prejudicam as condições de vida dos animais, tratando-os com crueldade.

O movimento contra o uso dos animais de produção por interesse 
humano cresce ano após ano e foi intensificado recentemente em vista das 
facilidades de comunicação proporcionadas pela internet e pelas mídias 
sociais. Tal movimento tem usado fortemente imagens e mensagens com o 
objetivo de sensibilizar as pessoas para a questão dos animais. Na Figura 3 são 
apresentadas algumas das campanhas atuais nesse sentido. As imagens foram 
obtidas no Facebook®.

Figura 3. Exemplos de campanhas veiculadas em mídias sociais por organizações de defesa dos 
animais: A - “Se você não portar sua voz, quem o fará?” (L214); B - “Dê-lhes uma esperança” 
(L214); C - “Eu sou alguém, não qualquer coisa” (L214); D - “A mãe dela, o leite dela” (Animal 
Equality); E - “Olhe cuidadosamente” (Animal Liberation); F - “Para muitos suínos, a primeira 
vez que eles veem o sol é no caminho para o abatedouro” (Human Society); G - “Sua primeira e 
última viagem” (Animal Equality).

O impacto de tais campanhas tem sido impressionante. É difícil 
imaginar algum profissional da produção animal que não se depare com os 
efeitos de tais críticas no exercício da sua profissão. Se, de um lado, a demanda 
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geral por alimentos é crescente, de outro a indústria animal vem sendo 
fortemente pressionada a rever seus métodos produtivos. Esse movimento 
é mais evidente em economias desenvolvidas, mas também já é claramente 
perceptível nos países emergentes, como no Brasil. 

As estatísticas sobre o número de consumidores ou não-consumidores 
de produtos de origem animal no Brasil e mesmo no mundo ainda são escassas 
e dispersas. O IBOPE, em 2012, realizou a última grande pesquisa que se 
tem conhecimento sobre o vegetarianismo no Brasil. Naquele ano, o instituto 
estimou em 15,2 milhões o número de pessoas que não consumiam carne no 
Brasil, o que equivalia a, aproximadamente, 8% da população total. O maior 
percentual de pessoas vegetarianas (10% do total) foi identificado na faixa 
etária de 65 a 75 anos e o menor percentual (7%) na faixa etária de 20 a 24 
anos. Em termos de capitais estaduais, o IBOPE identificou Fortaleza como 
aquela com o maior percentual de vegetarianos (14%), seguida de Curitiba 
(11%), Brasília, Rio de Janeiro e Recife (os três com 10%), Belo Horizonte 
(9%), São Paulo e Salvador (ambos com 7%) e Porto Alegre (com 6%).

A falta de dados concretos sobre o assunto dificulta conclusões no 
sentido de se o consumo de carne está realmente diminuindo ou não no Brasil, 
mas intuitivamente pode-se imaginar que é uma tendência considerável, 
especialmente diante do aumento constante das críticas contra a indústria 
animal, não apenas pela questão da forma como os animais são tratados, mas 
também por questões de impacto ambiental e, mais recentemente, também 
por questões éticas (vide, por exemplo, dois escândalos recentes: aquele que 
ficou conhecido como “Carne Fraca”; e aquele relacionado às práticas ilícitas 
reconhecidas pelos próprios gestores da maior empresa de carnes do Brasil, a 
JBS).

2.5. Preço dos insumos e tecnologia de produção
Passa-se, a partir deste item, para considerações dos fatores 

especificamente determinantes da oferta (da produção).
Os preços dos insumos utilizados no processo produtivo para a 

elaboração do produto que se está analisando, juntamente com a tecnologia de 
produção do mesmo, resultam no custo de produção. Observa-se que é apenas 
neste momento – após uma série de determinantes terem sido abordados – que 
se chega finalmente ao custo de produção, geralmente o “vilão” dos sistemas 
de produção que contemplam o bem-estar dos animais.

Via de regra, preços de insumos mais elevados aumentam o custo 
de produção e isso resulta em queda na oferta. Em relação à tecnologia, uma 
técnica mais eficiente (uma descoberta científica, por exemplo) leva a um 
aumento da produtividade, que resulta em queda de custo, que por sua vez 
permite e causa um aumento na oferta do produto.
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Para a análise aqui presente, pode-se alegar que os sistemas produtivos 
com BEA utilizam-se de alguns insumos, especialmente bens de capital, que 
possivelmente tenham custos mais elevados. Um exemplo claro é o aumento do 
espaço oferecido aos animais, tais como no alojamento de porcas em gestação 
e lactação, e no alojamento de galinhas poedeiras. Alega-se que mais espaço 
significa maior relação de capital por unidade de animal e, dessa forma, haveria 
elevação de custos relativos de ativos imobilizados. É um aspecto que, de fato, 
faz sentido. A questão passa, portanto, a ser se esse maior investimento pode 
ser eventualmente coberto com maior receita, no final do processo produtivo. 
Este ponto será resgatado oportunamente.

A análise de McInerney (2004) tornou-se clássica por apresentar 
um dos mais completos trabalhos, até aquela época, sobre Economia e bem-
estar animal (vide, também, o trabalho de Molento, 2005). Em uma de suas 
análises, o autor procurou relacionar bem-estar animal (benefício ao animal) 
e produtividade animal (benefício ao homem), sendo que essa produtividade 
utilitarista pode ser entendida como o inverso de custo de produção. A Figura 
4 reproduz a ilustração clássica do Prof. McInerney.

Figura 4. Conflitos entre bem-estar animal e produtividade (McInerney, 2004).

 De acordo com a análise gráfica, do ponto A até o ponto B – que 
representaria aquela trajetória em que o animal seria retirado do seu ambiente 
natural e mantido em cativeiro – haveria um ganho tanto de BEA quanto de 
produtividade, pois o animal seria protegido de seus predadores, de doenças 
e da escassez de alimentos. A partir de B, porém, o animal pode aumentar 
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sua produtividade, mas em detrimento de sua condição de vida, até atingir 
um determinado ponto D que será o ponto mínimo de bem-estar aceitável, 
a partir do qual se caracterizaria uma condição de crueldade. A questão 
prática, portanto, passa a ser qual o ponto C (entre B e D) a ser escolhido; 
nesse intervalo, o aumento da produtividade (leia-se a redução de custo) em 
direção a D seria obtido às custas do bem-estar dos animais. Destarte, nota-se 
que em termos utilitaristas, os sistemas de produção tenderiam a se aproximar 
ou mesmo a ultrapassar o ponto D, se nenhuma outra força se colocar em 
contrário.
 Este é um sentimento bastante presente no senso comum e mesmo 
nos debates acadêmicos, técnicos e empresariais: o de que o aumento do bem-
estar animal (em direção a B) só seria possível com a redução da produtividade 
e o consequente aumento no custo de produção.
 É possível que o Prof. McInerney tenha se inspirado na chamada 
“Fronteira de Possibilidade de Produção” (FPP), para propor seu esquema 
gráfico-analítico (Figura 4). A FPP, como é conhecida na Teoria Econômica, 
representa, em um sistema cartesiano, o trade-off entre a produção de dois 
produtos quaisquer. O formato da fronteira – pelo menos no segmento a partir 
de B – é praticamente o mesmo do gráfico de McInerney. Se fosse imaginado 
que no eixo vertical fossem representadas a quantidade produzida de um 
determinado produto e no eixo horizontal a quantidade produzida de outro 
produto, a obtenção de uma quantidade adicional de um só seria possível ao se 
abrir mão da quantidade do outro. É isso que representa a FPP. Essa relação de 
exclusividade, porém, só ocorre quando o sistema produtivo está efetivamente 
sobre a fronteira de possibilidade de produção que, como o nome diz, é uma 
fronteira, um limite. Em outras palavras, se o sistema estiver abaixo (aquém) da 
fronteira, o aumento na produção de um produto não implica necessariamente 
a redução na produção do outro. Estar sobre a fronteira significa, em termos 
práticos, que se está usando a tecnologia mais eficiente disponível no momento 
e toda a disponibilidade de fatores de produção disponíveis. Estar aquém da 
fronteira significa que há estoque de conhecimento técnico e de recursos 
suficientes para se elevar a produção de um ou mesmo dos dois produtos. Em 
outras palavras, a exclusividade de um produto em detrimento do outro só 
ocorre quando a sociedade está fazendo uso pleno dos seus recursos e adotando 
sua melhor tecnologia disponível, ou ainda, quando não há ineficiências nem 
desperdícios. 
 A questão que se põe imediatamente, portanto, é: será que os sistemas 
de produção animal estão usando sua máxima eficiência técnica (estão na 
fronteira)? Se a resposta a esta questão for negativa, isso implica dizer que 
há espaço para o aumento de eficiência e, consequentemente, melhoria do 
bem-estar animal sem comprometer – ou até, eventualmente, aumentando – a 
produtividade animal. 
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 Trata-se de uma questão cuja resposta não é trivial, mesmo porque 
depende de qual espécie de animal de produção se está considerando e, além 
disso, de qual unidade produtiva (fazenda) está se falando. É possível que haja 
sistemas que se aproximem da máxima eficiência técnica (a avicultura de corte 
integrada talvez seja um bom exemplo, como demonstraram empiricamente 
Tupy & Shirota, 1998) e, dentro deste sistema, há algumas fazendas que são 
mais e outras que são menos eficientes, ou seja, que estão mais ou menos 
próximas da fronteira de possibilidade de produção. 
 Um dos estudos científicos que mostrou o quanto uma atividade 
está próxima ou não da fronteira técnica de produção é a dissertação de Lima 
(2006), que procurou avaliar a eficiência em rebanhos de gado de leite em 
Minas Gerais. As conclusões foram de que há significativa heterogeneidade 
entre as fazendas, umas mais e outras menos eficientes, mas com muitas 
encontrando-se bastante aquém da fronteira tecnológica. 
 Será que as fazendas típicas representativas da pecuária de corte do 
Brasil, para tomar outro exemplo, encontram-se na fronteira tecnológica de 
produção? Talvez não sejam necessários estudos científicos para que se possa 
sugerir que tais unidades produtivas estão bastante distantes da fronteira de 
produção, ou seja, apresentam elevada ineficiência técnica. Apenas para ilustrar 
com um exemplo pontual, recentemente um executivo de uma grande empresa 
farmacêutica apresentou estatísticas que mostram que 3 em cada 4 bovinos são 
vacinados incorretamente no Brasil e que as consequências negativas eram 
diversas, desde a baixa imunização até os danos provocados às carcaças (Canal 
Rural, 2017). 
 Desta forma, só se pode afirmar categoricamente que medidas que 
elevem o bem-estar dos animais necessariamente também elevam os custos 
de produção quando o sistema está em sua fronteira de eficiência, o que 
provavelmente não deve ser a regra para a enorme maioria das unidades 
produtoras do país, para as mais distintas espécies de interesse zootécnico. 
Portanto, se houver uma melhor aplicação das técnicas de produção, os ganhos 
auferidos provavelmente serão suficientes para compensar eventuais esforços 
adicionais para elevar o bem-estar dos animais, incluindo os investimentos 
adicionais. 
 Interessante observar que quando se fala em atuar dentro da fronteira 
tecnológica de produção não se está falando em avanço científico, mas apenas 
em colocar em prática o estoque de conhecimento já disponível na sociedade. 
Não se está falando de novas descobertas tecnológicas. Frequentemente 
comenta-se que apenas o avanço científico pode contribuir para elevar o 
nível de BEA dos animais de produção, mas isso não condiz com a realidade. 
Há muito o que se fazer com o conhecimento já disponível para melhorar a 
qualidade de vida dos animais de produção.
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 Isso não significa que o avanço científico nada pode fazer ou que não é 
relevante. De forma alguma. Obviamente que a ciência em muito pode colaborar 
com o BEA dos animais de produção, principalmente daqueles sistemas que já 
estão mais próximos das fronteiras técnicas. O avanço científico representaria 
um deslocamento, à direita, da fronteira de possibilidade de produção, o que 
permitiria expandir o BEA sem comprometer a produtividade, mesmo dos 
sistemas que já estavam utilizando-se de todo o potencial tecnológico até então 
disponível.
 Para facilitar essa explicação construiu-se o Quadro 2 no qual 
as estratégias para a melhoria do BEA foram segregadas em dois grupos, 
denominados “práticas zootécnicas” (que representa a aplicação da tecnologia 
já disponível, portanto atuando-se “dentro da fronteira”) e de “pesquisa 
científica” (que representa a geração de novas tecnologias até então não 
disponíveis, portanto, “deslocando-se positivamente a fronteira”).

Quadro 2. Duas estratégias para se melhorar o bem-estar dos animais

 A Ciência Animal dispõe de estoque de conhecimento suficiente para 
melhorar a sanidade dos rebanhos, a sua nutrição, a forma de abate dos animais 
dentre muitas outras frentes. Para tanto, há técnicos devidamente habilitados 
para tal e os efeitos são praticamente imediatos. Há muito o que se melhorar 
no bem-estar dos animais de produção, bastando colocar em prática o que já se 
sabe.
 Por outro lado, de responsabilidade de cientistas e pesquisadores, 
há a missão de desenvolver novos conhecimentos para solucionar problemas 
ainda sem resposta, tais como o melhoramento genético que contemple, além 
da produtividade, aspectos da qualidade de vida dos animais; a pecuária de 
precisão que em muito pode colaborar para a racionalização (e consequente 
economia) de recursos; o desenvolvimento de manejos ditos “alternativos”, 
menos agressivos aos animais; etc. 
 Essa comparação sugerida no Quadro 2 apresenta, de certa forma, o 
objetivo de ressaltar que não cabe apenas a cientistas melhorar o bem-estar 
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dos animais; não é algo que se precisa esperar décadas e investir elevados 
montantes de recursos. Há muito o que se fazer, desde já.
 Publicações têm surgido para demonstrar tais aspectos. Telles et 
al. (2016), por exemplo, compararam a relação custo-benefício de se castrar 
leitões com ou sem anestesia em sistemas comerciais. Suas conclusões foram 
bastante favoráveis no sentido de viabilizar a castração com anestésico. Bruno 
et al. (2003) já tinham demonstrado a viabilidade econômica da imunocastração 
de leitões. Então por que ainda se insiste em usar métodos reconhecidamente 
cruéis para a castração desses animais?
 Freire & Cowling (2013) analisaram as vantagens e desvantagens 
da produção de poedeiras em gaiolas convencionais versus em sistemas 
alternativos na Europa. Os pesquisadores identificaram que, de fato, há certo 
comprometimento na produtividade de ovos, mas que há ganhos, por exemplo, 
na resistência dos ossos dos animais. Ademais, não identificaram diferença em 
aspectos de agressividade e mortalidade, que são comumente utilizados como 
argumentação desfavorável aos sistemas ditos “alternativos”.
 No Brasil, Schwartz & Gameiro (2017) levantaram e compararam 
os custos de produção de nove sistemas diferentes de produção de ovos, 
sendo alguns em gaiolas convencionais e outros em piso. Identificaram 
custo de produção médio mais elevado (R$ 0,26/ovo) nos sistemas a piso em 
comparação com os tradicionais (R$ 0,18/ovo). Todavia, notaram também 
que os produtores de ovos em sistemas alternativos eram capazes de auferir 
maiores margens ao desenvolverem canais de comercialização específicos para 
seus produtos, nos quais os consumidores estavam dispostos a pagarem preço 
mais elevado. 
 Campe et al. (2015) realizaram ampla pesquisa dos determinantes do 
sucesso econômico da produção de ovos na Alemanha, um dos primeiros países 
a banir a produção de ovos em gaiolas industriais. Eles identificaram uma série 
de outros fatores – além do mero custo de produção – como determinantes do 
sucesso dos empreendimentos, tais como o tipo de equipamento, o perfil dos 
trabalhadores, os canais de comercialização etc. 
 Desta forma, a conclusão parcial é de que se deve expandir a 
concepção de “custo de produção” para “viabilidade econômica”, pela qual 
diversos outros fatores são considerados além de preço de insumos e técnica 
de produção. A gestão dos sistemas produtivos passa, portanto, a ser o fator 
determinante, muito mais do que apenas uma relação tecnológica de custo. 

2.6. Expectativa dos produtores
Assim como a expectativa dos consumidores influencia a demanda 

por determinado produto, a expectativa dos produtores influencia a oferta pelo 
produto. Produtores otimistas tendem a aumentar seus níveis de produção na 
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expectativa de faturar mais no futuro próximo. Produtores pessimistas tendem 
a reduzir seus níveis de produção como uma forma de precaução. Produtores 
que percebem que seus consumidores não estão mais dispostos a aceitar 
determinados métodos nos processos produtivos tendem a se adiantar para 
rever, por si próprios, seus métodos.

Este é um dos movimentos talvez mais impressionantes quando se 
pensa em bem-estar animal no mundo desenvolvido contemporaneamente. 
Uma série de iniciativas empresariais estão sendo desenvolvidas no sentido 
de alteração de alguns procedimentos. A indústria de alimentação, forte 
consumidora de ovos, é uma das que mais vem participando desse processo. 
A cadeia agroindustrial da suinocultura é outra que vem demonstrando 
claramente intenções de rever alguns dos seus métodos de produção.

A Humane Society International (HSI) é uma das organizações à frente 
do processo de motivação para que as empresas assumam responsabilidade no 
sentido de alterarem suas demandas ou seus sistemas produtivos e banirem 
práticas cruéis de produção. São diversas as corporações que já assumiram 
compromisso nesse sentido, tais como as gigantes Bunge, Cargill e International 
Meal; a Barilla, a Kraft; as redes de fast food Giraffas, McDonald’s, Burguer 
King; a rede de hotéis Accor; dentre muitas outras (vide em http://www.hsi.
org/news/news/). 

A Certified Humane é mais um exemplo de instituição que vem 
trabalhando fortemente junto às empresas, por meio da estratégia de 
certificação dos seus produtos como garantia aos consumidores de que o BEA 
está sendo contemplado. Empresas como a Korin Agropecuária (produtora de 
ovos) e as Fazendas São Bento e Agropecuária KR (produtoras de leite) já 
participam desse movimento. Portanto, não são apenas grandes corporações 
que se engajaram no processo, mas também as próprias fazendas, ou seja, as 
pequenas e médias empresas. Há espaço, assim, para empreendimentos de todos 
os portes e escalas. Interessante observar que os princípios trabalhados pela 
Certified Humane estão plenamente alinhados com estratégias mais holísticas, 
associadas à viabilidade econômica além do mero custo de produção, como 
vem se defendendo ao longo deste capítulo. Para a instituição, as cinco razões 
pelas quais as empresas investem em BEA seriam (Certified Humane, 2017):

1. Atender às exigências dos consumidores;
2. Proteger a imagem da empresa e a reputação de suas marcas;
3. Assegurar a eficiência e a produtividade;
4. Garantir a qualidade dos produtos; e
5. Minimizar os riscos para os acionistas e investidores.

Note-se que nenhuma das cinco razões diz respeito, especificamente, 
à preocupação com as condições de vida dos animais, fazendo referência a 
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fatores meramente comerciais e empresariais. Isso sugere que o apelo à adoção 
de práticas de bem-estar não implica, necessariamente, numa mudança na forma 
de conceber as relações humano-animais na sociedade. Assim, “assegurar a 
eficiência e a produtividade” faz parte do conjunto de estratégias, exatamente 
por se entender que investimentos em BEA são capazes de gerar melhoria nas 
condições econômicas dos empreendimentos. 

Mas nem sempre é preciso que as organizações não-governamentais 
atuem para motivar o setor privado produtivo. No sistema agroindustrial da 
suinocultura brasileira, as três maiores empresas já assumiram compromisso 
formal em reverem alguns métodos de produção, em especial a forma de manter 
as matrizes suínas durante a gestação. A BRF anunciou, em 24 de novembro de 
2014, que concluirá esse compromisso até 2026; a JBS comprometeu-se em 08 
de junho de 2015 para concluir as mudanças até 2015; a Cooperativa Aurora o 
fez em 30 de dezembro de 2015, assumindo as alterações até 2026.

Essa nova postura estratégica do lado ofertante (indústrias e 
produtores) vem sendo, portanto, moldada pelas suas percepções e expetativas 
de que seus consumidores não aceitarão mais determinadas práticas. Um marco 
nesse sentido foi o lançamento, em 2016, do relatório The Business Benchmark 
on Farm Animal Welfare (BBFAW), financiado pela Coller Capital e elaborado 
pelas instituições Compassion in World Farming e World Animal Protection 
(WPA). A Coller Capital é uma empresa que administra um vultoso fundo 
de investimento e, preocupada com o risco que seus investidores passaram 
a ter por investir em companhias associadas a críticas de crueldade animal, 
encabeçou esse movimento de identificar os riscos e de divulga-los a quem de 
interesse. Consta no referido relatório:

“O BEA de animais de produção é um risco sistemático 
que muitas empresas na indústria da alimentação não estão 
considerando ou gerenciando adequadamente. O BBFAW 
fornece uma análise robusta do assunto e foi elaborado para 
ajudar investidores a integrarem o BEA na busca de seus 
investimentos e para sua tomada de decisão”. 

Esse movimento no qual os investidores passam a incluir o BEA como 
uma de suas variáveis de decisão é o que se chama, informalmente no idioma 
Inglês, de “economisation” ou “marketisation” do BEA. Em outras palavras, 
é o processo no qual o capital se apropria da questão do BEA para se proteger 
e para crescer. Muito embora seja um movimento passível de enormes críticas 
por parte de defensores dos animais, em termos práticos não se pode negar 
que ele se configura como um avanço no sentido de promover mudanças em 
práticas cruéis de produção. Como esse movimento vai evoluir ainda não se 
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sabe. O importante é estar ciente de que ele está em curso e que, portanto, 
não pode ser perdido de vista por profissionais e investidores que atuam na 
produção animal.

2.7. O mercado é suficiente para analisar a viabilidade econômica do BEA?
Procurou-se discorrer, até este ponto, como o funcionamento do 

mercado pode explicar a existência ou não de viabilidade na produção e 
consumo de produtos elaborados a partir de manejos que garantam o bem-
estar dos animais. A conclusão preliminar é de que a compreensão do mercado 
pode ser bastante útil nesse sentido; porém, talvez ela não seja plenamente 
suficiente, uma vez que, como dizem os economistas, os mercados falham. 

Neste capítulo não se tem o propósito de adentrar nas falhas de 
mercado. Todavia é fundamental que elas sejam reconhecidas. Gameiro & 
Raineri (2014) procuraram identificar as principais linhas teóricas no contexto 
da Economia, que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento de pesquisas 
relacionadas ao bem-estar animal em sistemas agroindustriais.

Harvey & Hubbard (2013) propuserem uma “anatomia” das falhas de 
mercado para a melhoria do bem-estar animal, cuja sistematização resumida é 
reproduzida na Figura 5.

Figura 5. Anatomia da falha de mercado para a melhoria do bem-estar animal (Harvey & 
Hubbard, 2013).

De forma simplificada, pode-se observar, na Figura 5, que foram 
propostos sete caminhos possíveis por meio dos quais o consumidor poderia 
percorrer no sentido de adquirir ou não um produto com BEA. Das sete 
possibilidades, apenas uma levaria ao consumo direto (“automático”) do 
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produto (vide primeira opção acima à direita). Em todas as outras seis, o 
mercado poderia ou não funcionar dependendo de alguns condicionantes: 
1) porque o consumidor não está disposto a pagar o prêmio necessário para 
que haja a viabilidade econômica necessária para o produto ser elaborado e 
ofertado; 2) porque outros consumidores não compram (então por que ele 
deveria comprar?); 3) porque os selos de diferenciação não são confiáveis; 4) 
porque a informação sobre o produto é inadequada (ele não tem como saber 
como é, de fato, o produto e como foi produzido); 5) porque é muito trabalhoso 
procurar e checar se o produto é o que ele realmente espera; e 6) porque há 
outros atributos mais importantes que o BEA.
 Enfim, considerar que os mercados não têm funcionamento perfeito é 
fundamental para se compreender adequadamente as relações socioeconômicas. 
E é pelo reconhecimento de existência dessas falhas que o Estado se faz 
presente, como regulador e auxiliar no funcionamento dos mercados. Leis, 
regulamentos, subsídios, taxações, proibições surgem nesse contexto.
 Finalmente, não se pode desconsiderar a questão da irracionalidade 
humana. Economistas se debatem desde sempre sobre este assunto. Modelos 
econômicos que não exigem a plena racionalidade humana ainda são 
relativamente incipientes. Em síntese, interessados em trabalhar com BEA 
devem se esforçar cada vez mais em compreender não apenas a racionalidade 
(e a irracionalidade) humana, mas também os condicionantes sociais, culturais 
e os aspectos simbólicos (inclusive morais) da ação econômica. Sem esse 
conhecimento, os avanços serão bem mais lentos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se neste capítulo responder a duas questões: O que podemos 

entender por “viabilidade econômica”? Quais os avanços observados nos 
últimos anos no que se refere às preocupações e práticas que contemplam o 
bem-estar dos animais de produção?

Em relação à primeira, sugeriu-se que a concepção de viabilidade 
econômica deve ser significativamente expandida para além da questão 
meramente tecnológica (do custo de produção). Fatores determinantes da 
demanda e da oferta devem sempre ser considerados. A Teoria Econômica 
pode fornecer ferramental bastante rico nesse sentido, até mesmo para a 
compreensão das falhas de mercado e do comportamento humano nem sempre 
racional, contando ainda com o aporte complementar de outras disciplinas, 
como a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia etc.

Em relação à segunda questão, procurou-se mostrar que avanços nas 
diversas dimensões da problemática do BEA têm se mostrado evidentes, o que 
levaria a sugerir um futuro promissor em termos de desenvolvimento do bem-
estar dos animais de produção. 
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Para alguns, tais avanços ocorrem de forma muito rápida, ao ponto de 
a questão do BEA ser tida como um entrave (um “modismo”, uma “bobagem”) 
aos sistemas produtivos. Para outros, tais avanços ocorrem de forma muito 
lenta, com os mercados apropriando-se da questão para explorarem ainda mais 
os animais. Não se tem a pretensão de contentar a todos. Procurou-se apenas 
apresentar uma análise objetiva do contexto com o intuito de colaborar com 
os debates e com o posicionamento das pessoas envolvidas de alguma forma 
com a questão.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da inclusão da farinha de 
alga Lithothamnium calcareum como aditivo na dieta de poedeiras comerciais 
jovens sobre o desempenho produtivo e características que determinam a 
qualidade interna e externa dos ovos. O experimento foi realizado no galpão 
experimental da Faculdade de Medicina e Zootecnia, no campus Fernando 
Costa da Universidade de São Paulo, no período de junho a agosto de 2017, 
com duração de 56 dias divididos em dois períodos de 28 dias cada, com sete 
dias de adaptação. Foram utilizadas 192 poedeiras comerciais da linhagem 
Bovans White com 22 semanas de idade. As aves foram distribuídas em 
delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas 
(inclusão: 0 e 1% x idades: 26 e 30 semanas de idade) com doze repetições de 
oito aves cada. Para a análise de desempenho das aves e da qualidade dos ovos, 
as variáveis avaliadas foram: consumo de ração, produção de ovos, peso médio 
dos ovos, a conversão alimentar por massa, a conversão alimentar por dúzia de 
ovos, a porcentagem de ovos quebrados, altura de albúmen, a unidade Haugh, 
resistência, espessura e peso da casca. Os dados foram submetidos a análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). A adição da 
alga reduziu significativamente (P<0,05) o consumo médio diário, aumentou 
(P<0,05) o peso e massa dos ovos e melhorou a (P<0,05) a conversão alimentar 
por dúzia e por massa de ovo, influenciando significativamente nos valores 
de unidade Haugh. A utilização da farinha de alga calcária em poedeiras em 
início de produção demonstrou uma melhora no desempenho produtivo e na 
qualidade interna dos ovos. 
Palavras-chave: calcário orgânico, idade, início de produção. 
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1. INTRODUÇÃO 
 A cadeia de produção avícola chega a mobilizar 70% do custo total 
da atividade com a alimentação. Na avicultura de postura, fora os gastos 
com a dieta, são somados os prejuízos decorrente de danos que impedem a 
comercialização dos ovos, algo que gira em torno de 7%. Perdas na qualidade 
dos ovos, além de representar riscos à saúde do consumidor, são responsáveis 
por comprometer a confiança na segurança do produto e seus derivados. 
Isso tem motivado pesquisadores da área de nutrição a encontrar soluções, 
conciliando qualidade de ovos a baixos custos de produção.
 A postura é o evento fisiológico mais desafiador na vida da ave, exigindo 
desse modo, um aporte nutricional adequado para garantir a longevidade da 
produção e a qualidade dos ovos. As fontes inorgânicas de cálcio têm sido 
apontadas por alguns autores (Keshavarz & Nakajima, 1993) como aliadas 
na melhora da qualidade da casca dos ovos, porém uma outra vertente tem 
mostrado que seu excesso pode atuar como antagonista, comprometendo a 
absorção de outros minerais como magnésio, zinco, ferro, cobre, sódio, potássio 
e etc. (Rodrigues et al., 1995; Waldroup, 1996).  Nesse sentido, pesquisas vêm 
sendo desenvolvidas com o objetivo de avaliar a utilização de fontes orgânicas 
de cálcio provenientes de algas calcárias (Lithothamnium calcareum), com 
base no conceito de que o cálcio proveniente dessas fontes apresenta maior 
biodisponibilidade que as fontes inorgânicas e além de melhorar a qualidade 
dos ovos, podem ser aliadas no processo de diminuição dos efeitos ambientas 
adversos sobre a fisiologia das aves (Speans, 1996). 
 A farinha de algas é obtida a partir do esqueleto da alga marinha 
Lithothamnium calcareum, fonte rica de carbonato de cálcio e que também 
contém em sua estrutura magnésio e mais de 20 oligoelementos, como o ferro, 
manganês, boro, níquel, cobre, zinco, molibidenio, selênio e estrôncio (Dias, 
2000). O Lithothamnium calcareum pertence ao grupo das algas vermelhas não 
articuladas, ao filo Rhodophyta, a ordem Corallinale e a família Coralineacea 
(Graham e Wilcox, 2000). Crescem em grandes profundidades no ambiente 
marinho onde a luz ainda se faz presente, sendo desse modo uma fonte 
renovável de macro e microminerais (Dias, 2000).
 Apesar de existirem na literatura, trabalhos com poedeiras são ainda 
muito escassos. Souza (2012), ao estudar a aplicação da alga Lithothamnium 
calcareum na dieta de poedeiras leves, verificou que ao nível de inclusão 
de 1% da farinha de algas houve melhora na porcentagem de postura, bem 
como na porcentagem de ovos trincados, espessura da casca, número de poros 
e porcentagem de matéria mineral e cálcio da casca. Em uma pesquisa com 
codornas, desenvolvida por Melo & Moura (2009), foi observada melhora na 
casca dos ovos, embora os autores acreditem que mais estudos deverão ser 
realizados para sustentar essa hipótese. 
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 O presente trabalho foi conduzido para avaliar o efeito da inclusão 
da farinha de alga calcária sobre o desempenho produtivo, qualidade interna e 
externa dos ovos.

2. OS OVOS E SEUS COMPONENTES 
 O ovo possui em sua composição proteínas de excelente valor 
biológico, vitaminas, minerais e ácidos graxos, além de apresentar grande parte 
dos aminoácidos essenciais. Essas características o tornam um dos alimentos 
mais completos para a alimentação humana (Terra, 1999).  
 Apresenta quatro estruturas principais: casca, membranas, gema e 
albúmen. Estruturas como cutícula, câmara de ar, calazas (cordão chalazífero) 
e disco germinativo estão presentes, porém em menor proporção. A formação 
dessas estruturas é parte integrante da reprodução das aves, o que dura cerca de 
duas semanas (Benites et al., 2005). 
 No ovário ocorre a formação da gema, mediada pela ação dos 
hormônios FSH (folículo estimulante) e LH (luteinizante), responsáveis 
pelo desenvolvimento do folículo, rompimento e posterior captação pelo 
infundíbulo, local para uma possível fecundação.  Durante o trajeto da gema 
pelo oviduto, ela será envolta por várias camadas de albúmen, produzidas por 
células especiais presentes no magno. Na sequência, gema e albúmen serão 
revestidos por membranas produzidas no istmo. Na porção final do oviduto 
se encontra a câmara calcígena, onde as células secretoras de minerais se 
encarregam da deposição de carbonato de cálcio e outros minerais para a 
formação da casca. Ao final do processo, o ovo recebe uma camada lubrificante, 
a cutícula, que facilita a postura (Oliveira & Oliveira, 2013).
 Apesar de sofrer alterações conforme a dieta oferecida às aves, 
característica que permite a produção de ovos diferenciados, como por 
exemplo, ovos com diferentes tonalidades de gema e ovos enriquecidos com 
ômega-3 (Oliveira & Oliveira, 2013), a gema é basicamente constituída por 
50% de água e 50% de sólidos, desses 16% são proteína e 32% lipídeos, 
vitaminas solúveis em lipídios A, D, E e K, glicose, lecitina e sais minerais, 
assim fica claro o quanto a gema é rica em gorduras e proteínas e pobre em 
carboidratos. Sua fração lipídica é constituída por 65,5% de triglicerídeos, 
28,3% de fosfolipídios e apenas 5,2% de colesterol (Roberts, 2004). 
 A coloração da gema está intimamente relacionada à deposição 
de xantofilas, que se tratam de pigmentos carotenóides provenientes da 
alimentação das aves (Madrid et al., 1996). Durante os períodos de jejum 
dos animais haverá pouca deposição de pigmentos, dando origem às camadas 
concêntricas mais claras, de modo inversamente proporcional, os períodos 
de alimentação correspondem à maior deposição de pigmentos na gema, 
resultando em camadas concêntricas mais escuras. Os pigmentos provenientes 
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da alimentação são depositados rapidamente na gema através da corrente 
sanguínea (Oliveira & Oliveira, 2013).
 O albúmen é formado por três frações distintas, classificadas de 
acordo com a viscosidade: camada interna fluida e fina que representa 20% do 
albúmen; camada externa fluida e fina que corresponde a 23% e por fim, uma 
camada intermediária, espessa e densa que corresponde a 57% (Seibel, 2005).
A clara ou albúmen contém aproximadamente 88,5% de água, os 11,5 % 
restantes são de sólidos totais, dos quais 13,5% são proteínas, sobressaindo a 
ovalbumina, conalbumina, ovomucóide, ovomucina e lisozima (Ramos, 2008). 
As proteínas presentes nessa estrutura dispõem de propriedades antibacterianas 
diretas e indiretas que contribuem para a proteção do embrião, do mesmo modo 
que para uma boa conservação dos ovos (Oliveira & Oliveira, 2013).
 A casca atua como uma embalagem natural para as estruturas internas 
dos ovos, desempenha a função de proteger o embrião e garantir trocas gasosas, 
contribuindo para a conservação do teor de água do ovo. Do ponto de vista 
comercial, a casca deve ser resistente para suportar os processos de postura 
pela ave, coleta, classificação e transporte, chegando ilesa ao consumidor final 
(Roberts & Brackpool, 1994). 
 Do peso total do ovo, a casca corresponde em média a apenas 10% e é 
constituída por 90% de minerais, representado em sua maioria pelo carbonato 
de cálcio (98%) obtido mediante reações químicas provenientes das células 
glandulares uterinas e fluido uterino, e em menor proporção pelo carbonato 
de magnésio (0,9%) e fosfato de cálcio (0,9%), o restante é constituído por 
substâncias orgânicas, constituídas basicamente por escleroproteína e colágeno 
(Ordonez, 2005). 
 Todo o cálcio mobilizado para a formação da casca é oriundo do 
intestino passando posteriormente pelo plasma sanguíneo.  Em casos de baixas 
concentrações, as necessidades podem ser supridas com a retirada dos ossos. 
O processo de absorção, transporte e retirada de cálcio dos ossos, se dá pelo 
estímulo e associação da vitamina D-dependente, uma proteína, que também 
pode ser denominada calbidina (Oliveira & Oliveira, 2013).
 A casca é recoberta por inúmeros poros revestidos por uma cutícula 
constituída por material orgânico, na sua maioria por glicoproteínas insolúveis 
em água, capaz de potencializar a capacidade protetora da casca contra a 
penetração de microrganismos e a perda de água (Neves, 2005).

3. A QUALIDADE DOS OVOS E A IDADE DAS AVES
 As aves no início da produção precisam completar seu desenvolvimento 
físico ao mesmo tempo em que entram na fase de postura, mobilizando o cálcio 
dos ossos para a formação da casca dos ovos. Esse momento fisiológico é um 
dos mais críticos da vida do animal e, sem um aporte nutricional adequado, a 
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ave pode entrar em balanço negativo de cálcio, comprometendo todo seu ciclo 
de produção, na formação e na qualidade dos ovos (Rodrigues et al., 2005).
 Com o avanço da idade, os animais passam a produzir ovos maiores 
e mais pesados, se comparados aos animais de início de postura (Garcia et al., 
2010). O aumento no volume dos ovos pode estar intimamente ligado ao maior 
intervalo entre as ovulações, já que a gema proveniente da síntese hepática 
passa a ser depositada em um número restrito de folículos (Suarez et al., 1997).
Scott & Silversides (2000) em um estudo comparando diferentes linhagens de 
poedeiras comerciais observaram que independente da linhagem, o avanço da 
idade resulta na produção de ovos maiores e na diminuição da unidade Haugh 
e altura do albúmen.

4. O CÁLCIO NA NUTRIÇÃO DE POEDEIRAS
 O cálcio está envolvido no metabolismo orgânico, sobretudo na 
formação dos ossos durante a fase de crescimento da ave, além de participar 
ativamente do controle das funções celulares dos tecidos nervoso e muscular, 
na coagulação sanguínea, atividades hormonais e na formação e qualidade da 
casca dos ovos durante a fase de postura (Hunton, 2004). 
 A absorção intestinal de cálcio relaciona-se à atividade da glândula 
da casca, desse modo, quando esta se encontra inativa, sem a presença do ovo, 
a absorção de cálcio pelo intestino é de 40%, quando ativada essa eficiência 
alcança cerca de 70% (Clunies & Leeson, 1995).
 Para se iniciar a formação da casca, as células da glândula da casca, 
localizada na região do útero, secretam um fluido supersaturado de cálcio e 
bicarbonato (Oliveira & Oliveira, 2013). Quando o cálcio dietético não está 
disponível, ele passa a ser mobilizado dos ossos através de mecanismos 
regulados pelo paratormônio, calcitonina, vitamina D3 e proteína de ligação 
do cálcio (Bertechini, 2013).
 A vitamina D3 (colecalciferol) deve estar presente em quantidades 
adequadas no organismo das aves, pois participa do metabolismo do cálcio e 
do fósforo na formação e fortalecimento dos ossos, bicos, patas e casca do ovo, 
além de participar de todos os aspectos do transporte transcelular do cálcio, na 
síntese da proteína CaBP, relacionada ao aumento da absorção no intestino e 
recuperação do cálcio para a glândula da casca para sua deposição sobre o ovo 
(Scott et al., 1982). 
 Como forma inativa a vitamina D3 é absorvida pelo intestino 
delgado e posteriormente transportada para o fígado onde será convertida 
no metabólito 25-hidroxicalciferol por meio de uma hidroxilação. Nos 
rins, esse metabolito sofrerá uma segunda hidroxilação se convertendo em 
1,25-dihidroxicolecalciferol (D3) (Rodrigues et al., 2005).
 As atividades renais da 1 α-hidroxilase e da 1,25-dihidroxicolecalciferol 
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(D3) estão altas durante o processo de calcificação da casca do ovo. Assim Abe 
et al. (1982) sugerem que a biossíntese renal da 1,25-dihidroxicolecalciferol 
(D3), que é provavelmente controlada pela atividade da glândula da casca, pode 
ser prejudicada com o envelhecimento das poedeiras. Os níveis plasmáticos da 
25-hidroxicalciferol tendem a diminuir com a idade, sugerindo que a atividade 
da 25-hidroxilase também é afetada com o passar do tempo, bem como a 
capacidade de ligação da 1,25-dihidroxicolecalciferol (D3) no intestino e nos 
ossos. Esses processos acabam afetando gradualmente a qualidade dos ovos. 
 Apesar da importância do cálcio sobre a qualidade da casca ter sido 
demonstrada por alguns autores (Keshavarz & Nakajima 1993; Clunies et al., 
1992) que observaram o aumento do consumo proporcionando ovos com cascas 
mais resistentes, o excesso do consumo de cálcio pode trazer consequências 
negativas, como o comprometimento da ingestão de ração e produção de ovos 
(Scott et al., 1982), por comprometer a disponibilidade de outros minerais 
como o fósforo, zinco e manganês, além de alterar a palatabilidade da dieta 
(Geraldo et al., 2006).

5. FONTES DE CÁLCIO
 A principal fonte de cálcio na nutrição de aves é o calcário calcítico, 
uma fonte inorgânica muito utilizada na alimentação de poedeiras devido ao 
seu baixo custo. Dentre os calcários, ainda temos a classificação de acordo com 
os teores de magnésio em calcíticos, magnesianos e dolomíticos, com menos 
de 5%, entre 5 e 12%, e mais que 12% de MgO, respectivamente (Bertechini 
et al., 2013). 
 O calcário calcítico é uma rocha sedimentar que apresenta em sua 
composição teores de cálcio superiores a 38% na forma dos minerais calcita e 
aragonita.  Sua coloração pode variar do branco, cinzento ao creme ou amarelo 
(Moniz, 1983).
 Além das fontes inorgânicas convencionais, fontes orgânicas de 
cálcio provenientes de algas calcárias têm sido utilizadas na nutrição animal, 
por apresentarem maior biodisponibilidade de cálcio (Melo & Moura, 2009). 

6. PRINCIPAIS ASPECTOS SOBRE A ALGA Lithothamnium 
calcareum
 Da família das coralináceas, o Lithothamnium calcareum faz parte do 
grupo das algasvermelhas ou rodofíceas. Fonte de macro e microminerais, essa 
alga tem como principal característica a precipitação em suas paredes celulares 
de carbonato de cálcio e magnésio, no aspecto de cristais de calcita (Almeida 
et al., 2012).
 Essas plantas se desenvolvem em ambiente marinho a grandes 
profundidades desde que exista presença de luz. As algas marinhas calcárias 
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são constituídas quase que exclusivamente por carbonato de cálcio e magnésio, 
além de conter mais de 20 oligoelementos, em quantidades variáveis, tais 
como Fe, Mn, B, Ni, Cu, Zn, Mo, Se e Sr. Diferente das fontes inorgânicas de 
cálcio, que são recursos minerais não renováveis, as algas calcárias marinhas 
possuem renovação permanente, desde que se tenha incidência de luz natural, 
se tornando desse modo uma fonte renovável de macro e microminerais (Dias, 
2000). 
 O calcário biogênico ou biodentrítico, como é conhecido o calcário 
obtido a partir da extração da alga Lithothamnium é formado em consequência 
da atividade fotossintética de algas marinhas e fitoplâncton que levam a 
precipitação da calcite através da diminuição na tensão de CO2 (Dias, 2000; 
Goetz, 2008).
 Fontes de cálcio de alta solubilidade são apontadas como de 
qualidade superior por estarem relacionadas à maior biodisponibilidade e 
absorção intestinal de cálcio. As fontes orgânicas de cálcio são caracterizadas 
por conferirem maior biodisponibilidade dos micronutrientes presentes nas 
paredes celulares, sendo facilmente aproveitadas pelos seres vivos (Melo et 
al., 2006; Carlos et al., 2011).
 O calcário biogênico tem sido utilizado desde a idade antiga pelos 
gauleses para fertilizar o solo e corrigir sua acidez (Cabioch, 1970). A partir 
da Segunda Guerra Mundial a utilização do Lithothamnium tomou proporções 
industriais, a princípio foi utilizada apenas como fertilizante do solo e com 
o tempo, pequenas quantidades foram destinadas para complementar a ração 
animal (Melo e Moura, 2009). Atualmente a indústria tem destinado esse 
produto até mesmo a nutrição e uso em cosméticos (Goetz, 2008; Costa Neto 
et al., 2010).
 No Brasil o Lithothamnium tem sido empregado exclusivamente na 
agricultura, porém sua utilização como suplemento na nutrição animal vem 
despertando o interesse de diversas linhas de pesquisas apesar de recentes e 
escassas (Melo & Moura, 2009). Na literatura, embora sejam encontrados 
trabalhos com outras espécies, relatos com poedeiras ainda são escassos. 
Pelícia et al. (2006) em um estudo com poedeiras comerciais, observaram 
o efeito da associação de fontes de cálcio sobre o desempenho e qualidade 
dos ovos, e constataram que a inclusão de cálcio marinho Lithothamnium na 
dieta das aves é possível em até 45% de substituição do calcário calcítico, sem 
comprometer o desempenho e a qualidade dos ovos.
 Segundo Souza (2012) em um estudo com poedeiras comerciais de 
segundo ciclo, a utilização da alga Lithothamnuim calcareum na dieta dos 
animais melhorou as percentagens de postura e de ovos trincados, a espessura 
da casca, o número de poros da casca e a percentagem de matéria mineral e de 
cálcio da casca.
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Em um trabalho com codornas japonesas para se avaliar o efeito da farinha 
de alga Lithothamnium calcareum sobre o desempenho e a qualidade dos 
ovos, Melo et al. (2006; 2008) mostraram evidências de melhora na qualidade 
da casca de codornas na fase de produção e observaram um significativo 
aumento no tamanho da gema, porém não houve aumento na produção de 
ovos. Diferentemente do que foi observado por Perali et al. (2003) em que foi 
constatado um aumento na produção de ovos em 4,16 pontos percentuais em 
relação ao tratamento testemunha na adição de 0,25% deste produto.

7. POEDEIRAS SUPLEMENTADAS COM DIETAS A BASE DE 
Lithothamnium calcareum 
 Com o objetivo de se avaliar a suplementação de fontes orgânicas de 
cálcio sob a forma de farinha de alga na dieta de poedeiras comerciais, 192 aves 
da linhagem Bovans White foram distribuídas em delineamento inteiramente 
casualizado em esquema de parcelas subdivididas (inclusão: 0 e 1% x idades: 
26 e 30 semanas de idade) com doze repetições.
 O experimento contou com dois ciclos com um intervalo de 28 dias 
entre eles. Antes de se iniciar o experimento, os animais passaram por um 
período de adaptação, no qual receberam a mesma dieta. Na 21ª semana, os 
animais foram pesados e distribuídos de acordo com o peso corporal e a taxa 
de postura. A partir da 22ª semana de idade as aves foram submetidas aos 
tratamentos experimentais.
 O tratamento consistia na inclusão de 1% alga Lithothamnium 
calcareum à ração formulada e um controle com uma dieta sem inclusão da 
alga. As dietas eram à base de milho e farelo de soja e foram formuladas de 
modo a atender as recomendações propostas por Rostagno et al. (2017) (Tabela 
1).
 As aves foram alojadas em um aviário experimental para poedeiras, 
com cortinas externas, com cobertura de telha de barro, construído de alvenaria, 
com pé direito de 2,50 m de altura, equipado com gaiolas de postura metálicas, 
sobrepostas e distribuídas em duas fileiras, com um corredor central de 2,00 
m de largura, entre as fileiras de gaiolas, e dois corredores laterais de 1,5m 
de largura. O galpão contava com gaiolas metálicas (1,0m x 0,45m x 0,45m) 
divididas em quatro compartimentos, com comedouro frontal e externo e 
bebedouros do tipo nipple, onde foram alojadas duas aves por compartimento. 
As práticas de alimentação e manejo durante a fase de produção seguiu as 
recomendações do manual da linhagem. 
 As características de desempenho avaliadas foram: consumo de ração 
(g/ave/dia), produção de ovos (%), peso médio dos ovos (g), massa de ovos 
(g), conversão alimentar por massa e por dúzia de ovos produzidos; e para 
qualidades dos ovos: altura de albúmen (mm), unidade Haugh, resistência da 
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casca (Kgf), espessura de casca (mm) e peso da casca (g).
 Ao final de cada período era realizada uma pesagem da sobra da 
ração e esse valor era descontado da ração fornecida no início. O resultado foi 
dividido pelo número médio de aves da parcela e expresso em gramas por aves 
por dia. Em caso de mortalidade, a ração do comedouro era imediatamente 
pesada para o cálculo do consumo de ração corrigida.
 A avaliação da produção de ovos (%) foi realizada tendo como base a 
produção diária de ovos. O número de ovos colhidos por parcela experimental 
dividido pelo número de aves da parcela dividido pelo o quociente multiplicado 
por 100.
 A avaliação da massa de ovo foi realizada através da multiplicação 
da porcentagem de ovos produzidos pelo peso médio do ovo. O valor obtido é 
expresso em gramas de ovos por ave por dia.
 Para se calcular a conversão alimentar por dúzia de ovos produzidos 
dividiu-se o consumo de ração, expresso em gramas, pela produção de ovos. 
O resultado foi multiplicado por 12 (dúzia de ovos). A conversão alimentar 
por massa de ovos produzidos foi calculada dividindo-se o consumo de ração, 
expresso em gramas, pela massa de ovos. O peso médio dos ovos de cada 
período foi obtido através de uma média aritmética, em que foram coletados e 
pesados individualmente pelo aparelho Testador Digital do Ovo1 (DET6000) 
dois ovos por parcela experimental por três dias, totalizando seis ovos. Os ovos 
coletados foram identificados com o número de cada tratamento e repetição 
para posteriores mensurações. 

1 Aparelho Digital EggTester, Nabel, Japan, 2007.
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Tabela 1. Composição percentual de ingredientes e nutrientes da ração basal de postura.

¹Composição do Premix de  Vitaminas, Minerais  e Aminoácidos: Níveis de Garantia por 
kg de produto: Ferro (min) 10.00 g/kg; cobre (min) 2.500.00 mg/ kg; manganês (min) 
20.00 g/kg; zinco (min) 25.00 g/kg; iodo (min) 208.00 mg/kg; selênio (min) 75.00 mg/kg; 
; Vit-A (min) 1..750.000 UI/kg;  ; Vit-D3 625.000,00 UI/kg; Vit-E (min) 2.000,00 UI/kg; ; 
Vit-K3 (min) 395.00mg; Vit-B1 (min) 250.00 mg/kg; Vit-B2 (min) 1.000,00 mg/kg, niacina 
(min) 5.025,00 mg/kg; ácido pantotênico (min) 1.805 mg/kg; Vit-B6 (min) 250,00 mg/kg;  
ácido fólico (min) 125mcg; biotina (min) 5.00 mg/kg ; Vit-B12 (min) 2.400mcg; colina 
(min) 75,00 g/kg ; metionina (min) 175.00 g/kg; colistina 1.750.00 mg/kg. Adicionar 
4kg/t de ração.
² Dieta com inclusão de farinha de alga formulada com 1% Lithonutri, substituindo parcialmente 
o calcário.

 Os dados referentes à qualidade interna foram dados pelo aparelho 
Testador Digital do Ovo1 (DET6000), que realizou as mensurações de altura 
de albúmen, coloração de gema e unidade Haugh (UH). As respostas obtidas 
nos três dias tiveram suas médias calculadas para a obtenção dos valores 
médios para altura de albúmen (mm), e UH.
 A resistência da casca, referente à qualidade externa dos ovos, foi 
mensurada através do aparelho Testador Digital do Ovo1 (DET6000). Os 
valores obtidos nos três dias foram tabulados para se realizar uma média para 
a obtenção dos valores médios para resistência de casca (Kgf) e espessura da 
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casca (mm). A espessura da casca foi determinada por medições realizadas em 
paquímetro digital acoplado no aparelho Testador Digital do Ovo1 (DET6000).
 Para a obtenção dos valores de peso da casca, estas foram 
cuidadosamente lavadas e secas a temperatura ambiente por sete dias e pesadas 
em uma balança (Shimadzu®) com precisão de 0,01g. Após o registro dos 
valores, estes foram tabulados e tiveram suas médias calculadas com base nos 
ovos coletados durante os três dias de avaliação. 
 Os resultados obtidos foram analisados através do programa 
computacional Statistical Analysis System (SAS, 2009), os dados serão 
submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo teste Tukey. 
Os resultados a respeito do desempenho produtivo obtido na utilização da 
farinha de alga nas rações das poedeiras comerciais ao longo dos tempos 
amostrados são apresentados na Tabela 2. Não foram observadas interações 
entre os níveis de inclusão e a idade das aves (P>0,05) em nenhuma variável 
de desempenho. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) em 
relação a porcentagem de ovos produzidos. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Melo et al. (2006) que apesar de não ter encontrado resultados 
significativos, notou que codornas alimentadas com a dieta acrescida de 
farinha de algas tiveram uma produção média de ovos 9,7% maior em relação 
às aves que receberam a dieta controle. Bertechini (2010) não observou 
efeitos (P>0,05) do uso da farinha de alga na produção de ovos de poedeiras 
jovens, resultando em produção semelhante nos vários níveis utilizados de 
desempenho.
 As aves alimentadas com farinha de alga apresentaram um menor 
(P<0,05) consumo médio diário de ração, e esse consumo aumentou (P<0,05) 
com o avanço da idade dos animais, o que corrobora com os resultados 
observados por Bertechini (2010), em que as poedeiras mais velhas apresentam 
significativamente (P<0,05) uma maior ingestão de alimento.
 Tanto na conversão alimentar por massa de ovos, quanto por dúzia de 
ovos, observou-se efeito significativo (P<0,05) quando se adicionou a farinha 
de alga na dieta, sendo que a última variável também sofreu influência da 
idade.  Resultados semelhantes foram encontrados por Pope et al. (2002), que 
observaram melhora na conversão alimentar, maior ganho de peso e melhores 
resultados no rendimento de peito. Airhart et al. (2002), também observaram 
maior eficiência na conversão alimentar em pintinhos tratados com calcário 
orgânico proveniente do Lithothamnium calcareum, comparados aos animais 
tratados com a fonte inorgânica de cálcio, e associaram o resultado um melhor 
aproveitamento dos nutrientes e um melhor desempenho das aves. 
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Tabela 2. Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos principais (com e sem farinha de 
alga – F.A e tempo) e sua interação (F.A x Tempo) sobre os parâmetros de desempenho dos ovos. 

F.A = Farinha de alga calcária, C. A = conversão alimentar
* Erro padrão da média.
† interação entre o tratamento utilizando farinha de alga e o tempo.
ͤ  média geral dos tratamentos sem F.A. 
° média geral dos tratamentos com F. A. 
- Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente a P<0,05.

 O peso médio e massa dos ovos foram significativamente maiores 
(P<0,05) no grupo que recebeu a alga se comparados as aves do grupo 
controle, a idade da poedeira também teve efeito significativo (P<0,05) 
sobre essas variáveis. O que contraria os resultados de Souza, (2012), que 
observou apenas o aumento dessas variáveis em função da idade. De acordo 
com Garcia et al. (2010), tamanho do ovo está diretamente relacionado com a 
idade das aves, quanto mais velho o animal, maior o tamanho do ovo, porém 
existem outros fatores que influenciam nessa característica, como o tamanho 
do animal e condições de estresse. Animais submetidos a condições de calor, 
nos experimentos de Costa et al. (2012) e Vercese et al. (2012), apresentaram 
diminuição no consumo de ração e aumento da ingestão de água, o que reduziu 
a disponibilidade de nutrientes essenciais para a produção, algo que culminou 
na redução da qualidade dos ovos e perda do potencial produtivo. A utilização 
da farinha de alga pode ser responsável por reduzir os efeitos adversos 
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causados pelo estresse térmico em razão de sua estrutura, que garante maior 
biodisponibilidade e absorção dos nutrientes.
 As aves alimentadas com farinha de alga apresentaram um menor 
(P<0,05) consumo médio diário de ração, e esse consumo aumentou (P<0,05) 
com o avanço da idade dos animais, o que corrobora com os resultados 
observados por Bertechini (2010), em que as poedeiras mais velhas 
apresentam significativamente (P<0,05) uma maior ingestão de alimento. 
Tanto na conversão alimentar por massa de ovos, quanto por dúzia de ovos, 
observou-se efeito significativo (P<0,05) quando se adicionou a farinha 
de alga na dieta, sendo que a última variável também sofreu influência da 
idade.  Resultados semelhantes foram encontrados por Pope et al. (2002), que 
observaram melhora na conversão alimentar, maior ganho de peso e melhores 
resultados no rendimento de peito. Airhart et al. (2002), também observaram 
maior eficiência na conversão alimentar em pintinhos tratados com calcário 
orgânico proveniente do Lithothamnium calcareum, comparados aos animais 
tratados com a fonte inorgânica de cálcio, e associaram o resultado um melhor 
aproveitamento dos nutrientes e um melhor desempenho das aves.
 O peso médio e massa dos ovos foram significativamente maiores 
(P<0,05) no grupo que recebeu a alga se comparados as aves do grupo 
controle, a idade da poedeira também teve efeito significativo (P<0,05) 
sobre essas variáveis. O que contraria os resultados de Souza, (2012), que 
observou apenas o aumento dessas variáveis em função da idade. De acordo 
com Garcia et al. (2010), tamanho do ovo está diretamente relacionado com a 
idade das aves, quanto mais velho o animal, maior o tamanho do ovo, porém 
existem outros fatores que influenciam nessa característica, como o tamanho 
do animal e condições de estresse. Animais submetidos a condições de calor, 
nos experimentos de Costa et al. (2012) e Vercese et al. (2012), apresentaram 
diminuição no consumo de ração e aumento da ingestão de água, o que reduziu 
a disponibilidade de nutrientes essenciais para a produção, algo que culminou 
na redução da qualidade dos ovos e perda do potencial produtivo. A utilização 
da farinha de alga pode ser responsável por reduzir os efeitos adversos 
causados pelo estresse térmico em razão de sua estrutura, que garante maior 
biodisponibilidade e absorção dos nutrientes.
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Tabela 3 – Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos principais (Com e sem farinha 
de alga – F.A e tempo) e sua interação (F.A x Tempo) sobre os parâmetros de qualidade interna e externa dos 
ovos. 

F.A = Farinha de alga calcária.
* Erro padrão da média.
† interação entre o tratamento utilizando farinha de alga e o tempo.
ͤ  média geral dos tratamentos sem F.A. 
° média geral dos tratamentos com F. A. 
- Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem significativamente a P<0,05. 

 A porcentagem de ovos quebrados não apresentou efeitos significativos 
(P>0,05), embora Souza (2012) tenha observado uma redução na porcentagem 
(P<0,05) de ovos quebrados relacionando ao uso da farinha de alga, os animais 
avaliados eram velhos.  Aves jovens apesar de necessitarem de um maior 
aporte nutricional no início da produção, já que nessa fase os nutrientes são 
destinados não só a produção de ovos, mas também ao desenvolvimento físico 
do animal, ainda possuem uma maior taxa de absorção de cálcio se comparada 
a aves mais velhas (pós-pico de produção) (Rodrigues et al., 2005).  O aumento 
no tamanho dos ovos em poedeiras velhas, relacionado ao maior intervalo 
entre as ovulações, produz uma gema mais pesada revestida com uma maior 
quantidade de albúmen, porém a espessura da casca não acompanha essa 
tendência, dessa forma os ovos se apresentam maiores e mais finos, propícios 
à quebra. (Garcia et al., 2010; Suarez et al., 1997).
 Os resultados referentes à qualidade dos ovos produzidos pelas 
poedeiras comerciais, obtidos para o grupo controle e para o grupo submetido 
à dieta com inclusão de farinha de alga calcária, no decorrer dos períodos 
avaliados estão apresentados na Tabela 3. 
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 Não foram observadas interações entre os tratamentos e a idade das 
aves (P>0,05) para todas as variáveis analisadas, exceto espessura da casa, que 
foi significativamente (P<0,05) influenciada pela idade das aves. A inclusão 
da alga na dieta não influenciou significativamente (P>0,05) a altura de 
albúmen, a resistência, a espessura e o peso da casca, no entanto, influenciou 
significativamente (P<0,05) a unidade Haugh, sendo que a idade das poedeiras 
também teve efeito significativo (P<0,05) sobre essa variável.
 O aumento significativo da unidade Haugh está relacionado ao 
aumento do peso do ovo, já que esta variável está correlacionada à altura de 
albúmen e ao peso do ovo (g). E embora não significativa, a altura de albúmen 
(mm) nos tratamentos com a farinha de alga apresentou médias com uma 
tendência superior às encontradas no tratamento controle. 
 Com relação à espessura da casca não foram encontrados efeitos 
significativos (P>0,05) para os ovos de poedeiras jovens submetidas a dieta 
com a alga calcária, porem foi uma foi observado um efeito (P<0,05) de tempo 
e uma interação deste com o tratamento empregado. Souza (2012) relatou que 
em poedeiras velhas submetidas a diferentes níveis de inclusão de farinha de 
alga calcária na dieta, apresentaram uma melhora significativa na espessura 
de seus ovos, assim como observou uma redução dessa variável à medida que 
as aves envelheciam. Esse comportamento pode ser explicado por Suarez et 
al. (1997), que relaciona a idade ao aumento no volume do ovos sendo que 
o cálcio continua sendo depositado na mesma quantidade só que em uma 
superfície maior, consequentemente por ter de cobrir uma área maior a casca 
se apresentará mais fina. 
 A utilização da farinha de alga calcária em poedeiras em início de 
produção demonstrou uma melhora no desempenho produtivo. Houve melhora 
na qualidade interna dos ovos, porém mais estudos são necessários para 
sustentar essa hipótese. Apesar dos parâmetros de qualidade externa não terem 
sido significativos, houve interação entre tratamento e idade das aves sobre a 
variável espessura, o que sugere que a utilização da farinha de alga calcária 
pode sim influenciar significativamente no aumento dessa característica, 
porém mais ciclos deveriam ter sido avaliados.
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1. IMPACTO DA SILAGEM NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEI-
RAS
 As dietas de vacas leiteiras são formuladas a partir da combinação de 
alimentos, (volumosos e concentrados) com o objetivo de fornecer nutrientes 
em quantidades suficientes para atender às exigências dos animais (NRC, 
2001). Há um consenso entre técnicos e nutricionistas de ruminantes de 
que a utilização de uma silagem de qualidade na dieta de bovinos contribui 
significativamente para a melhora dos índices produtivos e a redução dos 
custos de produção (NEUMANN, 2006).
 A ensilagem é um método de conservação de forragem imprescindível 
em sistemas intensivos de produção de leite, uma vez que a oferta de pastagens 
durante o ano é sazonal e as condições climáticas brasileiras, de alta umidade e 
temperatura (ADESOGAN, 2009), dificultam a conservação na forma de feno 
e pré-secado, em algumas regiões do país. A inclusão de silagem no sistema 
de produção mantém a regularidade de oferta de nutrientes ao longo do ano e 
possibilita a utilização da dieta total misturada (TMR – Total Mixed Ration) 
(ROTZ et al., 2003).

2. SILAGEM DE LEGUMINOSA
 A ensilagem é um processo de conservação forrageira baseada na 
fermentação de carboidratos solúveis presentes no material picado em ácidos 
orgânicos (principalmente ácido lático) por ação da flora epifítica em condi-
ções de anaerobiose (WEINBERG e MUCK, 1996). A acumulação dos ácidos 
resulta no abaixamento do pH e consequentemente na inibição de microrga-
nismos patogênicos. Durante a ensilagem, processos como respiração celular, 
atividade proteolítica, fermentação butírica, deaminação e descarboxilação 
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de aminoácidos, afetam negativamente a eficiência de conservação, aumenta 
perdas de nutrientes e causa acumulação  de componentes antinutricionais na 
silagem (MUCK 1988).
 A espécie de eleição para produção de silagem é o milho (Zea mays 
spp.; BERNARDES et al., 2015), em função da alta produtividade e da sua 
composição química, que favorecem o processo de conservação e permitem a 
produção de uma silagem com fibra de qualidade e rica em energia (ALLEN et 
al., 2003). Porém, o balanceamento de dietas a base de silagem de milho se dá 
por meio da suplementação de concentrados proteicos (EVANGELISTA et al., 
2003), em virtude da baixo teor de proteína bruta (PB) encontrado no material 
ensilado (VALADARES et al., 2016), no entanto a aquisição de concentrados 
proteicos conhecidamente gera um desembolso significativo ao produtor. 
A silagem de leguminosa têm sido uma opção utilizada para aumentar a 
qualidade da silagem de gramínea, elevando a quantidade de proteína e a 
qualidade da fibra do volumoso fornecido aos animais. 
 Dentre as leguminosas cultivadas no país com possibilidade de utili-
zação na forma de volumoso, a soja ganha destaque, pois além de altos teores 
de PB e extrato etéreo (EE) no grão (VALADARES et al., 2016), a planta de 
soja apresenta elevada digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN); 
cultivo consolidado no mundo todo (GOBETTI et al., 2011); alta produtivi-
dade de grãos por unidade de área e disponibilidade de cultivares adaptadas 
à todas as regiões do país (EMBRAPA, 2004). Contudo, as leguminosas são 
consideradas difíceis de ensilar, em função do alto poder tampão, baixos teores 
de carboidratos solúveis e matéria seca, resultando numa lenta e prolongada 
fermentação e uma silagem com elevado pH. Tais características tornam a si-
lagem de leguminosas susceptível à fermentação secundária por agentes pato-
gênicos como bactérias do gênero Clostridium, às quais podem produzir altas 
concentrações de ácido butírico, reduzindo potencialmente o consumo pelos 
animais (MCDONALD et al., 1991).

2.1. Produção de silagem consorciada: Gramínea e Leguminosa
 Em função da deficiência protéica apresentada na planta de milho, 
é comum que pesquisadores testem o efeito do consórcio entre gramíneas e 
leguminosas na qualidade da silagem. Além disso, a incorporação de uma 
leguminosa no sistema de produção de ruminantes é altamente benéfica, pois a 
produção desta aumenta a fixação de nitrogênio ao nível de solo (HUNGRIA  
et al., 2001), reduzindo custos com fertilização nitrogenada (MENDES et al., 
2007), além de ser uma opção para rotação de cultura.
 Contudo o consórcio entre gramíneas e leguminosas para ensilagem 
não é tarefa fácil, uma vez que as culturas apresentam desenvolvimento 
fenológico distintos e por isso demanda extenso planejamento, quanto a 
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época de plantio, densidade de semeadura, tratos culturais e ponto de colheita. 
Outra questão importante é de que pelo fato das leguminosas apresentarem 
características que podem afetar negativamente a fermentação, seu nível de 
inclusão/participação no consórcio deve ser avaliada criteriosamente para 
evitar efeito negativo na qualidade da silagem.
 Nesse contexto, Evangelista et al. (1991) e Obeid (1992) testaram a 
consorciação da silagem de milho com a silagem de soja e evidenciaram um 
incremento no valor nutricional na biomassa resultante. Baghdadi et al. (2016), 
avaliando diferentes proporções de milho e soja no momento da ensilagem, 
verificaram aumento linear nos teores de PB a medida que se aumentou a 
participação da soja, obtendo assim silagens com teores de PB variando de 
122,3 g/kg de MS a 136,5 g/kg de MS com participação da soja de 25 e 75% 
respectivamente.
 Em estudo semelhante Stella et al. (2016), verificaram de maneira 
geral que o consórcio milho:soja durante a ensilagem aumentou teores de MS, 
PB FDA, celulose e lignina e reduziram os teores de FDN, hemicelulose e 
NDT, sem influenciar na digestibilidade in vitro da matéria seca.
 Embora grande parte dos estudos objetivem a consorciação entre 
culturas no momento da ensilagem, vale lembrar que a inclusão de uma 
leguminosa na alimentação animal pode se dar  por meio da ensilagem 
individualizada e a incorporação desta no momento do fornecimento da dieta 
aos animais. 

2.2. Uso de aditivos no processo de ensilagem
 Na expectativa de “compensar as deficiências” do processo de em 
silagem e/ou melhorar a qualidade da silagem produzida, a utilização de 
aditivos tornou-se uma prática rotineira no campo. Segundo Henderson (1993), 
o “aditivo ideal” “é aquele que proporciona segurança no seu manuseio, 
contribui na redução de perdas de matéria seca (MS), propicia a melhoria da 
qualidade higiênica da silagem, restringe fermentações secundárias, aumenta 
o valor nutritivo e melhora a estabilidade aeróbica, além de oferecer o maior 
retorno na produção animal em relação ao seu custo”. 
 A classificação dos aditivos ainda é controvérsia. Woolford (1984) 
propôs que sejam agrupados entre: acidificantes diretos, inibidores da 
fermentação, estimuladores da fermentação, antimicrobianos específicos 
e nutrientes. Já McDonald et al. (1991) propuseram classificar os aditivos  
em: inibidores da fermentação, estimuladores da fermentação, inibidores 
de deterioração anaeróbica, nutrientes e absorventes. Porém torna-se difícil 
classificar os aditivos, uma vez que um único produto pode proporcionar 
efeitos distintos tornando-os passíveis de uma nova classificação. Por isso 
Nussio e Schmidt (2004), classificaram os aditivos em apenas 3 grandes 
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grupos: aditivos químicos, aditivos microbianos e sequestrantes de umidade. 
No mercado existem inúmeras opções de aditivos, tais como: agentes 
microbianos (popularmente conhecidos como inoculantes), ácidos orgânicos 
(ácido lático, ácido acético e propiônico) fontes de carboidratos (açúcar, 
melaço, fubá de milho) e materiais absorventes (farelos e resíduos de indústria) 
por exemplo os quais podem ser classificados de acordo com as denominações 
citadas anteriormente. A escolha do aditivo a ser utilizado varia de acordo com 
as características químicas do material a ser ensilado.
 Os inoculantes são os aditivos mais utilizados no processo de 
confecção de silagem atualmente. Estes são classificados em dois grupos de 
acordo com a composição microbiológica: bactérias homofermentativas ou 
hetero facultativas, com capacidade de maximizar a produção de ácido lático 
e heterofermentativas que produzem não somente lático como também outros 
ácidos (ácido acético por exemplo) (PAHLOW e MUCK, 2003). 
 Ainda é inconsistente o efeito da adição de incoulante no processo 
de ensilagem. Em recente compilação de dados Oliveira et al. (2016) 
objetivando avaliar a magnitude dos efeitos de bactérias homofermentativas 
e heterofermentativas  na qualidade e preservação da silagem e o desempenho 
de vacas leiteiras, mostraram que os efeitos da adição de bactérias homo- ou 
heterofermentativas, assim como o desempenho animal são dependentes da 
associação de fatores como o tipo de forragem, nível de inclusão do aditivo, 
teor de matéria seca e gênero do agente presente na composição 
 A utilização de melaço como fonte de carboidratos solúveis 
e bactérias produtoras de ácido lático, podem melhorar a qualidade da 
fermentação no interior do silo, reduzindo o pH (LIMA et al., 2010; KUIKUI 
et al., 2017). Tobiá et al. (2003) estudando o efeito da adição de melaço na 
silagem de soja, aumentando a disponibilidade de carboidratos solúveis, 
encontraram redução do pH da massa ensilada. Já Nkosi et al. (2016), 
estudaram o efeito de dois inoculantes microbianos e observaram melhora no 
perfil fermentativo, associado a maior digestibilidade da MS com adição de 
cepas homofermentativas (Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus salivarius e Pediococcus acidilactici) e aumento na estabilidade 
aeróbica com cepas heterofermentativas (Pediococcus acidilactici, L. buchneri  
e Aspergillus niger). No entanto, o efeito do estádio reprodutivo da soja no 
momento do corte, ainda não está completamente estabelecido, tão pouco 
a associação deste com os aditivos supracitados no que tange a qualidade 
fermentativa da silagem.
          
2.3. Uso da Silagem de Planta Inteira de Soja na Alimentação de 
Ruminantes
 Apesar de ser uma tecnologia pouco conhecida e utilizada, as ainda 
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poucas pesquisas com silagem de planta inteira de soja, tem demonstrado 
que esta é uma opção interessante na alimentação de ruminantes por se tratar 
de um volumoso com elevada FDN potencialmente digestível (RIGUEIRA 
et al., 2015), elevado teor proteico (VALADARES et al., 2016), além de 
boa aceitabilidade pelos animais (VARGAS-BELLO-PEREZ et al., 2008). 
Pesquisas com foco na viabilização da silagem de soja (SS) na alimentação 
de ruminantes vêm ocorrendo em várias regiões do mundo como Estados 
Unidos (NAYIGIHUGU et al., 2002), Costa Rica (TOBIÁ et al., 2003), 
Canadá (VARGAS-BELLO-PEREZ et al., 2008), China (ZHAI et al., 2013), 
Japão (TOUNO et al., 2014), Itália (SPANGHERO et al., 2015), África do 
Sul (NKOSI et al., 2016) e Brasil (RIGUEIRA, 2015; SOUZA, 2008; SILVA, 
2010; ROSA, 2010; SOUZA, 2011).
 Haja vista a importância da participação da fibra na dieta de 
ruminantes, níveis elevados desse nutriente podem comprometer o CMS, 
uma vez que a capacidade de ingestão de alimento por um bovino adulto é 
inversamente correlacionada com o teor de fibra em detergente neutro (FDN) 
da dieta (MERTENS, 1994). Assim, quanto maior a concentração de FDN na 
dieta, menor é a capacidade de consumo do animal.
 Mello Filho (2006), ao avaliar 20 variedades de soja e duas linhagens, 
quanto a características inerentes a planta e suas silagens, encontrou valor 
médio de FDN de 536 g/kg, sendo o valor mínimo e máximo encontrado para 
essa característica 474 e 572 g/kg, respectivamente. Já para Mustafa e Seguin 
(2003) o valor de FDN foi ainda mais baixo alcançando 428 g/kg.
 No entanto, vale ressaltar que tão importante quanto produzir silagens 
com baixos teores de FDN, é a produção deste com maior digestibilidade no 
trato digestório total que resultará em maior desempenho animal. Oba e Allen 
(1999), ao analisarem as médias de 13 trabalhos que testaram diferentes grupos 
de forragens ensiladas, confirmaram que o aumento da digestibilidade da fibra 
em detergente neutro (FDN) está positivamente correlacionado com o CMS 
e produção de leite. Mesmo resultado foi confirmado na análise realizada por 
Ferraretto e Shaver (2015), que destacam a importância da digestibilidade da 
FDN na formulação e desempenho de vacas leiterias de alta produtividade. 
 Silva (2010) ao avaliar níveis crescentes de SS (0, 120, 240 e 360 
g SS / kg MS) em dietas de terminação de bovinos de corte confinados, não 
encontrou efeito sobre a fermentação ruminal, embora o ganho médio diário 
tenha caído linearmente. 
 Em trabalho realizado por Varga-Belo-Perez et al. (2008) houve maior 
digestibilidade ruminal do FDN (0,578) na silagem de soja em relação a alfafa 
(0,535), enquanto que valores superiores (0,67) foram observados por Nkosi 
et al. (2016) ao testarem a utilização de inoculante microbiano no momento de 
confecção do silo. Estudos objetivando analisar a composição bromatológica, 
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características de ensilagem e degradabilidade de nutrientes em silagens de le-
guminosas, alcançaram patamares de 0,688 de DMS para soja e ervilha, 0,662 
para vagem de feijão (MUSTAFA e SEGUIN 2003) e 0,668 para alfafa (BRO-
DERICK et al., 2002), sendo estas superiores a de milho 0,607 (VALADARES 
et al., 2016).
 Vargas-Bello-Perez et al. (2008) constataram que o CMS, PB, FDN e 
a produção de leite (35,5 kg vs 37,2 kg) foram menores para vacas alimentadas 
com SS em relação a SA, contudo a produção de leite corrigida para gordura à 
4% e a eficiência leiteira foram similares para ambos os tratamentos, havendo 
ainda aumento nos teores de gordura (3,8 % vs. 3,6%) no leite do grupo que 
receberam SS (Tabela 1).

Tabela 1. Efeito da silagem de soja no desempenho de vacas leiteiras

Fonte: Adaptado de Vargas-Bello-Perez et al., 2008.

 Gavioli (2011) enriqueceu com SS, dietas à base de ponta de cana-de 
açúcar e observou aumento no consumo de nutrientes. Este autor não encon-
trou diferença na conversão alimentar e ganho ao substituir parcialmente a fra-
ção concentrada da dieta por SS, concluindo que a utilização de silagens, fica 
na dependência da relação custo benefício entre a aquisição do concentrado 
proteico e da produção da proteína oriunda da foragem.
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 O hábito do produtor de leite especializado em produção de soja, de 
direcionar essa cultura para a produção de grãos e não visualizar a soja como 
opção forrageira viável economicamente decorre, em parte, da falta de estudos 
que comprovem a viabilização da SS na alimentação de ruminantes. Varga-
-Belo-Perez et al. (2008) são os únicos pesquisadores até o presente  momento 
(novembro de 2017) a testarem o desempenho de vacas leiteiras recebendo SS.  
Todavia, tornam-se necessários estudos com viés ao nível de inclusão da SS de 
soja na dieta de vacas leiteiras. 

3. SILAGEM DE PLANTA INTEIRA DE SOJA : RESULTADOS DE 
PESQUISA DO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM BOVINOS DE 
LEITE - LPBL
 O Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite (LPBL) iniciou em 
2016 uma nova linha de pesquisa: “Produção e utilização de silagem de planta 
inteira de soja na alimentação de vacas leiteiras”. Em função do ineditismo 
do tema para área da bovinocultura leiteira e a pouca literatura relacionada 
disponível, optou-se por desenvolver estudos que demonstrassem resultados 
aplicados a três sub-áreas:
 Produção da Silagem: aspectos relacionados ao plantio, desenvolvi-
mento e colheita da cultura da soja. Objetivos: caracterizar ponto de colheita, 
composição botânica, composição bromatológica dos componentes botânicos, 
produtividade (kg de matéria seca por hectare) e custo de produção (R$ por kg 
de matéria seca).
 Conservação: aspectos relacionados ao processo fermentativo no in-
terior do silo. Objetivos: avaliar o uso e resposta de aditivos no processo de 
ensilagem (químicos e biológicos), produção de ácidos orgânicos, perdas, pH, 
poder tampão e qualidade bromatológica.
 Utilização da Silagem de Planta Inteira de Soja na Alimentação 
de Vacas Leiteiras: desempenho produtivo de vacas leiteiras alimentadas com 
silagem de soja. Objetivos: avaliar o efeito da utilização de níveis crescentes 
de silagem de planta inteira de soja nas dietas de vacas em lactação sobre o 
consumo, digestibilidade aparente total dos nutrientes, produção e composição 
do leite, fermentação ruminal, perfil de ácidos graxos no leite, parâmetros san-
guíneos, síntese de proteína microbiana, balanço de nitrogênio e no comporta-
mento ingestivo.
 Os resultados a serem apresentados, são oriundos das duas primeiras 
etapas descritas anteriormente.

3.1. Produção de Soja para Silagem: Caracterização Botânica
 Embora a principal forrageira para ensilagem seja o milho, as 
leguminosas tem sido utilizadas para aumentar a qualidade das dietas 
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baseadas em silagens de gramíneas. Dentre as diversas opções de leguminosas 
disponíveis no Brasil com potencial para ensilagem, a soja ganha destaque 
em função principalmente por sua composição bromatológica e domínio da 
produção para grãos. Estudos com foco na viabilização da silagem de soja 
na alimentação de ruminantes, tem sido desenvolvidos em diversos países, 
entretanto nenhum deles tive como objetivo caracterizar o potencial produtivo 
da planta inteira de soja para silagem bem como a caracterização botânica da 
planta ao longo dos estádios fenológicos. Assim o objetivo de nosso estudo 
foi caracterizar os componentes estruturais da planta de soja ao longo das 8 
estádios  reprodutivas (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, e R8), assim como estimar 
o potencial de produção da mesma em cada estádio.
 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado  com 8 
tratamentos (estádios reprodutivos (R): (R1 até R8) e 5 repetições (amostra 
composta de 10 plantas oriundas de 5 áreas distintas da lavoura: 1 à 5). 
Utilizamos o híbrido Agroeste® 3610 IPRO, com densidade de semeadura de 
50kg por hectare (32 sementes por m2),  espaçamento de 0,45m entre linhas e 
450kg por hectare de adubação química.
Os estádios reprodutivos foram identificados de acordo com Fehr e Caviness 
(1977) sendo R1: início do florescimento; R2: pleno florescimento; R3: início 
da formação da vagem; R4: vagem formada; R5: início da formação da semente; 
R6: semente cheia; R7: início da maturidade; R8: maturidade completa. 
Em cada estádio (R) foi amostrado a 5 cm de altura em relação ao solo 10 
plantas de soja em 5 áreas distintas dentro da área experimental. As plantas 
foram botanicamente estratificadas em folha, caule, vagem e inflorescência. 
A produtividade em kg de matéria natural por hectare foi estimada através do 
produto  entre peso media individual por planta e a densidade populacional 
estimada (270.222 plantas por hectare).  
 Os dados foram analisados pelo PROC MIXED do SAS 9.3 (2010) 
utilizando o modelo estatístico: 

em que: ); onde, Yij = variável dependente; μ= média geral; ei= efeito fixo do 
estádio reprodutivo R (i= 1 à 8); eij erro experimental e = variância residual 
para cada tratamento. Diferenças entre os estádios foram calculados usando o 
teste LDS.
 Houve efeito do estádio reprodutivo no teor de matéria seca e na 
produção de matéria natural (P < 0,001). Maior produção de matéria seca foi 
observada no estádio R8, não diferindo de R7 e R6. Entretanto, a produção 
de matéria natural foi similar entre os estádios, diferindo apenas no R1 (P < 
0,05). O comportamento da produção ao longo dos estádios foi influenciada 
pela composição botânica. Tanto o teor de matéria seca da folha, caule e flor, 
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quanto a proporção destas na matéria natural diminuíram (P < 0,001) ao passo 
que para a proporção de vagem aumentou (P < 0,001) com a evolução dos 
estádios (Tabela 2).

Tabela 2. Produção e caracterização botânica da planta inteira de soja em diferentes estádios reprodutivos.

1 Média acompanhadas de letras distintas na linha diferem (P ≤ 0,05) entre si pelo teste LSD
2 MS = Matéria Seca; 3MN = Matéria Natural; 4Dados obtidos pelo produto  entre o peso médio 
por planta e a densidade populacional: 270.222 plantas por hectare (estimado), T/ha= Toneladas 
por hectare.
Fonte: GHIZZI et al., 2017, dados não publicados.

 De acordo com Mcdonald (1991), o ponto de colheita para ensilagem 
deve ser aquele onde se tem alto acumulo de matéria seca por área, porém 
associado ao teor médio do material picado que para este valor está em torno 
de 30 à 35%. Essa característica é fundamental pois minimiza perdas de 
nutrientes, fermentações indesejáveis no interior do silo e preserva a qualidade 
original do material ensilado. Para a confecção de silagem de planta inteira de 
soja os estádio R5 e R6 foram os que alcançaram essa característica. 
 O estádio reprodutivo R6, demonstrou características de alta produção 
associado ao mínimo teor de matéria seca necessário para produção de silagem 
de alta qualidade. Contudo, ainda é cedo para afirmar que esta seja o ponto de 
colheita ideal para cultura da soja. Novos estudos precisam ser desenvolvidos 
para comprovar essa hipótese.

3.2. Efeito da adição de melaço em pó e inoculante associado a diferentes 
pontos de colheita
 O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da inclusão de melaço 
em pó e inoculante microbiano associado a diferentes pontos de colheita da 
cultura da soja para produção de silagem. A hipótese de que aditivos químicos 
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e biológicos podem melhorar a qualidade fermentativa da silagem de planta 
inteira de soja, independentemente do ponto de colheita
 O experimento foi conduzido no Laboratório de Bovinos de Leite 
(LPBL), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da 
Universidade de São Paulo (USP), em Pirassununga/SP. O delineamento 
experimental foi o Inteiramente Casualizado (DIC), com os tratamentos em 
arranjo fatorial 5 × 2 × 2. Os fatores a serem estudados foram o estádio de 
colheita da soja (R3, R4, R5, R5.5, R6 e R7), a adição de melaço em pó (0 e 
40 g/kg de MN de silagem) e a adição de inoculante biológico (0 e 105 UFC 
de Lactobacillus plantarum e Pediococcus pentosaceus), com 10 repetições, 
totalizando 20 tratamentos e 240 silos experimentais.
 A caracterização dos estádios fenológicos foi realizada de acordo com 
Fehr e Caviness (1977). Em cada um deles, às 13:00 horas, foram colhidos de 
forma manual e aleatória a partir de cinco pontos distintos da lavoura, à 5 cm 
da superfície do solo, aproximadamente. As plantas seguiram para picagem 
em picador estacionário e imediatamente após, receberão os tratamentos com 
melaço e/ou aditivo microbiano e ensiladas. Foram confeccionados, em cada 
estádio, 40 silos experimentais, utilizando tubos de Policloreto de Vinila (PVC) 
com dimensões de 0,5 m de comprimento e 0,1 m de diâmetro, equipado com 
reservatório para coleta do efluente produzido. Foi utilizada uma densidade 
específica de 650 kg de MV/m3 e, ao final da ensilagem, os silos foram vedados 
com uma lona de polietileno de 200 µm de espessura. 
 Após 90 dias de ensilagem, os silos foram abertos e o conteúdo 
superior de cada um descartado. Uma amostra obtida na parte central do 
silo foi utilizada para determinação do pH. As perdas por efluentes foram 
quantificadas pela diferença de peso tubo de PVC, após a retirada da silagem. 
As perdas por gases foram quantificadas pela diferença de peso de todo o silo 
após a ensilagem e imediatamente antes da abertura (JOBIM et al., 2007). 
As perdas totais de MS foram obtidas pelo somatório das perdas por gases 
e por efluente. Já a recuperação da matéria seca usando a razão entre a MS 
recuperada momento da abertura dos silos e a MS ensilada. O material coletado 
foi submetido às análises bromatológicas.
 Os dados foram analisados pelo PROC MIXED do SAS 9.3, sendo 
considerado o seguinte modelo estatístico:

Yijk = µ + Ei + Mj + Ik + EMij + EIik + MIjk + EMIijk + eijkl

 Em que, ; onde, Yijk é o valor da variável dependente; µ é a média 
populacional; Ei é o efeito fixo do estádio (i= 1 à 5); Mj é o efeito fixo do 
melaço (i= 1 e 2); Ik é o efeito fixo do inoculante biológico (k= 1 e 2); EMij, 
EIik, MIjk e EMIijk são efeito fixos de interações; eijkl é o erro experimental 
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e  é a variância residual para cada estádio reprodutivo.
 Houve interação (p≤0,031) entre inoculante, melaço e estádio para teor 
de MS, MM EE e FDN  da silagem (Tabela 3). Quando houve interação tripla 
entre inoculante, melaço e estádio reprodutivo, efeitos foram desmembrados 
na tabela 4.

Tabela 3 Efeito da adição de melaço e inoculante microbiano sobre a composição bromatológica da silagem de 
planta inteira de soja em diferentes estádios reprodutivos.

1C = controle, I = inoculante (0 e 105 UFC de Lactobacillus plantarum e Pediococcus 
pentosaceus), M = melaço (0 e 40 g/kg de MN de silagem) e IM = inoculante + melaço; 2 MS 
= teor de matéria seca em %, 3MM = teor de matéria mineral em % da MS,  4PB= teor de 
proteína bruta em % da MS,  5EE = teor de extrato etéreo em % da MS,  6FDN = teor de fibra em 
detergente neutro em % da MS e 7 FDA = teor de fibra em detergente ácido em % da MS. 
Fonte: GHIZZI et al., 2017, dados não publicados.
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Tabela 4 Desdobramento das interações dos efeitos da adição de melaço e inoculante microbiano sobre a 
composição bromatológica da silagem de planta inteira de soja em diferentes estádios reprodutivos.

1 estádio reprodutivo da planta de soja: R3, R4, R5, R5.5, R6 e R7. 2C = controle, I = inoculante  
(0 e 105 UFC de Lactobacillus plantarum e Pediococcus pentosaceus), M = melaço (0 e 40 g/
kg de MN de silagem) e IM = inoculante + melaço;  3EPM = erro padrão da média;  4INO = 
interação inoculante x estádio reprodutivo;  5MEL = interação melaço x estádio reprodutivo;  e 
6INT = interação inoculante x melaço. Fonte: GHIZZI et al., 2017, dados não publicados.
 
 De maneira geral, o inoculante não afetou (p≥0,262), enquanto que 
o melaço aumentou o teor de MS da silagem. No entanto, no estádio R7 
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houve uma interação entre a adição de melaço e inoculante, onde o inoculante 
aumentou o teor de MS da silagem (p≤0,05) quando adicionado nas silagens 
contendo melaço. A adição de inoculante em silagens contendo melaço reduziu 
(p≤0,05) o teor de MM, apenas nos estádios R5 e R6. Adicionalmente, o 
inoculante aumentou (p≤0,05) o teor de extrato etéreo nas silagens contendo 
melaço, apenas nos estádios R5.5 e R6, assim como o teor de FDN das silagens 
realizadas nos estádios 3 e 5.5.
 Para o teor de PB não houve interação tripla (inoculante × melaço × 
estádio; p=0,277). O efeito da adição do inoculante foi influenciado pelo efeito 
do melaço e do estádio. O inoculante reduziu (p≤0,05) o teor de PB na silagens 
que não continham melaço; aumentou o teor de PB nas silagens em estádio 
R3 e não afetou nas demais. Por outro lado, o melaço reduziu o teor de PB 
nos estádios R3, R4 e R5, aumentou não estádio R7 e não afetou nas demais 
estádios avaliadas. O teor de FDA nas silagens diminuiu (p<0,001) com a 
adição do melaço nos estádios R3, R4, R5, R5.5 e R6 (p<0,001) e aumentou 
com a adição de inoculante no estádio R3 (p=0,035).
 Houve interação entre inoculante, melaço e estádio para Recuperação 
da MS (p=0,001) e pH (p=0,005) (Tabela 5), cujos efeitos da interação tripla 
foram desmembrados na tabela 6. 

Tabela 5. Efeito da adição de melaço e inoculante microbiano sobre as perdas, recuperação da matéria seca e 
pH da silagem de soja em diferentes estádios reprodutivos.

IGases= perda de nutrientes na forma gasosa; Efluente= perda de nutrientes na forma líquida; 
Total= somatório das perdas por gases e por efluentes (variáveis expressas em g/kg da matéria 
natural); Rec. da MS= recuperação da matéria seca (g/kg da matéria seca); pH=potencial 
hidrogeniônico.
Fonte: GHIZZI et al., 2017, dados não publicados. 

 Houve interação tripla tanto para recuperação da matéria seca quanto 
para pH. Apenas no estádio R7, a adição de inoculante, nas silagens contendo 
melaço, aumentou (p≤0,05) a recuperação da matéria seca e reduziu (p≤0,05) 
o pH da silagem. Ademais, o melaço aumentou (p<0,001) a recuperação da 
matéria seca e reduziu (p≤0,010) o pH nas demais estádios, enquanto que o 
inoculante aumentou o pH, apenas no estádio R5.5, sem afetar a recuperação 
da MS.
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Tabela 6. Desdobramento das interações do efeito da adição de melaço e inoculante microbiano sobre as 
perdas, recuperação da matéria seca e pH da silagem de soja em diferentes estádios reprodutivos.

1 estádio reprodutivo da planta de soja: R3, R4, R5, R5.5, R6 e R7. 2C = controle, I = inoculante, 
M = melaço e IM = inoculante + melaço;  3EPM = erro padrão da média;  4INO = interação 
inoculante x estádio reprodutivo;  5MEL = interação melaço x estádio reprodutivo;  e 6INT = 
interação inoculante x melaço. Fonte: GHIZZI et al., 2017, dados não publicados
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 O inoculante aumentou as perdas por gases apenas no estádio R7 (p= 
0,015), ao passo que o melaço reduziu as perdas por gases independentemente 
do estádio (p≤0,031). Contudo, nos estádios R5.5 e R7 esse efeito foi 
dependente da adição de inoculante. As perdas por efluentes reduziram quando 
adicionado melaço nas silagens dos estádios R5, R5.5, R6. Quando adicionado 
inoculante em silagens contendo melaço no estádio R4 as perdas por efluente 
aumentaram.
De maneira geral a adição de melaço reduziu as perdas totais, não ocorrendo 
apenas no estádio R4. No entanto, o inoculante aumentou (p≤0,05) as perdas 
totais nos estádios R4 e R5.5 e não afetou os demais estádios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Baseado na literatura é consenso de que a adição de aditivos no 
processo de ensilagem é dependente das características e desafios impostas 
pela forrageira ensilada e de que os resultados podem não ser aqueles desejados 
quando a escolha do aditivo é feita de forma empírica e sem o crivo técnico.
 É evidente que a presença do melaço melhorou o perfil fermentativo 
e consequentemente da qualidade final da do material. O efeito do inoculante 
sobre a composição, o pH e as perdas foi altamente dependente do estadio 
vegetativo da silagem utilizada e da adição do melaço. Plantas em estadios 
vegetativos mais avançados são mais recomendadas que plantas mais jovens. 
Ademais, o desenvolvimento de novos estudos, buscando confirmar as relações 
existente entre os fatores faz-se necessário.
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CAPÍTULO VII

USO DE ENZIMA FIBROLÍTICA NA ENSILAGEM DE 
FORRAGEIRAS

Johnny M. Souza¹; Janaina C. S. M. Souza¹; Camila P. Teixeira²; 
Elissandra. M. C.Zilio¹; Lucas G. Ghizzi¹; Júlia A. Marques¹; Tiago A. 

Del Valle¹; Julio C. C. Balieiro¹

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga – SP
²Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga – SP

1. INTRODUÇÃO
O papel fundamental dos volumosos nas dietas para ruminantes 

consiste no fornecimento de fibra, uma fonte de carboidratos usados como 
fonte de energia pelos microrganismos do rúmen, além de ser essencial para 
estimular a mastigação, produção de saliva e ruminação (Mertens, 2001).

Visto a importância da fibra, pesquisas têm sido realizadas visando o 
aumento da digestibilidade da matéria seca (MS), com o intuito de potencializar 
a eficiência de utilização dos alimentos fibrosos pelos ruminantes. Neste 
contexto, a introdução de aditivos na alimentação tem contribuído para a 
melhoria do desempenho produtivo de bovinos de leite, através de alterações 
no ambiente ruminal.

Dentre os aditivos existentes no mercado voltados para melhoria 
da eficiência produtiva, destacam-se as enzimas fibrolíticas. Um meio 
de maximizar a utilização do alimento fibroso seria através da elevação 
na quantidade de enzimas fibrolíticas presentes no rúmen, celulases e 
hemicelulases, o que pode ser conseguido através da suplementação com 
enzimas fibrolíticas exógenas (Beauchemin et al., 2003). Neste contexto, o 
intuito de se utilizar enzimas fibrolíticas na alimentação de ruminantes consiste 
em elevar a digestibilidade da fração fibrosa dos alimentos, pois enzimas como 
xilanases e celulases aumentam a degradação da hemicelulose e celulose da 
forragem, respectivamente, resultando em melhor aproveitamento pelo animal 
(Lara, 2013).

Estudos relatam melhorias em ganho médio diário (GMD) (McAllister 
et al., 1999), aumento da digestibilidade da MS e fibra em detergente neutro 
(FDN) in vitro (ElWakeel et al., 2007) em resposta ao tratamento com enzimas 
fibrolíticas. Entretanto, alguns estudos não apresentaram resultados positivos 
similares com a utilização destas enzimas (Zobell et al., 2000; Krueger et al., 
2008).
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Beauchemin et al. (1995) observaram que a resposta das enzimas 
fibrolíticas na dieta de bovinos de corte foi dependente da fonte volumosa, 
sendo que a aplicação de um produto enzimático a base de xilanase e celulase 
resultou em aumento de 30% no GMD de novilhos de corte alimentados 
com feno de alfafa, mas sem efeito quando aplicado na silagem de cevada. 
Entretanto, Silva (2016) observou que a utilização de doses crescentes de 
enzima fibrolítica na dieta de vacas leiteiras, da raça holandesa no terço médio 
da lactação, promoveu aumento linear no consumo de matéria orgânica, fibra 
em detergente neutro e matéria seca, refletindo no aumento linear de consumo 
de energia líquida e no balanço de energia líquida, porém o tratamento 
enzimático não afetou a produção de leite e seus componentes.

Além disso, outro modo de aplicação das enzimas fibrolíticas seria 
no processo de ensilagem de forrageiras, que por sua vez têm sido objeto de 
estudo de trabalhos recentes, pelo fato de interferir no perfil fermentativo ao 
liberar maiores conteúdos de carboidratos solúveis para a microbiota desejável, 
alterando positivamente a composição bromatológica da forrageira ensilada, 
principalmente na redução dos conteúdos de FDN e fibra em detergente ácido 
(FDA), contribuído assim para maior consumo e eficiência digestiva da MS 
(Cysneiros et al., 2006, Lala et al., 2010).

Pelo fato de depender de condições favoráveis específicas para sua 
ação, tais como temperatura e pH (Morgavi et al., 2000), as respostas positivas 
em função da suplementação com enzimas dependem de fatores como tipo 
de forragem, método de aplicação e doses, especificidade ao substrato e tipo 
de complexo enzimático utilizado (Meale et al., 2014). Assim, os resultados 
de pesquisa com enzima fibrolítica, tanto na alimentação de bovinos quanto 
na ensilagem de forrageiras, têm se mostrado inconsistentes, com grande 
variabilidade de resultados dificultando a comparação entre estudos, assim 
como a validação da eficácia da enzima, sendo que a forma de ação das enzimas 
sobre a degradação da fibra não é totalmente entendida.

2. O PROCESSO DE ENSILAGEM DE FORRAGENS
A ensilagem é um processo de conversação de forragens e grãos, 

através da ação microbiana. Este processo não melhora o valor nutritivo do 
alimento, apenas conserva o valor nutritivo original da forrageira, por isso, é 
importante à realização de um bom manejo do volumoso, já que ele resultará 
no produto final, a silagem (Cardoso & Silva, 1995). O processo de ensilagem 
ocorre por fermentação anaeróbia, com ação das bactérias que realizam a 
produção do ácido láctico, reduzindo o assim, o pH (aumento da acidez), e 
com isso inibindo o desenvolvimento de bactérias do gênero Clostridium, que 
não afetam na qualidade da silagem.

Os alimentos volumosos são aqueles que possuem teor de fibra bruta 
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maior que 18% na matéria seca, baixos teores energéticos, baixo poder tampão 
e podem ser divididos em secos e úmidos, como por exemplo, os capins verdes, 
silagens, cana-de-açúcar, fenos, palhadas, e outros (Cardoso, 1996). Sendo que 
estes alimentos são as principais fontes de alimentos para os bovinos (Barbosa, 
2014). Os alimentos mais comuns de serem ensilados no Brasil são o milho, 
sorgo, cana-de-açúcar, capim Napier e outras gramíneas. 

O milho é dentre os grãos o mais utilizado para a produção de 
silagem na alimentação animal, destacando-se pela boa qualidade e produção 
de forragem, e boa produção de ácido lático (Barbosa, 2014). Em condições 
ideais da planta o milho produz 11,7t de MS/ha (variando de 9 a 16t/ha), com 
proteína bruta (PB) de 4 a 7%.

O sorgo é o segundo mais utilizado apresentando alta produtividade, 
contendo características que tornam a fermentação desejável (teor de MS e 
baixo poder tampão). Além de terem como ponto positivo, maior tolerância à 
seca e ao calor. O valor nutritivo de sorgo equivale de 72 a 92% da silagem de 
milho, sendo a produção média de 40 toneladas de silagem por hectare. Já a 
cana-de-açúcar tem chamado à atenção dos produtores conta do valor nutritivo, 
em relação à silagem de milho e sorgo. Porém, por se tratar de um alimento 
com alto teor de carboidratos solúveis e alta população de leveduras epífitas, 
através dos processos fermentativos levam a produzir etanol, reduzindo assim, 
o valor nutritivo e perda de matéria seca. Como solução para este processo 
de fermentação alcoólica é a utilização de aditivos melhorando assim o valor 
nutricional da silagem (Pereira & Herling, 2015). 

A primeira etapa do processo de ensilagem é a colheita/corte da 
forrageira, em seguida a forrageira é triturada em partículas menores. Depois 
de triturado é transportado até o silo (local de armazenamento da silagem), 
e o enchimento com o tempo máximo de 3 a 5 dias. A etapa seguinte é a 
compactação, etapa na qual deve ser bem realizada para não comprometer o 
valor nutricional do produto. E por último é realizado a vedação do silo. Após 
a vedação do silo inicia-se o processo fermentativo dividido em duas fases, a 
aeróbica e a anaeróbica (Pereira & Herling, 2015). 

A fase que inicia o processo fermentativo é a aeróbica, sendo 
caracterizado pela presença de oxigênio. O material ensilado irá produzir 
dióxido de carbono, calor e água, através da respiração celular e dos 
carboidratos solúveis. O mesmo ocorre com os microrganismos aeróbios que 
utilizam os carboidratos solúveis e os convertem a dióxido de carbono, água e 
calor. É importante que o enchimento do silo seja rápido para que as perdas que 
ocorrem nesta etapa sejam minimizadas. Esta fase é finalizada quando todo o 
oxigênio for esgotado e o pH começa a cair, levando cerca de 24 horas todo 
este processo (Pereira & Herling, 2015).

A fase anaeróbica é dividida em duas etapas. A primeira as 
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enterobactérias (produtoras de ácido acético), se desenvolvem produzindo 
ácidos graxos voláteis, com a queda do pH de 6,5 para 5,5. Porém, 
simultaneamente as enterobastérias se desenvolvem as heterofermentativas, 
responsáveis pela produção de ácido lático, etanol, acido acético e CO2, 
reduzindo ainda mais o pH de 5,5 para 5,0, levando cerca de 24 a 72 horas o 
processo. Caso o pH não reduza as bactérias do gênero Clostridium fermentará 
açúcares e ácidos lático produzindo acido butírico e aminas, tal processo irá 
reduzir a qualidade (perda de matéria seca) e aceitação da silagem (Pereira & 
Herling, 2015).

Já a segunda etapa da fase anaeróbica ocorre o acúmulo de ácido 
acético, reduzindo o pH, e proporcionando o ambiente para o aparecimento e 
desenvolvimento de bactérias homofermentativas, na qual, são mais eficientes 
na produção de ácido lático (mantem a estabilidade da silagem). Essas bactérias 
se desenvolvem de 1 a 4 semanas, levando o pH entre 3,8 a 5,0 dependendo 
da cultura. Ao atingir este valor de pH se inicia a estabilização do processo, 
interrompendo os processos fermentativos, até a abertura do silo. Ao abrir o 
silo o ambiente volta a ser aeróbio, ou seja, o material começa a se deteriorar 
rapidamente, uma vez que, o silo é aberto o processo não pode ser interrompido 
(Pereira & Herling, 2015). Na ensilagem da cana-de-açúcar acontece algumas 
diferenças em relação às outras culturas, ocorrendo um alta atividade de 
leveduras, que convertem açúcar em CO2, água e etanol, prejudicando o valor 
nutricional da silagem.

Com base nas diferentes etapas envolvidas do processo de ensilagem, 
alguns eventos são cruciais para assegurar a qualidade do material ensilado, 
que são a rápida remoção do ar do material ensilado, para que se estabeleça 
uma rápida condição anaeróbia; seguida pela produção de ácido lático, 
promovendo rápido abaixamento do pH; e por fim contínua exclusão do ar da 
massa ensilada, durante o armazenamento e após a abertura do silo (Kung Jr., 
2009). Nesse sentido, tendo em vista a importância do manejo adequado do 
processo de ensilagem, a utilização de aditivos na ensilagem de forragens pode 
auxiliar na obtenção de um material ensilado de qualidade.

3. COMO OTIMIZAR E/OU MELHORAR O PROCESSO 
FERMENTATIVO
 Quando se trata de conservação de forragens, vários estudos vem 
sendo realizados com o intuito de modificar o processo fermentativo, reduzindo 
perdas e/ou melhorando o valor nutritivo das silagens e, consequentemente, 
tornando o processo mais eficiente. Dentre eles estão os aditivos, cuja vasta 
gama de substâncias, orgânicas e inorgânicas, vem sendo objeto de estudo de 
várias pesquisas (Schmidt et al., 2014).

Os aditivos são recomendados para forrageiras que não apresentam 



 133

condições favoráveis para o processo fermentativo e auxilia na conservação. 
Há diversos tipos de aditivos, incluindo inoculantes bacterianos, enzimas 
e nitrogênio não protéico. Importante ressaltar que existe uma grande 
variabilidade nos resultados oriundos de pesquisas avaliando aditivos, 
dificultando a tomada de decisão na escolha de qual produto usar com base na 
forrageira escolhida para ensilagem (Schmidt et al., 2014).

Os inoculantes microbianos promovem o aumento na taxa de 
fermentação do ácido lático e ácido acético, diminuindo a proteólise e a 
deanimação da proteína, fazendo com que os carboidratos solúveis sejam mais 
eficientes, mantendo desta forma o valor nutricional da silagem e reduzindo 
as perdas de MS, além de inibir a produção de outros microrganismos tóxicos 
e ter efeito benéfico sobre o rúmen. Os produtos comerciais fazem o uso de 
Pediococcus ou Streptococcus, variando um pH de 5,0 e 6,5, e também estirpes 
de Lactobacillus homofermentativos sendo eles, mais eficientes na produção 
de ácido lático em pH mais baixo (Reis & Moreira, 2017). 

Em estudo realizado por Ranjit e Kung Jr.(2000), foi avaliado a 
produção de ácidos propiônico e acético, por bactérias heterofermentativa 
Lactobacillus buchneri. Neste estudo foi verificado o aumento significativo na 
estabilização aeróbica, redução no teor de etanol e na população de leveduras 
das silagens de milho. Estudos são realizados com utilização deste aditivo para 
a ensilagem de cana-de-açúcar com o objetivo de reduzir a produção de etanol 
(Nussio et al., 2003).

Dentre os aditivos estudados, têm-se as enzimas fibrolíticas. A 
utilização de enzimas tem como função a degradação da parede celular com 
o intuito de reduzir o conteúdo de fibras e aumentar a disponibilidade de 
açúcares solúveis para fermentação (Woolford, 1984). Os aditivos estimulantes 
da fermentação são responsáveis pelo aumento da produção de ácido lático, 
reduzindo as perdas de matéria seca, e como consequência, a redução do pH. 
Os carboidratos são responsáveis pela relação açúcar:proteína, resultando na 
hidrolise da proteína (Reis & Moreira, 2017).

4. USO DE ENZIMAS NA ENSILAGEM DE FORRAGENS
Adição de complexos enzimáticos para degradação da fibra na dieta 

de ruminantes tem sido estudada desde 1960. Atualmente as pesquisas com 
uso de enzimas fibrolíticas no processo de ensilagem tem ganhado destaque, 
os primeiros estudos são reportados por Feng et al. (1996). O mecanismo 
de ação das enzimas no processo de ensilagem não está totalmente descrito, 
contudo espera-se que haja degradação da porção fibrosa (principalmente na 
degradação da fração indigestível da fibra) e no aumento da fração digestível. 
A degradação de carboidratos fibrosos em açucares solúveis disponibiliza 
substrato para as bactérias ácido lácticas as quais produzem lactato e mantém 
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o pH baixo (Cai et al., 1999). Esse processo pode evitar a perdas de nutrientes 
no silo, inibindo a fermentação prolongada. 

As enzimas são proteínas produzidas por um organismo vivo que 
aceleram reações químicas específicas devido ao seu grau de afinidade com 
o substrato (Gurung et al., 2013). Elas catalisam diversas reações em cadeia 
e tornam as macromoléculas em precursores simples. A natureza protéica das 
enzimas tem importante implicação para sua estabilidade em altas temperaturas 
ou durante o transito no trato digestório. Como proteínas, elas podem ser 
desnaturadas pelo calor e pH, e ainda podem ser submetidas a proteólises por 
enzimas digestivas ou bacterianas. Uma característica única das enzimas é a 
alta especificidade por um substrato, sendo que cada enzima degrada substratos 
em sítios específicos de reação (Ravindran, 2013). As enzimas possuem origem 
de um organismo vivo, podendo ser bacteriana, fúngica ou de leveduras. 

Especificamente, as enzimas fibrolíticas exógenas podem ser 
classificadas com base em sua atividade específica como celulase, que hidrolisam 
a fibra da parede celular da planta em glicose, celobiose ou celooligossacarídeos 
com atividade combinada de três enzimas: endoglucanases, exoglucanases e 
glucosidase (Zhang & Lynd 2004). A xilanase catalisa a hidrólise de ligações 
β-1,4-xilosídicas em xilano que são constituintes da hemicelulose. O grupo 
de enzimas com atividade xilanase inclui endo xilanases que atacam a cadeia 
principal de xilano e xilosidases que hidrolisam xilooligassacarídeos em xilose 
(Kamble & Jadhav, 2012). Bactérias, fungos e leveduras tem sido identificados 
como adequados para produção de xilanases (Kamble & Jadhav, 2012). Os mais 
importantes produtos de xilanases são: Aspergillus, Trichoderma, Streptomyces, 
Phanerochaetes, Chytridiomycetes, Ruminococcus, Fibrobacteres, Clostridia e 
Bacillus (Cai et al., 2004).

Comercialmente são utilizadas cepas clássicas ou geneticamente 
modificadas para produzi-las, em que o fungo filamentoso Trichoderma 
longibrachiatum e Aspergillus niger é um dos mais bem conhecidos sistemas 
de produção industrial (Paloheimo et al., 2011). 

Celulases são produzidas utilizando fungos e bactérias, com ênfase na 
utilização de fungos por causa da sua capacidade de produzir quantidades de 
enzima e por vezes o processo é menos complexo do que a extração da celulase 
de origem bacteriana (Sujani & Seresinhe, 2015). Com aumento da tecnologia 
em microbiologia, o isolamento e caracterização de novas celulases de origem 
bacteriana estão se tornando mais populares. Com o refinamento dos estudos 
os procedimentos de extração das bactérias frequentemente têm uma taxa de 
crescimento maior do que os fungos, as celulases bacterianas são muitas vezes 
mais complexas e estão em complexos enzimáticos que proporcionam função 
e sinergia (Sujani & Seresinhe, 2015). 

Para a fabricação industrial são utilizados dois processos: fermentação 
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em estado sólido e submersa (Murad & Azzaz, 2010). A fermentação em 
estado sólido é o cultivo de microorganismos em substratos úmidos e sólidos 
como farelo de aveia, bagaço, palha e outros subprodutos, enquanto que a 
fermentação submersa utiliza substratos líquidos como melaço e caldo de 
carne (Subramaniyam & Vimala, 2012). Aproximadamente 90% das enzimas 
comerciais são produzidas pelo método de fermentação submersa, pois permite 
melhor controle das condições durante a fermentação. A fermentação em estado 
sólido cria um contato firme com substrato insolúvel atingindo uma maior 
concentração de substrato para a fermentação. Uma vez que a fermentação 
sólida envolve pouco líquido em comparação com a fermentação submersa, 
o primeiro método é teoricamente mais simples e menos custoso (Sujani & 
Seresinhe, 2015). A fermentação submersa normalmente é a mais utilizada por 
outros fatores que incluem: 1) bactérias apresentam maior taxa de crescimento 
do que os fungos permitindo maior produção de enzimas recombinantes, 
2) enzimas bacterianas são mais complexas e normalmente possuem maior 
atividade e sinergismo, e 3) bactérias habitam uma grande variedade de 
ambientes com diferentes temperaturas e pH (Immanuel et al., 2006).

Os produtos enzimáticos podem ser concentrados e purificados 
para assegurar que nenhuma célula viva, DNA recombinante geneticamente 
modificado ou resíduos indesejáveis da fermentação entrem no produto final 
(Adeola& Cowieson, 2011; Meale et al., 2014). 

As enzimas fibrolíticas são utilizadas como meio para melhorar a 
fermentação da silagem, disponibilizar a fração fibrosa indigestível e melhorar 
o valor nutritivo do volumoso. A redução da fibra em resposta a inclusão de 
enzima fibrolítica é relacionado à conversão de componentes fibrosos em 
açucares redutores (Kung et al., 2003). Também são relatados uma redução 
de produtos indesejáveis da fermentação, como o ácido butírico (Adesogan et 
al., 2005) e amônia nitrogênio (NH3) (Xing et al., 2009). Dean et al. (2005) 
reportaram uma redução linear nas perdas de MS na silagem de Tifton tratadas 
com aumento de doses de enzima fibrolítica (7.3, 14.4 e 29 mg/Kg de MS). 
Guo et al. (2014) avaliaram a inclusão de enzima fibrolítica (0.1% da matéria 
natural), inoculante microbiano (Lactobacillus plantarum) e melaço (4% da 
matéria natural) em uma silagem contendo 50% milho e 50% palha. A inclusão 
de cada aditivo isoladamente melhorou os parâmetros de fermentação da 
silagem, com menor pH e reduziu a concentração de amônia, ácido acético 
e butírico em relação ao tratamento controle. No mesmo estudo, adição de 
enzima fibrolítica diminuiu o teor de FDN. Nota-se que a inclusão de enzima 
fibrolítica melhora o processo de fermentação da silagem e a composição 
química da mesma. 

Em outro estudo realizado por Li Ying et al.(2017) utilizando enzima 
fibrolítica (celulase, glucosidase e xilanase) e inoculante microbiano (L. 
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rhamnosus) na silagem de milho, observaram um aumento na concentração 
de ácido láctico e redução da produção de NH3 e da FDN com a inclusão de 
ambos os aditivos. A enzima fibrolítica também foi capaz de diminuir o teor 
da FDN e aumentar a digestibilidade in vitro da FDN e PB. Xing et al. (2009) 
reportaram uma redução no teor da FDN e da FDA na silagem de palha de 
sorgo tratada com 0.003 mg/g de matéria natural (MN) de um mix de celulases 
e hemicelulases. No mesmo estudo, houve um aumento no teor de PB da 
silagem tratada com enzima fibrolítica em comparação ao tratamento controle, 
devido à redução da atividade enzimática proteolítica, consequentemente uma 
diminuição na concentração de NH3 (Xing et al., 2009).

5. FATORES QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO AO 
AVALIAR A AÇÃO DA ENZIMA FIBROLÍTICA NA ENSILAGEM DE 
VOLUMOSOS

O uso de enzima fibrolítica exógena com intuito de aumentar a 
eficiência alimentar por ruminantes tem despertado interesse da comunidade 
científica. Tanto a forma de inclusão da enzima na dieta como avaliação dos 
resultados usualmente é realizada de duas formas: via mistura no concentrado 
ou incorporação no volumoso no momento da ensilagem e avaliação de efeitos 
no desempenho animal assim como no processo fermentativo e composição 
química da silagem. 

Resultados de pesquisa têm indicado que a aplicação de enzimas 
fibrolíticas exógenas possuem efeitos pré-ingestivo. A adsorção da enzima pelo 
substrato é um pré-requisito importante para hidrólise (Pell & Schofield 1993), 
cujo efeito indica alteração estrutural na matriz fibrosa da planta e melhor 
aproveitamento pelo animal. Kung (1996) observaram redução nos teores de 
FDN e FDA na silagem de milho quando ensilados com enzima fibrolítica, 
ao passo que Mandevbu et al. (1999) não encontraram efeito quando testado 
em silagem de capim. Segundo Bauchemin et al. (2003), essa inconsistência 
pode estar relacionada à composição do produto utilizado e ao binômio enzima 
substrato.  Além disso, a dose utilizada reflete diretamente no custo do produto, 
por isso é imprescindível estabelecer dose e tipo enzima específica para cada 
tipo de forragem, assim como objetivo do seu uso, para que essa tecnologia 
possa ser utilizada de forma com resultados positivos e consistentes.

A expectativa do efeito benéfico da enzima fibrolítica para ensilagem 
depende do estudo de fatores inerentes à: composição do volumoso 
(Selmerolsem 1993) método de aplicação da enzima (Yang et al., 2000), dose 
(Beauchemin et al., 1997), ao tipo de volumoso, (Kung 1996) disponibilidade 
de substrato para fermentação lática (Adesogan et al., 2004) e teor de MS do 
material ensilado (Spoelstra 1991) por exemplo.

Selmerolsem (1993) demonstraram que a ensilagem de material 
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com baixo disponibilidade de carboidratos solúveis como capins tropicais 
foi favorecida com a adição da enzima, em relação aos com alto teor de 
carboidratos solúveis, resultado semelhante foi encontrado por Adesogan et 
al. (2004).

Segundo Spoelstra (1991), a atividade enzimática aumenta quando 
adicionadas em volumosos com baixo teor de MS em relação a volumosos com 
teor de MS mais alto. Ademais o pH que favorece a ação de enzimas está entre 
4 e 5, assim quaisquer característica inerentes ao processo de fermentação no 
interior do silo que induz o não abaixamento do pH está sujeito a reduzir a 
atividade enzimática no material (Bauchemin et al., 2003).

6. EFEITOS SOBRE A QUALIDADE DA SILAGEM
São poucos os estudos que utilizam enzimas fibrolíticas na silagem 

de milho, principalmente em condições de produção da silagem no Brasil, que 
possui diferenças na composição em relação aos artigos citados (Guoet al., 
2014; Li Yinget al., 2017) e nenhum estudo com silagem de cana-de-açúcar 
até o presente momento. Além disso, os resultados são contraditórios, e o real 
mecanismo das enzimas na ensilagem de forrageiras ainda não está totalmente 
esclarecido.

Contudo estudos têm demonstrado alguns efeitos quando adicionado 
enzima fibrolítica no momento da ensilagem como: menor pH da silagem, 
maior concentração de ácido lático e menor de butírico (Dehghani et al., 
2012) e menor teor de FDN, porém sem alteração na digestibilidade da fração 
(Colombatto et al., 2004).

A utilização de enzima fibrolítica na ensilagem de forragens pode 
alterar a composição bromatológica, afetando a produção de efluentes. As 
eventuais perdas de nutrientes ocorrem principalmente por efluentes, que 
consiste na porção líquida da forragem drenada após a ensilagem, contendo 
açúcares, ácidos orgânicos, proteínas e outros nutrientes oriundos da silagem, 
cujas perdas podem chegar entre 5 a 10% de MS (McDonald et al., 1991), 
afetando, consequentemente, a recuperação de MS.

Vários fatores afetam a produção de efluente, principalmente 
relacionado ao processo de ensilagem propriamente dito, como grau de 
compactação, tipo de silo e uso de aditivos bacterianos e enzimáticos, além 
dos fatores inerentes à própria forrageira, tais como conteúdo de MS e espécie 
forrageira (Loures, 2000).De acordo com Treacher & Hunt (1996), o aumento 
da quantidade de efluentes produzida pode ser justificado pelo uso de enzimas 
em forrageiras que apresentam alta digestibilidade da fração fibrosa, associado 
à baixo teor de MS. Resultados semelhantes foram obtidos em outros estudos 
ao adicionar enzima fibrolítica em condições de baixo conteúdo de MS da 
forragem (Jaakkola et al., 1991; Jones & Jones, 1995), resultando em aumento 
da produção de efluentes.
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Por outro lado, a utilização de enzimas fibrolíticas na ensilagem 
de forrageiras que apresentam elevado conteúdo de MS, associado à baixa 
concentração de carboidratos solúveis, com respostas satisfatórias pelo fato 
de liberar carboidratos provenientes da hidrólise da parede celular, que podem 
servir como substrato adicional para os microrganismos produtores de ácido 
lático, resultando em melhores condições de ensilagem (Loures, 2004).

Fica evidente que o estágio de maturação e a espécie de forrageira 
escolhida, assim como a dosagem da enzima fibrolítica utilizada na ensilagem, 
afetam a ação das enzimas fibrolíticas sobre a composição química e qualidade 
da silagem. Com o objetivo de avaliar o efeito da inclusão de enzima fibrolítica 
no processo de ensilagem da cana-de-açúcar, com diferentes digestibilidades 
da fibra, sobre a composição bromatológica e perfil fermentativo, Souza 
et. al (2017)1 estão desenvolvendo um projeto de pesquisa com mini silos 
experimentais na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ 
– USP, em Pirassununga/SP. Para tanto, foram utilizadas duas variedades 
de cana-de-açúcar, sendo uma de alta digestibilidade da FDN (ADFDN - 
IACSP93-3046) e outra de baixa digestibilidade da FDN (BDFDN - SP91-
1049), submetidas aos seguintes tratamentos: E0 - ensilagem sem adição de 
enzima fibrolítica (Controle); E1 - ensilagem com 1,3g/kg de MS de enzima 
fibrolítica (Fibrozyme®, Alltech Inc., Nicholasville, KY, USA – alta atividade 
de xilanases, obtida a partir de extrato de fermentação de Aspergillus niger e 
Trichoderma viride); E2 - ensilagem com 2,6g/kg de MS de enzima fibrolítica. 
Ambas as variedades de cana foram inoculadas com Lactobacillus buchneri.

Para a confecção dos mini silos experimentais, foram utilizados 
baldes com capacidade de 15 litros, cada um com uma pequena quantidade de 
areia fina e seca no fundo, para permitir o escoamento do efluente, e uma fina 
camada de TNT (tecido não-tecido), para evitar o contato da forragem com a 
areia, e devidamente tampados com tampa contendo válvula (AirLock) para 
escape de gás oriundo da fermentação. Após o fechamento, os baldes foram 
armazenados em sala com temperatura controlada, e tempo de ensilagem foi 
de 0, 30, 60 ou 120 dias para cada tratamento proposto. Completado o período 
de ensilagem, os respectivos baldes foram pesados, abertos e amostras foram 
coletadas para mensuração de perdas e composição bromatológica.

Os efeitos da ensilagem da cana-de-açúcar com enzima fibrolítica 
sobre a digestibilidade da FDN e da MS foram avaliados por 48h de incubação 
in vitro (DIVFDN e DIVMS, respectivamente), no aparelho Daisy Incubator 
(ANKOM® Technology Corp., Fairpoint, NY, USA), seguindo a metodologia 
proposta pela ANKOM e descrita por Holden (1999). No momento da 
ensilagem, as variedades da cana-de-açúcar fresca, ADFDN e BDFDN, 
apresentaram uma diferença significativa (P < 0,05) quanto a DIVFDN, sendo 

1 Tese de Doutorado, Dados não publicados
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27,04 e 29,56% FDN, respectivamente.
Resultados parciais demonstram que a DIVFDN para a cana ensilada, 

ou seja, após o período de ensilagem, foi estatisticamente diferente para as 
variedades da cana (24,66 e 26,10% FDN, ± 0,42, P = 0,03, para BDFDN e 
ADFDN, respectivamente). Além disso, a DIVFDN foi afetada pelo tempo 
de ensilagem, onde o aumento do tempo de ensilagem resultou em queda da 
DIVFDN (Tabela 1).

Tabela 1. Efeito do tempo de ensilagem da cana-de-açúcar sobre a digestibilidade in vitro da FDN (DIVFDN).

1 Digestibilidade in vitro da FDN, 48 horas.

De maneira semelhante, a DIVMS reduziu com o aumento do tempo 
de ensilagem, de T30 para T60, na cana de ADFDV quando houve inclusão 
de enzima fibrolítica no processo de ensilagem (Tabela 2). Entretanto, na cana 
de BDFDN, tal redução da DIVMS, em resposta ao aumento do tempo de 
ensilagem, ocorreu apenas nas doses E0 e E1.

Além disso, o acréscimo do teor de FDN devido ao aumento do tempo 
de ensilagem só ocorreu para a cana de BDFDN, no tratamento sem enzima e 
com a adição da dose E1, sendo que os maiores valores foram observados com 
120 dias de ensilagem. Já para o teor de FDA, foi observado efeito do tempo 
de ensilagem apenas para a dosagem E0 e E2 para as variedades da cana de 
BDFDN e ADFDN, respectivamente, cujo tratamento resultou em aumento do 
teor desta variável (Tabela 2) e, assim como para o teor de FDN, os maiores 
valores foram observados no T120.

Importante ressaltar que, observando o efeito da mesma dosagem de 
enzima dentre as variedades de cana-de-açúcar, nota-se que o teor de FDN foi 
menor no T120 para a cana de ADFDN em todos os tratamentos com enzima 
fibrolítica. O teor de FDA apresentou comportamento semelhante, cujo teor 
foi reduzido com a inclusão de enzima no T120 para a cana de ADFDN, com 
exceção da dosagem E2 que não resultou em diferença significativa entre as 
variedade de cana-de-açúcar.
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Tabela 2. Efeito da adição de doses de enzima fibrolítica no processo de ensilagem de variedades de cana-de-
açúcar (BDFDN e ADFDN), submetidas a diferentes tempos de ensilagem, sobre os valores médios de fibra em 
detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS).

¹ ADFDN - alta digestibilidade da FDN (IACSP93-3046); BDFDN - baixa digestibilidade da FDN 
(SP91-1049).
² Doses de enzima fibrolítica (E0 - Controle; E1 - 1,3g/kg MS; E2 - 2,6g/kg MS).
³ Tempos de ensilagem (30, 60 e 120 dias). 
*Letras maiúsculas na coluna comparam diferentes tempos, na mesma dose de Enzima; Letras 
minúsculas, sublinhadas, na mesma linha comparam a mesma dose de Enzima nas diferentes 
variedades de cana-de-açúcar; Letras minúsculas, na mesma linha, comparam diferentes doses 
de Enzima na mesma variedade de cana-de-açúcar.

Ainda na Tabela 2, ao observar o efeito da enzima, dentro de 
cada variedade de cana, observa-se efeito sobre a DIVMS, cuja redução 
foi observada com o aumento da dosagem de enzima na cana de ADFDN, 
independente do tempo de ensilagem. Entretanto, tal comportamento para a 
cana de BDFDN foi observado apenas no T30, ao passo que a dosagem E1 
resultou no menor valor de DIVMS nos tempos T60 e T120. Para as variáveis 
FDN e FDA, o aumento das doses de enzima resultaram, de maneira geral, em 
acréscimo destas variáveis em comparação ao controle nos diferentes tempos 
de ensilagem, em ambas as variedades de cana-de-açúcar (Tabela 2). 

A redução observada para a DIVMS e DIVFDN, assim como o 
aumento das frações fibrosas (FDN e FDA), em resposta ao aumento do tempo 
de ensilagem e/ou dosagem de enzima fibrolítica, pode ser explicada pela 
produção de efluentes, alterando a recuperação de matéria seca (RMS), cujos 
resultados podem ser observados nas Tabelas 3 e 4.

Observa-se que o tempo de ensilagem aumentou a produção de 
efluentes (PE), independente da dose de enzima, sendo que na dosagem E2 
não houve diferença entre os tempos T60 e T120. Consequentemente, ocorreu 
a redução da RMS com o aumento do tempo de ensilagem no controle e nas 
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dosagens da enzima, E1 e E2 (Tabela 3). Entretanto, é importante ressaltar 
que tanto na PE quanto na RMS, observa-se que na dosagem E2 não houve 
diferença entre os tempos T60 e T120. 

Dentre as variedades de cana-de-açúcar, observa-se que a PE foi 
maior para a cana de BDFDN nos tratamentos E0 e E1. Entretanto, na dosagem 
E2 observa-se o inverso, com maior PE na cana de ADFDN (Tabela 4). 
Concomitantemente, a RMS também foi afetada pelo tratamento enzimático, 
cuja redução ocorreu na cana de ADFDN apenas na maior dosagem da enzima.

Tabela 3. Valores médios de produção de efluente (PE) e recuperação de matéria seca (RMS), em resposta à 
adição de doses de enzima fibrolítica no processo de ensilagem de cana-de-açúcar, submetidas a diferentes 
tempos de ensilagem.

¹ Doses de enzima fibrolítica (E0 - Controle; E1 - 1,3g/kg MS; E2 - 2,6g/kg MS).
² Tempos de ensilagem (30, 60 e 120 dias). 
*Letras maiúsculas na coluna comparam diferentes tempos, na mesma dose de Enzima; Letras 
minúsculas, na mesma linha, comparam diferentes doses de Enzima no mesmo tempo de ensilagem.

Além disso, ao analisar o efeito das dosagens enzimáticas dentro de 
cada tempo de ensilagem (Tabela 3), observa-se que a inclusão de enzima na 
ensilagem aumentou a PE nos tempos T30 e T60, sem diferença no T120.
Consequentemente, este tratamento enzimático reduziu a RMS nos diferentes 
tempos de ensilagem, cujos menores valores foram obtidos com adição de 
enzima fibrolítica na ensilagem.

Concomitantemente, resultados semelhantes são observados ao 
analisar o efeito da enzima para cada variedade da cana, sendo que a dose 
E2 resultou em maior PE na cana ADFDN quando comparado ao controle, 
refletindo em menor RMS na maior dose enzimática (Tabela 4). Por outro 



 142

lado, na cana BDFDN o maior valor obtido para PE foi na dosagem E1 da 
enzima, o que pode ter refletido na menor RMS, cuja diferença observada foi 
em comparação ao controle (E0), sem diferença entre as dosagens enzimáticas 
E1 e E2.

Tabela 4. Efeito da adição de doses de enzima fibrolítica no processo de ensilagem de variedades de cana-de-
açúcar (BDFDN e ADFDN), sobre os valores médios de produção de efluente (PE) e recuperação de matéria 
seca (RMS).

¹ Doses de enzima fibrolítica (E0 - Controle; E1 - 1,3g/kg MS; E2 - 2,6g/kg MS).
² ADFDN - alta digestibilidade da FDN (IACSP93-3046); BDFDN baixa digestibilidade da FDN 
(SP91-1049).
*Letras maiúsculas na coluna comparam as variedades de cana-de-açúcar na mesma dose de 
Enzima; Letras minúsculas, na mesma linha, comparam diferentes doses de Enzima na mesma 
variedade de cana-de-açúcar.

Dessa forma, com base nos resultados obtidos até o momento, há um 
indicativo da necessidade de mais tempos de ensilagem e/ou maiores doses 
de enzima, com o intuito de se averiguar a eficácia da ensilagem de cana-de-
açúcar com este aditivo. Evidentemente, estes são dados parciais da pesquisa, e 
outras variáveis entrarão na análise do estudo em questão para, enfim, concluir 
sobre o real efeito e/ou a necessidade de mais estudos acerca da utilização de 
enzima fibrolítica na ensilagem desta forrageira.

Nesse sentido, é possível observar que tanto o tempo de ensilagem 
quanto a adição da enzima fibrolítica na ensilagem alteram o padrão 
fermentativo do silo, principalmente sobre as frações fibrosas da forrageira. 
A enzima fibrolítica (celulases) atua na quebra das ligações químicas 
existentes entre as unidades de glicose, que compõe a celulose, afetando a 
fração fibrosa de forrageiras, reduzindo o teor de FDN e FDA (Pritchard et al., 
1996) e refletindo, consequentemente, em melhora do processo fermentativo 
da silagem, por favorecer a rápida queda do pH e reduzir o N-NH3 e perdas 
de MS. Todavia, tal efeito pode ser prejudicado pela presença de lignina, o 
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que ocorre em forragens mais maduras onde o grau de lignificação é elevado 
dificultando a hidrólise da parede celular (Sheperd & Kung Junior, 1996; 
Nadeau et al., 2000). Importante ressaltar que no estudo em questão (Souza et. 
al., 2017)2 ocorreu o inverso, onde a inclusão de enzima fibrolítica, assim como 
o aumento do tempo de ensilagem, promoveram o aumento nos conteúdos de 
FDN e FDA, porém este efeito foi dependente da variedade da cana-de-açúcar. 
Dessa forma, vários fatores podem influenciar os efeitos da adição de enzimas 
fibrolíticas na ensilagem, desde a espécie forrageira até o tipo e dosagens das 
enzimas utilizadas.

Dean et al (2005), ao avaliar o efeito da adição de diferentes enzimas 
fibrolíticas na ensilagem de capim-Tifton 85 (Cynodon spp.) sobre o valor 
nutritivo e estabilidade aeróbia, observaram que o valor nutritivo e padrão 
de fermentação pode ser melhorado através do tratamento da forrageira com 
enzimas na ensilagem, aumentando as concentrações de carboidratos solúveis 
divido à hidrólise de diferentes frações da parede celular da planta. Porém, a 
ação do tratamento enzimático sobre alguns parâmetros foi diferente dentre 
as enzimas fibrolíticas, pelo fato de apresentarem atividades enzimáticas 
diferentes, tanto da celulase quanto xilanase. Os autores relatam que o aumento 
da DIVFDN (48-h) foi observado para o tratamento com enzimas fibrolíticas 
que apresentavam maior atividade de celulase, ao passo que não houve efeito 
sobre este parâmetro para a enzima com maior atividade de xilanase. Além 
disso, as silagens tratadas com esta enzima com maior atividade celulase 
apresentaram menor perda de MS, pH e N-NH3 quando comparadas ao 
controle, indicando que não apenas a dosagem das enzimas pode influenciar 
nos resultados obtidos, mas também a composição e atividade enzimática dos 
mesmos, assim como o tipo de forrageira utilizado.

Já Lara (2013) não observou efeito sobre os teores de FDN e FDA 
em resposta à adição de doses de enzima fibrolítica na ensilagem do milho, ao 
passo que com 60 dias de ensilagem o teor de FDN aumentou, justificado pelo 
menor conteúdo de carboidratos solúveis neste mesmo tempo. Além disso, o 
autor ressaltou que os tratamentos com alta dosagem de enzima resultaram em 
menor concentração de ácido lático na maioria dos tempos de fermentação.

Ao adicionar enzima fibrolítica, associadas ou não à inoculante 
bacteriano (Lactobacillus plantarum), no momento da ensilagem de capim 
Tanzânia (Panicum maximum, Jacq. cv. Tanzânia), Loures (2004) observaram 
redução na fração fibrosa (FDN, FDA, celulose e hemicelulose), principalmente 
quando a forrageira foi emurchecida. Entretanto, o autor não reportou alterações 
na digestibilidade in vitro da MS em função do tratamento enzimático, ao passo 
que o tempo de ensilagem aumentou a produção de efluentes.

Outro ponto importante é o teor de carboidratos solúveis presente 

2 Tese de Doutorado, Dados não publicados
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nas forrageiras, como por exemplo, o alto teor de sacarose presente na cana-
de-açúcar. Adesogan (2005) relata que o tratamento com enzimas fibrolíticas 
na ensilagem de forragens com alto teor de açúcares pode estimular a 
proliferação de leveduras. Dessa forma, a cana-de-açúcar, por apresentar em 
sua composição alto teor de sacarose, pode acarreta em intensa fermentação 
alcoólica, resultando em elevadas perdas de MS. Portanto o resultado final do 
processo de ensilagem é dependente do tipo de material ensilado. Spoelstra et 
al., (1992) relatam altas concentrações de etanol em silagens de milho tratadas 
com enzimas fibrolíticas no momento da ensilagem devido ao metabolismo de 
leveduras, afetando a estabilidade aeróbia dos silos, que foi instável quando 
comparada com a silagem não tratada com complexo enzimático. 

Dessa forma, o tratamento enzimático em silagens de gramíneas 
tropicais, cujo teor de carboidratos solúveis é limitante, pode resultar em 
melhora da fermentação, pelo fato de elevar o teor de ácido lático, reduzindo o 
pH à níveis adequados, inibindo assim o crescimento de bactérias indesejáveis. 
Em contrapartida, na situação onde o teor de carboidratos solúveis passa a não 
ser limitante, como em silagens de milho (Zea mays L.) o efeito de aditivos 
enzimáticos pode ter impacto negativo, pelo fato de estimular a fermentação 
por leveduras (Loures, 2004).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de enzimas fibrolíticas resulta em efeitos significativos 

sobre a digestibilidade da fibra, podendo contribuir para melhora da fermentação 
das silagens e, consequentemente, no desempenho animal. Entretanto, apesar 
de relatos positivos acerca de sua utilização no processo de ensilagem de 
forragens, assim como na alimentação de bovinos, os resultados com este 
aditivo são bastante inconsistentes. O mecanismo de ação, e a especificidade 
do substrato, bem como efeito dose resposta, são pouco compreendidos, 
havendo ainda necessidade de mais estudos elucidativos, afim de avaliar 
criteriosamente a ação dessas enzimas, padronizando e possibilitando assim a 
comparação entre os resultados obtidos de diferentes pesquisas.

8. REFERÊNCIAS
ADEOLA, O.; COWIESON. A.J. Board-invited review: Opportunities and challenges in using exogenous  
 enzymes to improve nonruminant animal production. Journal of Animal Science, v. 89,  
 p.3189–3218, 2011.

ADESOGAN, A.T. Improving forage quality and animal performance with fibrolytic enzymes. In:  
 Proceedings of 16th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, Gainesville, p. 91– 
 109,2005.

ADESOGAN, A.T.; KRUEGER, N.A.; SALAWU, M.B.; DEAN, D.B.; STAPLES, C.R. The influence  
 of treatment with dual purpose bacterial inoculants or soluble carbohydrates on the  
 fermentation and aerobic stability of bermudagrass. Journal of Dairy Science. v.87, p.3407- 
 3416. 2004.



 145

BARBOSA, F.A. Alimentos na nutrição de bovinos. 2014 Disponível em: http://www.agronomia.com. 
 br/conteudo/artigos/artigos_nutricao_bovinos.htm
 
BEAUCHEMIN, K. A.; RODE, L. M.; SEWALT, V. J. H. Fibrolytic enzymes increase fiber digestibility  
 and growth rate of steers fed dry forages. Canadian Journal of  Animal Science,v.75, p.641– 
 644, 1995.

BEAUCHEMIN, K.A., JONES, S.D.M., RODE, L.M., SEWALT, V.J.H. Effects of fibrolytic enzyme  
 in corn or barley diets on performance and carcass characteristics of feedlot cattle. Canadian  
 Journal of Animal. Science.v.77, p.645-653,1997.

BEAUCHEMIN, K.A.; COLOMBATTO, D.; MORGAVI, D.P.; YANG., W Z. Use of exogenous  
 fibrolytic enzymes to improve feed utilization by ruminants. Journal of Animal Science.v.81:  
 p.37-47. 2003.

CAI, Q.; YUE, X.; NIU, T.; JI C.; MA, Q. The screening of culture condition and properties of xylanase  
 by white-rot fungus Pleurotus ostreatus. Process Biochemistry, v. 39, p. 1561-1566, 2004.
 
CAI, Y.M.; KUMAI, S.; ZHANG, J.G; BENNO, Y. Comparative studies of lactobacilli and enterococci  
 associated with forage crops as silage inoculants. Journal of Animal Science, v. 70, p. 188– 
 194, 1999.

CARDOSO, E.G. Engorda de bovinos em confinamento - aspectos gerais. Embrapa Gado de Corte,  
 Campo Grande – MS, 1996.

CARDOSO, E.G.; SILVA, J. M. Silos, silagem e ensilagem. Embrapa Gado de Corte, Campo Grande -  
 MS,1995, n. 2.

COLOMBATTO, D.; MOULDA, F. L.; BHAT, M. K.; PHIPPS, R. H.; OWEN, E. In vitro evaluation of  
 fibrolytic enzymes as additives for maize (Zea mays L.) silage I. Effects of ensiling  
 temperature, enzyme source and addition level. Animal Feed Science and Technology,v.111,  
 p. 111–128, 2004.
 
CYSNEIROS, C.S.S.; FRANCO, G.L.; ULHOA, C.J.; DIOGO, J.M.S.; RAMOS, A.K.B. Efeito de  
 enzimas fibrolíticas sobre a composição química da silagem de milho. Ciência Animal  
 Brasileira, v.7, p.339-348, 2006.

DEAN, D.B.; ADESOGAN, A.T.; KRUEGER, N.; LITTELL, R.C. Effect of fibrolytic enzymes on the  
 fermentation characteristics, aerobic stability, and digestibility of bermudagrass silage.  
 Journal of Dairy Science, v. 88, p. 994-1003, 2005.

DEHGHANI, M.R.; WEISBJERG, M.R.; HVELPLUND, T.; KRISTENSEN, N.B. Effect of enzyme  
 addition to forage at ensiling on silage chemical composition and NDF degradation  
 characteristics. Livestock Science, v. 150, p. 51-58, 2012.

ELWAKEEL, E. A.; TITGEMEYER, E. C.; JOHNSON, B. J.; ARMENDARIZ, C. K.; SHIRLEY, J. E.  
 Fibrolytic Enzymes to Increase the Nutritive Value of Dairy Feedstuffs. Journal of Dairy  
 Science,v.90, p.5226–5236, 2007.

FENG, P.; HUNT, C.W.; PRITCHARD, G.T.; JULIEN, W.E. Effect of enzyme preparations on in situ  
 and in vivo degradation and in vivo digestive characteristics of mature coolseason grass  
 forage in beef steers. Journal of Animal Science, v. 74, p. 1349-1357, 1996.

GUO, G.; YUAN, X.; LI, L.; WEN, A.; SHAO, T. Effects of fibrolytic enzymes, molasses and lactic acid  
 bacteria on fermentation quality of mixed silage of corn and hulless–barely straw in the  



 146

 Tibetan Plateau. Japanese Society of Grassland Science, v. 60, p. 240-246, 2014.

GURUNG, N.; RAY, S.; BOSE, S.; RAI, V. A broader view: Microbial enzymes and their relevance in  
 industries medicine, and beyond. BioMed Research International, v. 2013, 18 p., 2013.

HOLDEN, L.A. Comparison of methods of in vitro dry matter digestibility for ten feeds. Journal of Dairy  
 Science, v.82, p.1791-1794, 1999.

IMMANUEL, G.; DHANUSA, R.; PREMA, P.; PALAVESAM, A. Effect of different growth  
 parameters on endoglucanase enzyme activity by bacteria isolated from coir retting effluents  
 of estuarine environment. International Journal of Environmental Science and Technology, v.  
 3, p. 25-34, 2006.

JAAKKOLA, S.; HUHTANEN, P. The effect of cell wall degrading enzymes or formic acid on  
 fermentation quality and on digestion of grass silage by cattle. Grass and Forage Science,  
 v.46, p.75–87,1991.

JONES, D. I .H.; JONES, R. The effect of crop characteristics and ensiling methodology on grass silage  
 effluent production. Journal of Agricultural Engineering Research, v. 60, p.73-81, 1995.

KAMBLE,   R.D.; JADHAV, A.R. Isolation,   identification   and   screening  of potential  cellulase-free   
 xylanase  producing  fungi  and  its  production.  African  Journal of Biotechnology, v. 11, p.  
 14175-14181, 2012.

KRUEGER, N.A.; ADESOGAN, A.T.; STAPLES, C.R.; KRUEGER, W.K.; DEANA, D.B.; LITTELL,  
 R.C. The potential to increase digestibility of tropical grasses with a fungal, ferulic acid  
 esterase enzyme preparation. Animal Feed Science and Technology, v.145, p.95–108, 2008.

KUNG JR L.; STOKES M.R.; LIN, C.J. Silage additives, in Silage Science and Technology, ed. by  
 Buxton DR, Muck RE and Harrison JH. American Society of Agronomy, Madison, WI. p.  
 305-360, 2003.

KUNG JR., L. Side effects of microbial inoculants on silage fermentation In: International symposium  
 on forage quality and conservation, 1, São Pedro. Proceedings of 1st International symposium  
 on forage quality and conservation, Piracicaba: FEALQ,  p.7-26, 2009.

LALA, B.; PEREIRA, V.V.; POSSAMAI, A.P.S.; DINIZ, P.P.; SILVA, S.C.C.; GRANDE, P.A. Aditivos  
 no processo de ensilagem. BioEng – Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, v.4  
 n.3, p. 175-183, 2010.

LARA, E.C. Produção e avaliação de enzimas fibrolíticas exógenas na ensilagem de milho. 2013. 83 p.  
 Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,  
 Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2013.

LI YING, H.;  BORJIGIN, N.; ZHU, Y. Effect of inoculants and fibrolytic enzymes on the fermentation  
 characteristics, in vitro digestibility and aflatoxins accumulation of whole-crop corn silage.  
 Grassland Science,v. 63, p. 69-78, 2017.

LOURES, D. R. S. Características do efluente e composição químico-bromatológica da silagem sob  
 níveis de compactação e de umidade do capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) cv.  
 Cameroon. 2000. 67p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa,  
 2000.

LOURES, D. R. S. Enzimas fibrolíticas e emurchecimento no controle de perdas da ensilagem e na  
 digestão de nutrientes em bovinos alimentados com rações contendo silagem de capim  



 147

 tanzânia. 2004. 167 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal e Pastagens) – Escola Superior de  
 Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004.

MANDEBVU, P.; WEST, J.W.;  FROETSCHEL, M.A.;  HATFIELD, R.D.;  GATES, R.N.; HILL.  
 G.M. Effect of enzyme or microbial treatments of bermudagrass forages before ensiling on  
 cell wall composition, end products of silage fermentation and in situ digestion kinetics.  
 Animal Feed Science Technology.v.77, p.317-329. 1999.
 
McALLISTER, T. A.; OOSTING, S. J.; POPP, J. D.; MIR, Z.; YANKE, L. J.; HRISTOV, A. N.;  
 TREACHER, R. J.; CHENG. K.J. Effect of exogenous enzymes on digestibility of barley  
 silage and growth performance of feedlot cattle. Canandian Journal of Animal Science,v.79,  
 p.353–360, 1999.

McDONALD, P.; HENDERSON, A.R.; HERON, S. J. E. The Biochemistry of Silage. 2.ed. Marlow:  
 Chalcombe, 340 p, 1991.

MEALE, S.J.; BEAUCHEMIN, K.A.; HRISTOV, A.N.; CHAVES, A.V.; MCALLISTER, T.A. Board- 
 invited review: Opportunities and challenges in using exogenous enzymes to improve  
 ruminant production. Journal of Animal Science, v. 92, p. 427–442, 2014.

MERTENS, D.R. Physical effective NDF and its use in formulating dairy rations. In: Simpósio  
 Internacional de Bovinocultura Leiteira, 2., 2001, Lavras. Anais do 2º Simpósio Internacional  
 em Bovinocultura Leiteira.Lavras:UFLA-FAEPE, p.25-36, 2001.

MORGAVI, D.P.; BEAUCHEMIN, K.A.; NSEREKO, V.L.; RODE, L.M.; IWAASA, A.D.; YANG,  
 W.Z.; MCALLISTER, T.A.; WANG, Y. Synergy between ruminal fibrolytic enzymes and  
 enzymes from Trichoderma longibrachiatum. Journal of Dairy Science, v.83, p.1310-1321,  
 2000.

MURAD, H.A.; AZZAZ, H.H. Cellulase and dairy animal feeding. Biotechnology, v. 9, p. 238-256,  
 2010.
 
NADEAU, E. M. G.; BUXTON, D. R.; RUSSELL, J. R.; ALLISON, M. J.; YOUNG, J. W. Enzyme,  
 bacterial inoculant, and formic acid effects on silage composition of orchardgrass and alfalfa.  
 Journal of Dairy Science, v.83, p.1487-1502, 2000.

NUSSIO, L. G.; SCHMIDT, P.; PEDROSO, A. F. Silagem de cana-de-açúcar. In: Simpósio sobre manejo  
 da pastagem: Produção animal em pastagens. 20., 2003, Piracicaba. Anais do 20º Simpósio  
 sobre manejo da pastagem, Piracicaba: FEALQ, 2003. 

PALOHEIMO, M.; PIIRONEN, J.; VEHMAANPERӒ. Xylanases and cellulases as feed additives. In:  
 BEDFORD, M. R.; PARTRIDGE, G. G. (Ed.). Enzymes in farm animal nutrition. 2nd ed.  
 London, UK, CAB International, p. 12-53, 2011.

PELL., A.N.; SCHOFIELD., P. Microbial and molecular mechanisms of cell wall degradation. In: Forage  
 cell wall structure and digestibility. H.G. Jung, D.R. Buxton, R.D. Hatfield, and J Ralph, Eds.  
 ASA CSSA, SSSA, Madison, WI. p. 397-424. 1993.

PEREIRA, L. E. T.; HERLING, V. R. Tecnologias para conservação de forragens. Pirassununga: Grupo  
 de Estudos em Forragicultura e Pastagens (GEFEP), 2015, 46 p. Disciplina: ZAZ 0328 –  
 Forragicultura II.

PRITCHARD, G.; HUNT, J. T.; ALLEN, A.; TREACHER, R. Effect of direct-fed fibrolytic enzymes on  
 digestion and growth performance in feed cattle. Journal of Animal Science, v.74, suppl. 1,  
 p.296, 1996.



 148

RANJIT, N.K.; KUNG, L. Jr. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a  
 chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of  
 Dairy Science, v.83, Issue 3, p. 526-535, 2000.

RAVINDRAN, V. Feed enzymes: the science, practice, and metabolic realities. Journal of Applied  
 Poultry Research, v. 22, p. 628-636, 2013.

REIS, R.A.; MOREIRA, A.L. Conservação de forragem como estratégia para otimizar o manejo das  
 pastagens. FCAV/UNESP, Jaboticabal. Disponível em: <http://www.fcav.unesp.br/>, Acesso  
 em: out 2017.

SCHMIDT, P.; SOUZA, C.M.; BACH, B.C. Uso estratégico de aditivos em silagens: Quando e como  
 usar? In: JOBIM, C.C., CECATO, U.; CANTO, M.W.; BANKUTI, F.I (eds.), Simpósio:  
 Produção e utilização de forragens conservadas, 5.ed., Maringá, 2014. Anais do 5º Simpósio:  
 Produção e utilização de forragens conservadas, Maringá: UEM, p.243-264, 2014

SELMEROLSEN, I.; HENDERSON, A.R.; ROBERTSON, S.; MCGINN. R. Cell-wall degrading  
 enzymes for silage. 1. The fermentation of enzyme-treated ryegrass in laboratory silos. Grass  
 and Forage Science. v.48,p.45-54. 1993.

SHEPERD, A. C.; KUNG, L. JUNIOR. Effects of an enzyme additive on composition of corn silage  
 ensiled at various stages of maturity. Journal of Dairy Science, v. 79, p.1767-1773, 1996.

SILVA, T. H. Enzima fibrolítica exógena na alimentação de vacas em lactação. 2016. 121 f. Dissertação  
 (Mestre em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São  
 Paulo, Pirassununga, 2016.

SPOELSTRA, S. F., Chemical and biological additives in forage conservation. In: Conference Forage  
 Conservation Towards 2000, p.48-70, 1991.
 
SPOELSTRA, S. F.; VAN WIKSELAAR, P.G.. The effects of ensiling whole crop maize with a multi- 
 enzyme preparation on the chemical composition of the chemical composition of the  
 resulting silages.Journal of the Science of Food and Agriculture, v.60, p.223-228,1992.

SUBRAMANIYAM, R.; VIMALA, R. Solid state and submerged fermentation for the production of  
 bioactive substances: A comparative study. International Journalof Science and Nature, v. 3,  
 p. 480-486, 2012.

SUJANI, S.; SERESINHE, R. T. Exogenous enzymes in ruminant nutrition: A review. Asian Journal of  
 Animal Sciences, v. 9, p. 85-99, 2015.
 
TREACHER, R. J.; HUNT, C. W. Recent developments in feed enzymes for ruminant rations – with  
 special reference to direct-fed applications. In: PACIFIC NORTHWEST NUTRITION  
 CONFERENCE, Seattle. 1996. Proceedings of Pacific Northwest Nutrition Conference,  
 Seattle: WA,  p.1-19, 1996.

WOOLFORD, M.The silage fermentation. New York., Marcel Deckker., p. 350, 1984.
 
XING, L., CHEN, L.J., HAN, L.J. The effect of an inoculant and enzymes on fermentation and nutritive  
 value of sorghum straw silages. Bioresource Technology, v. 100, p. 488-491, 2009.

YANG, W.Z., BEAUCHEMIN, K.A.  RODE, L.M. A comparison of methods of adding fibrolytic  
 enzymes to lactating cow diets.Journal of Dairy Science.v.83, p.2512-2520, 2000.

YING, H.L.; BORJIGIN, N.; YU, Z. Effect of inoculants and fibrolytic enzymes on the fermentation  



 149

 characteristics, in vitro digestibility and aflatoxins accumulation of whole-crop corn silage.  
 Japanese Society of Grassland Science, v. 63, p. 69–78, 2017. 

ZHANG, Y.H.P.; LYND L.R. Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose:  
 Noncomplexed cellulase systems. Biotechnology Bioengeneering., v. 88, p. 797-824, 2004.

ZOBELL, D. R.; WIEDMEIER, R.D.; OLSON, K.C.; & TREACHER, R.J. The effect of an exogenous  
 enzyme treatment on production and carcass characteristics of growing and finishing steers.  
 Animal Feed Science and Technology,v.87, p.279–285, 2000.



 150

CAPÍTULO VIII

A CONTABILIDADE DO FLUXO DE MATERIAIS COMO MÉTODO 
PARA ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO 

ANIMAL

Augusto H. Gameiro1, João Pedro D. Santos1,3, Julio Cesar P. Palhares2, 
Thierry Bonaudo3, Muriel Tichit4

1 Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo; 
Pirassununga SP, Brasil
2 Empraba Pecuária Sudeste; São Carlos SP, Brasil
3 AgroParisTech, Unité Mixte de Recherche Sciences, Action, Développement – 
Activités, Produits, Territoires ; Paris, France.
4 INRA, Unité Mixte de Recherche Sciences, Action, Développement – Activités, 
Produits, Territoires ; Paris, France.

RESUMO
A “Contabilidade do Fluxo de Materiais” ou “Análise do Fluxo de Materiais” 
é um método que permite a estimativa da quantidade de matéria e energia que 
entra, é transformada, armazenada e que sai de um sistema, geralmente um 
país, uma região, um setor produtivo, uma indústria ou mesmo uma unidade 
produtiva individual, como uma fábrica ou uma fazenda. O método insere-
se em uma área maior de estudo geralmente conhecida como “metabolismo 
industrial” ou “ecologia industrial”. O objetivo deste capítulo é apresentar 
este método, suas vertentes e aplicações para os distintos setores da economia, 
com foco na produção agroindustrial e, mais especificamente, na produção 
animal. Ainda pouco adotado na indústria animal brasileira, o capítulo traz 
uma proposta de aplicação para o país. Diante das diversas pressões que o setor 
sofre, especialmente relacionadas ao impacto ambiental que causa, entende-se 
que o método aqui proposto pode apresentar uma série de potencialidades de 
análises nesse sentido. 

1. INTRODUÇÃO
 Organismos vivos, como uma célula ou como um animal, por 
exemplo, utilizam matéria e energia do meio para seu metabolismo. O termo 
“metabolismo” é derivado do grego “μεταβολή” e significa “mudança”, 
“transformação”. Os organismos vivos, portanto, utilizam matéria e energia do 
meio para transformá-las em algo útil para sua vida. 
 E se fosse aplicada essa mesma concepção a uma fazenda, a uma 
fábrica, a uma cidade, a um estado, a um país inteiro? O termo “metabolismo 
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industrial” foi proposto por Robert Ayres para aplicação em um sistema 
econômico, como um país (Ayres, 1989). A analogia se deve ao fato de 
que, como um organismo vivo, o sistema econômico depende da extração 
e do processamento de matéria do meio. Tal processamento gera uma série 
de produtos visando o atendimento das exigências humanas e uma gama de 
resíduos derivados dessas transformações.
 Associando esta analogia entre um ser vivo e o sistema econômico do 
ponto de vista metabólico, ao princípio de conservação da matéria de Antoine 
Lavoisier, ou à Primeira Lei da Termodinâmica (Lei da Conservação de 
Energia ou Princípio de Joule), pode-se imaginar que um sistema econômico, 
devidamente delimitado no espaço e no tempo, é capaz de ser modelado 
segundo a quantidade de matéria que entra e a quantidade que sai do sistema, 
seja na forma de diferentes de produtos, seja na forma de resíduos que são 
gerados no processo. Se tais fluxos de energia, matéria ou substâncias puderem 
ser estimados e associados entre si por meio de equações matemáticas, pode-se 
dispor de um método objetivo para se compreender o sistema como um todo, 
as massas de recursos utilizados, os tipos de produtos e resíduos gerados e 
as eficiências nos processos de transformação. A concepção mais simples de 
“eficiência”, neste contexto, é aquela obtida pela divisão entre a massa contida 
em um produto de interesse humano (1 quilograma de carne, por exemplo), e 
a massa necessária das diferentes substâncias (minerais, nitrogênio, oxigênio, 
carbono, água, etc.) que foram utilizadas para gerar este quilograma de produto.
A “Análise de Fluxo de Materiais” ou “Contabilidade do Fluxo de Materiais” 
(do Inglês “Material Flow Anaysis”, MFA, ou “Substance Flow Analysis”), 
permite uma visão geral do uso de recursos naturais, da geração de resíduos 
e da capacidade de o ambiente fornecer e absorver essas substâncias. Ayres 
(1989) sugeriu aplicações específicas para o método: i) a combinação de dados 
de entrada no sistema, com o detalhamento técnico dos processos de produção 
por parte da engenharia, fornece estimativas mais acuradas da estimativa da 
geração de resíduos; ii) o método permite a reconstrução histórica da geração 
de resíduos ao longo do tempo; iii) o método pode ser aplicado para as análises 
de ciclo de vida de materiais; e iv) fornece uma base objetiva para a análise do 
efeito antropogênico sobre os processos naturais. 
 A aplicação do método em nível de país tem recebido significativa 
atenção desde então, são exemplos, os casos do Japão (Japanese Environmental 
Agency, 1992) e de países europeus (Eurostat, 1997; Eurostat, 2001), além dos 
próprios Estados Unidos (Ayres, 1994).
 O recorte do sistema econômico a ser modelado pode ser, como 
mencionado anteriormente, um determinado segmento dentro de um país, como 
a cadeia agroindustrial ou a indústria animal, por exemplo. Pode ser, também, 
em nível micro, uma determinada fazenda ou uma fábrica, como um laticínio ou 
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um frigorífico. Observa-se, por conseguinte, que o método apresenta uma série 
de utilidades. Diante das críticas da sociedade e do reconhecimento de que a 
produção animal é importante consumidora de recursos naturais e geradora de 
resíduos, o método MFA pode ser utilizado como meio para o monitoramento 
de indicadores de sustentabilidade deste segmento. Nesse sentido, resgatam-se 
as palavras de Andriaanse et al (1997):

“A Contabilidade de Fluxo de Materiais pode sistematicamente 
seguir os fluxos físicos de recursos naturais desde a sua 
extração, transformação, uso e reciclagem, até a disposição 
final, computando-se as perdas ao longo do caminho. Esta 
técnica é motivada pelo desejo de se relacionar o uso de recursos 
naturais à capacidade do ambiente em fornecer os materiais 
e absorver os resíduos. O método é usado (...) para fornecer 
uma visão geral da base física das economias industriais e para 
derivar indicadores de sustentabilidade”.

 Este capítulo tem o objetivo de: i) apresentar a concepção de Análise 
de Fluxo de Materiais (MFA) aplicada à indústria animal; ii) apresentar 
reflexões sobre o papel da produção animal como consumidora de recursos 
naturais; iii) apresentar um modelo matemático simplificado representativo 
da MFA baseado no princípio de conservação de massa; iv) apresentar uma 
aplicação de MFA para o Sistema Agroindustrial Brasileiro da Produção 
Animal visando a contabilização dos fluxos de nitrogênio, fósforo e potássio; e 
v) ilustrar algumas das possíveis análises que podem ser derivadas do método.  

1.1. Produção animal e ambiente1

 Na última década produziu-se um volume significativo de pesquisa 
científica voltada à relação entre a produção animal e o ambiente. Dois teriam 
sido os eventos que estimularam tal desenvolvimento: i) o reconhecimento 
de que a produção animal compete fortemente pela utilização de recursos 
naturais renováveis e não renováveis e exerce pressão sobre o ambiente 
em praticamente todas as regiões do mundo; e ii) o reconhecimento de que 
o aumento da população, da renda e a crescente urbanização continuarão 
fazendo a demanda por produtos animais crescer de forma expressiva. Desta 
forma, trabalhar no sentido de atender à demanda crescente respeitando as 
capacidades e limitações do meio, tem sido o grande desafio da ciência animal.
Tradicionalmente, a estratégia dominante vinha sendo a de aumentar a 

1 Este item está baseado no texto “Produção animal e ambiente: o que aprendemos na última dé-
cada?”, de Gameiro & Tichit (2016), publicado no boletim “Socioeconomia & Ciência Animal”, 
edição 094 de 31 de janeiro de 2016.
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produtividade por animal ou por área geográfica (hectare, por exemplo), 
tendência essa que se poderia genericamente denominar simplesmente de 
“intensificação”. Posteriormente, passou-se a objetivar a redução do impacto 
causado por unidade de produto animal, estratégia que ficou reconhecida, por 
alguns, como “intensificação sustentável”. Recentemente, o foco da sociedade 
parece ter sido alterado para a “alimentação sustentável”, que passaria 
por, desde a redução das perdas e dos desperdícios ao longo dos sistemas 
agroindustriais, pela questão da segurança alimentar (quantidade satisfatória) 
e pela segurança do alimento (qualidade satisfatória). Nessa tendência, surgem 
esforços visando alterar o regime alimentar: um melhor balanceamento entre 
os diferentes tipos de alimentos, considerando não apenas suas características 
físicas intrínsecas, mas também seus valores extrínsecos sejam eles de ordem 
ambiental e/ou social.
 Paralelamente ao processo de mudança rumo a uma alimentação 
sustentável, a ciência animal vem dedicando-se para promover o uso mais 
racional dos recursos naturais, e neste contexto, conhecer o efetivo consumo 
de tais recursos é algo bastante relevante. Os cientistas têm se esforçado para 
estimarem o consumo de recursos (matéria e energia) por parte dos diferentes 
setores produtivos, inclusive a produção animal. Nas próximas tabelas são 
apresentadas algumas dessas estatísticas, para os principais recursos na 
atualidade.
 A Tabela 1 traz o consumo mundial do setor de produção de carne de 
ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos), separada em dois grandes sistemas de 
produção: a pasto e o misto (este último considerando desde confinamento até 
sistemas intermediários com fornecimento de forragens e concentrados).

Tabela 1. Estimativa das quantidades de recursos utilizados para a produção mundial de carne de ruminantes

Legenda: ha = hectares; t = tonelada; Tg = teragrama (1012 gramas ou 106 t); MS = matéria 
seca; Pg = petagrama (1015 gramas ou 109 t); PJ = petajoule (1015 joules); ME = energia 
metabolizável. Fonte: adaptado de Herrero et al. (2015).

A Tabela 2 traz o mesmo tipo de informação que a Tabela 1, porém para a 
produção mundial de leite (pecuária de leite).
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Tabela 2. Estimativa das quantidades de recursos utilizados para a produção mundial de leite.

Legenda: ha = hectares; t = tonelada; Tg = teragrama (1012 gramas ou 106 t); MS = matéria 
seca; Pg = petagrama (1015 gramas ou 109 t); PJ = petajoule (1015 joules); ME = energia 
metabolizável. Fonte: adaptado de Herrero et al. (2015).

De forma equivalente, a Tabela 3 traz as quantidades de recursos utilizados 
mundialmente para a produção de carne de suínos, de aves e de ovos de galinha 
(conjuntamente).

Tabela 3. Estimativa das quantidades de recursos utilizados para a produção de carne de suínos, de aves e de 
ovos de galinha

Legenda: ha = hectares; t = tonelada; Tg = teragrama (1012 gramas ou 106 t); MS = matéria 
seca; Pg = petagrama (1015 gramas ou 109 t); PJ = petajoule (1015 joules); ME = energia 
metabolizável. Fonte: adaptado de Herrero et al. (2015).

 Mundialmente a produção animal demanda aproximadamente 3,9 
bilhões de hectares de terra, considerando áreas de pastagem e de produção 
de alimentos para os animais, que representa algo em torno de 80% da terra 
utilizada para a produção agropecuária no planeta (Herrero et al. 2015).
 É fundamental, no contexto, que se considere a eficiência com a qual 
a produção animal transforma os recursos em alimentos e outros produtos. 
Isso não apenas por uma mera questão de produtividade, mas também porque 
geralmente uma baixa eficiência no uso do recurso está relacionada a maiores 
potenciais de impacto ambiental. Por exemplo, uma baixa eficiência no uso de 
nitrogênio irá determinar maiores emissões óxido nitroso, amônia e nitrato, via 
resíduos, para o ambiente.
 A eficiência na conversão alimentar é um conceito chave, por estar 
diretamente relacionada ao processo de transformação de alimentos em matéria 
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animal. Essa eficiência varia significativamente entre espécies (vegetal e 
animal), regiões, tecnologia de produção, dentre outros. Porém, para se ter uma 
ideia, considerando a conversão como sendo a energia metabolizável dividida 
pela quantidade de energia bruta consumida pelos animais, as taxas médias 
mundiais estariam em torno de 1% para a produção de carne de ruminantes, 
7% para a produção de leite e 10% para a produção de suínos e aves (Herrero 
et al. 2015).
 Todavia, a simples análise da conversão alimentar não permite 
tirar conclusões mais concretas. Muito embora ela seja um bom indicador 
da eficiência no uso de fontes alimentares, há uma grande heterogeneidade 
espacial na produção vegetal (como por exemplo, pela diferença na eficiência 
da intensidade de uso da terra e no seu custo de oportunidade), de modo que 
fica limitado o seu potencial explicativo e conclusivo. Diante desse desafio, 
novos indicadores vêm sendo propostos.
 Van Zanten et al. (2015), discutido por Herrero et al. (2015), por 
exemplo, propôs um novo conceito: razão do uso da terra (Land Use Ratio, 
LUR). LUR é definida como a quantidade máxima de proteína digestível 
por humanos (HDP) derivada de culturas alimentícias vegetais em toda a 
extensão de terra utilizada para produzir alimentos para animais de modo a 
serem gerados 1 kg de alimento humano à base de produto animal (ASF), 
dividida pela quantidade de HDP em 1 kg daquele produto animal (ASF). 
Para exemplificar a partir de um dos casos estudados por Van Zanten e seus 
colaboradores, foi calculado que a LUR para a produção de aves de postura 
seria de 2,08, o que equivale dizer que a área necessária para produzir 1 kg 
de proteína digestível para humanos pela avicultura de postura (na forma de 
ovos), poderia produzir 2,08 kg de proteína digestível para humanos a partir 
de culturas vegetais. Em síntese, uma LUR menor do que 1 é considerada 
eficiente em termos de produção de alimentos, implicando que os animais 
produzem mais proteína por metro quadrado que os vegetais. Esse não seria o 
caso do exemplo aqui apresentado.
 Outro exemplo de novo indicador para mensurar a eficiência da 
produção animal é a fixação de novas quantidades de nitrogênio, proposto 
por Gerber et al. (2014) e também discutido por Herrero et al. (2015). O 
novo nitrogênio fixado representa a entrada de nitrogênio reativo no sistema 
de produção, principalmente via fertilizantes e pela fixação biológica. A 
quantidade de nitrogênio reativo que entra no sistema, por unidade de produto, 
é um melhor indicador da eficiência do uso de nitrogênio pela produção animal.
 Em relação ao uso de água na produção animal, uma distinção inicial 
a ser feita é entre a chamada “água azul” e a “água verde”. Basicamente, a 
água verde é a água da chuva que é transpirada pelas plantas, que fica retida 
no solo (no perfil onde se localizam as raízes das plantas) ou temporariamente 
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sobre a vegetação. O volume de água verde consumida para produção de um 
ingrediente da dieta se dá pelo cálculo da evapotranspiração da cultura vegetal. 
A água azul é a que está disponível nas fontes superficiais e subterrâneas. É 
a água consumida na dessedentação dos animais, na irrigação das culturas 
vegetais, na limpeza das instalações e no processamento dos produtos. Portanto 
a água utilizada para suprir a necessidade das culturas vegetais pode tanto ser 
a água verde como a água azul. 
 Em termos globais, estima-se que a produção animal consuma 
aproximadamente 10% do total de água da chuva (incluindo tanto a água azul 
quanto a verde), que representa entre 25% e 30% do total da água consumida 
pela agropecuária (produção vegetal mais produção animal) (Herrero et al. 
2015). O volume de água azul utilizado para dessedentação dos animais, para 
resfriamento e limpeza das instalações e para o processamento dos produtos 
contribui com apenas 0,2% do total de água utilizada pela produção animal. 
Dessa forma, a maior consumo de água para se produzir os produtos de origem 
animal se dá de forma indireta, para o cultivo dos vegetais que comporão as 
dietas dos animais. 
 Apesar desta constatação, a maioria das ações e políticas relacionados 
a avaliar o consumo de água pelos animais estão relacionadas ao consumo da 
água azul. Estudos que analisam o consumo de água pela produção animal 
deveriam, portanto, considerarem a distinção entre a água azul e a água verde. 
Esse tipo de análise ainda é bastante restrito na ciência mundial. Em outras 
palavras, considerar o consumo de água verde pela produção animal, significa 
considerar toda a dinâmica de uso da terra para viabilizar a produção de 
alimentos que o sustenta. É nesse sentido que a ciência precisa caminhar.
 Outra fonte de impacto ambiental diretamente associada à produção 
é a emissão de gases de efeito estufa. Estima-se que os animais utilizados para 
a produção de alimentos (desconsiderando, portanto, os animais selvagens, os 
de vida livre e os pets) sejam responsáveis por 8% a 18% do total das emissões 
antropogênicas desses gases (Herrero et al. 2015). Há controvérsias em relação 
a essas estimativas, especialmente no que se refere ao método utilizado para 
obtê-las, por isso são utilizadas faixas percentuais. As principais fontes e 
tipos de gases de efeito estufa emitidos pelos animais em termos globais, 
incluem, ainda segundo Herrero et al. (2015): i) a produção de metano pela 
fermentação entérica e pela decomposição do esterco (entre 1,6 e 2,7 Gt de 
CO2-equivalente por ano); ii) a emissão de CO2 pelo uso da terra para a 
manutenção e alimentação animal (~1,6 Gt de CO2-equivalente); e iii) pelo 
N2O gerado pelo esterco e seus usos (entre 1,3 e 2,0 Gt de CO2-equivalente) 
(Nota: Gt significa “gigaton”, sendo equivalente a 1 bilhão de toneladas). Do 
total das emissões pelos sistemas de produção animal, a produção de bovinos 
responderia por 65% a 78%. 
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 Herrero et al. (2015) entendem que a ciência animal avançou 
significativamente nos últimos anos. Porém, as mudanças, na prática, ainda 
teriam sido relativamente modestas: apenas de 10% a 20% dos produtores 
realizaram alguma mudança segundo as recomendações da ciência na última 
década (entre 2005 e 2015). As razões para a pouca adoção podem ser a 
resistência à redução da produção, os benefícios incertos das novas tecnologias, 
as restrições em termos de necessidade de mão de obra e capital, os custos de 
implementação, os maiores esforços gerenciais necessários, a falta de normas 
e regulamentações claras e a falta de incentivos de mercado. Portanto, estudos 
sobre o comportamento dos produtores, sobre os mecanismos de tomada de 
decisão, e sobre as percepções ambientais e socioeconômicas são urgentes e 
fundamentais.
 Nesse sentido, deveriam ser propostas ações mais incisivas para que 
as mudanças em prol de sistemas produtivos menos impactantes venham a 
ocorrer. Mecanismos de incentivo às mudanças deveriam ser desenvolvidos 
pela sociedade. A seguir são apresentados alguns pontos que, segundo Herrero 
et al. (2015), poderiam contribuir para a reflexão nesse sentido:
 I) Estabelecimento de políticas adequadas: políticas nos diferentes 
níveis são necessários para incentivar as mudanças. Geralmente as políticas 
ambientais são baseadas em subsídios ou taxações, apenas. Novos e mais com-
pletos mecanismos deveriam ser pensados e implementados.
 II) Desenvolvimento das cadeias de valores e harmonização entre os 
segmentos: à medida que os sistemas produtivos vão se sofisticando, novos 
mecanismos de organização e coordenação ao longo das cadeias são necessá-
rios. A comunicação, o diálogo e a harmonização entre agentes dos diferentes 
segmentos (elos) passam a ser ainda mais críticos. Muito ainda há o que se 
fazer nesse sentido.
 III) Análises multicritérios e métricas padronizadas: A ciência já 
avançou significativamente em termos de mensuração dos impactos ambien-
tais da produção animal, mas indicadores padronizados e concisos ainda não 
estão disponíveis para ampla utilização, ou, se estão, ainda não estão sendo 
devidamente considerados pelos diferentes segmentos da sociedade. Ademais, 
precisa-se extrapolar as barreiras da ciência animal para a definição de métri-
cas mais completas, de modo a contemplarem, além da zootecnia e da ecologia 
em si, as ciências humanas, a nutrição humana, os aspectos socioculturais, 
dentre outras que possam ser relevantes.
 IV) Consolidação de bancos de dados: Há a disponibilidade de dados 
bastante ricos sobre o impacto ambiental das produções animais. Todavia, eles 
precisam ser consolidados, organizados, expandidos e disponibilizados para a 
comunidade técnica e científica. 
 Portanto, entende-se que os métodos multicritérios com métricas 



 158

padronizadas, associados a bases de dados completas sobre os diferentes 
setores produtivos, podem contribuir no sentido apontado pelos especialistas 
que se dedicam ao estudo das relações entre a produção animal e o ambiente. 
No próximo item é apresentado modelo matemático representativo do princípio 
de conservação de massa, que é a base da contabilidade de fluxo de materiais.

1.2. Modelo simplificado da contabilidade de fluxo de materiais
 A lógica central do modelo de contabilidade de fluxos reside no fato de 
que a massa total da substância m que entra em um certo processo metabólico 
p - processo de produção ou transformação -, em um certo período t, deve 
ser igual ao total de massa de m que sai do sistema, ajustada pela variação de 
inventário (estoque) de m no mesmo período. Para facilitar, supõe-se que m é 
o fósforo e p é o processo de produção de ovos de galinhas.
Esta equação básica pode ser assim representada:

A Figura 1 representa matematicamente o princípio da conservação de massa.

Figura 1. Representação simplificada do processo metabólico com os fluxos de entradas (input), 
de saída (output) e com a variação do estoque (stock variation).

 O fluxo da substância m entra no processo metabólico em questão 
(p) originando-se de outros processos (ou setores). Similarmente, fluxos 
da substância m são destinados, a partir do processo em questão, para 
outros processos. Assim sendo, “fluxos” são massas de substâncias que são 
movimentadas entre processos metabólicos. Propõe-se a decomposição da 
equação básica (1) em alguns componentes, como apresentado na equação (2). 
As entradas aparecem no lado esquerdo e as saídas no lado direito (observa-
se que a variação de estoque foi decomposta em estoque inicial e final, 
respectivamente).

(2)

(1)
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 Nesta equação, Ppt é o total de massa de produto elaborado no processo 
p. Esta massa foi metabolizada a partir do fluxo de substâncias (matérias-
primas contendo m originado de outros processos fornecedores) que entraram 
no processo p durante t:

 Observa-se que a equação (3) é representativa do processo de 
transformação2 (processo metabólico) propriamente dito, visto que ele 
transforma os fluxos entrantes das substâncias m em algum produto de interesse 
p.
 Ainda na equação (2), há Ipt, que representa a massa de produto p 
importado de outro país. Spt-1 é a massa de produto que constava como estoque 
inicial, portanto restante do período imediatamente anterior (t-1).
 Em relação às saídas do processo metabólico p, há sua decomposição 
em algumas porções. Cpt é a massa metabolizada que é consumida por (alocada 
para) outros processos na sequência:

 Continuando na equação (2), Ept é a massa metabolizada exportada 
para outro país. Lpt é a massa metabolizada que é perdida ou desperdiçada (ou 
emitida para a atmosfera em se tratando de gases). Spt é a massa metabolizada 
que fica armazenada no processo, portanto, disponível no final do período t 
para uso no período imediatamente sequente (t+1).
 Nota-se que Ipt e Spt-1 podem ser considerados casos específicos de 
fluxos de entrada no processo p (assim como Ppt). Equivalentemente, Ept, Spt 
e Lpt podem ser considerados fluxos específicos de saída do processo p (do 
mesmo modo que Cpt). Destarte, aplicando (3) e (4) em (2), obtém-se:

 A expressão (5) representa o princípio geral da conservação de massa 
quando aplicado a um sistema, uma vez que a soma de todos os fluxos de 
entrada da substância m em cada processo p deve ser igual ao fluxo total das 
saídas de m contidas nos produtos metabolizados direcionados para todos 
os demais processos. Se este balanço é verificado para todos os processos p 

2 Para simplificar a exposição matemática do processo metabólico, omitiram-se os coeficientes de 
transformação de uma substância em outra. Dessa forma, considera-se que as variáveis estão em 
equivalente-massa da substância m e não em massa de p.

(5)

(4)

(3)
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 e todos as substâncias m, em um específico período t, então é efetivamente 
garantido o princípio da conservação de massa para o sistema como um todo.
 
1.3. Contabilidade de fluxo de N, P e K na indústria animal brasileira
 O método da contabilidade de fluxo de materiais foi aplicado ao 
chamado “Sistema Agroindustrial Brasileiro da Produção Animal” (BLAS, 
de “Brazilian Livestock Agro-industrial System”), no contexto de projeto de 
pesquisa de pós-doutorado do primeiro autor desenvolvido na UMR-SAD-APT 
entre julho de 2015 e junho de 2016, sob a supervisão da última autora e com a 
colaboração dos demais coautores. UMR é uma “Unidade Mista de Pesquisa” 
que congrega pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica 
da França (INRA) e professores do Instituto das Ciências e das Indústrias 
da Vida e do Ambiente (AgroParisTech), que é uma instituição de ensino e 
pesquisa francesa. “SAD-APT” significa “Ciência – Ação – Desenvolvimento 
/ Atividades – Produtos – Território”.
 Neste capítulo será apresentada parte dos resultados do referido 
projeto, mais especificamente a contabilidade do fluxo de nitrogênio, fósforo 
e potássio no BLAS. Foram estimados os fluxos anuais de substâncias para o 
período compreendido entre 1992 e 2013. Para tanto, considerou-se a cadeia 
de produção iniciando na exploração da natureza (solo, ar e mineração) e nas 
importações (de outros países), terminando no consumo humano, na geração 
de resíduos e nas exportações (vendas a outros países). A contabilidade 
considerou a alimentação animal baseada em farelo de soja, milho, silagem 
de milho, pastagens (cultivadas e naturais) e alguns suplementos minerais 
(basicamente fósforo). No Brasil, tais produtos respondem pela maior parte 
das dietas das espécies consideradas, seja nos segmentos industriais, seja na 
produção de subsistência nas fazendas. 
 Os setores de produção animal considerados foram a bovinocultura 
(carne e leite), a produção de aves (carne e postura) e a suinocultura. Todas as 
matérias primas e os produtos foram transformados em equivalente-massa de 
nitrogênio, fósforo e potássio. O sistema BLAS foi representado por 17 setores 
interligados tecnicamente, de modo que os fluxos de substâncias entre eles 
pudessem ter sua massa estimada.
Antes de se avançar, é importante que se explique o porquê da escolha dos 
elementos nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) para o desenvolvimento 
da pesquisa.
 Esses três elementos – doravante representados apenas por N, P e 
K – são os macronutrientes mais importantes para a nutrição de plantas e, 
consequentemente, acabam sendo os mais relevantes para a alimentação 
animal. Os referidos elementos, juntamente com o cálcio, o magnésio e o 
enxofre, formam os seis macronutrientes essenciais para os vegetais (Barker e 
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Pilbeam, 2015).
 Além da importância dos elementos como fontes essenciais, deve-se 
considerar também os impactos que a extração, o uso e a posterior deposição 
dessas substâncias causam ao ambiente. 
 O conceito de “Fronteiras Planetárias” (Rockström et al. 2009) tem 
sido amplamente aceito pela comunidade científica para representar os limites 
dentro dos quais a humanidade deveria atuar de modo a não comprometer sua 
segurança (safe operating space for humanity) enquanto planeta. A Figura 
2 apresenta um esboço das fronteiras planetárias. Atualmente, das nove 
fronteiras consideradas, a humanidade já teria ultrapassado três delas: mudança 
climática, biodiversidade e ciclo global do nitrogênio; e está muito próxima 
de esgotar, também, o limite de uso e contaminação pelo ciclo do fósforo. 
Em outras palavras, a humanidade já teria ultrapassado o limite considerado 
seguro a partir dessas três dimensões. A produção animal vem sendo cada vez 
mais responsabilizada como uma importante colaboradora nesse processo de 
esgotamento planetário. No contexto desta pesquisa há, portanto, interesse 
especial nos casos do nitrogênio e do fósforo.

Figura 2. As “fronteiras planetárias”, representadas pelos dois círculos internos (Fonte: 
Rockström et al. 2009; Arte elaborada por Global IGBP Change, 2010)

 No ciclo do N, quando ele está na sua forma natural atômica N2, 
o elemento é um gás inerte, sendo, inclusive, o elemento mais abundante 
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na atmosfera. Porém, quando ativado em outras formas, o N passa a ser 
significativamente reativo. O N orgânico é transformado pelos processos de 
mineralização, amonificação e nitrificação, de modo que geralmente se encontra 
nas formas de NH4+ ou NO3-. Essas formas estão prontas para serem perdidas 
ao ambiente pelos processos químicos de denitrificação que é a redução do 
nitrato (NO3-) a nitrito (NO2-), a óxido nítrico (NO), e a óxido nitroso (N2). 
O NH3 contribui para a eutrofização e acidificação quando dispostos sobre a 
terra e sobre os mananciais hídricos. O NO apresenta papel importante sobre a 
camada de ozônio e o N2O é um potente gás de efeito estufa, mais prejudicial 
que o CO2 e que o próprio metano (CH4) (Bouwman et al. 2011).
 O fósforo é um mineral e está disposto sobre a crosta terrestre na 
forma de rochas fosfáticas. Como os demais cinco nutrientes essenciais, 
ele é fundamental para a produção vegetal. Além de ser um recurso não 
renovável, o uso intenso de fósforo provoca efeitos deletérios significativo 
sobre os mananciais hídricos, como a eutrofização, que provoca o crescimento 
descontrolado de vegetais aquáticos, que por sua vez, desregula os ciclos de 
vida nesses meios. 
 Sendo assim, o crescimento significativo da produção animal mundial 
e a presença de N e de P nas excretas animais têm influenciado significativamente 
os ciclos desses elementos, sendo uma das grandes preocupações quando se 
pensa em efeito da produção animal sobre o planeta terra (Bouwman et al. 
2009).
 Finalmente, no caso do potássio, o problema ainda não está relacionado 
exatamente à contaminação ambiental. No caso brasileiro, o alerta que se tem 
é pelo fato de que o país praticamente não dispõe de minas de rochas que 
contenham esse elemento, dependendo, por conseguinte, de elevados volumes 
de importação. Destaca-se, também, que assim como o fósforo, o K é um 
mineral, portanto, um recurso não renovável.
 Esses foram os três elementos químicos considerados no projeto de 
pesquisa cujo objetivo era a construção da contabilidade de fluxo de substâncias 
no Sistema Agroindustrial Brasileiro da Produção Animal. No item seguinte 
serão apresentados alguns resultados obtidos, com o propósito de se destacar 
as possibilidades analíticas permitidas pela aplicação do método em questão.

1.3.1. Algumas possibilidades de aplicações do método
 A visão geral dos fluxos de substâncias com suas respectivas massas 
movimentadas entre segmentos é um resultado interessante que pode ser 
obtido pelo método. Nesse sentido, ilustra-se a Figura 3, como representativa 
dos fluxos de nitrogênio no ano de 2013, o último da série considerada.
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Figura 3. Representação dos fluxos de nitrogênio entre segmentos do Sistema Agroindustrial 
Brasileiro da Produção Animal (valores em toneladas, base 2013).

 As massas mais representativas são aquelas de N proveniente da 
atmosfera (ATM), por deposição natural, mas principalmente pelo processo de 
fixação biológica da soja. Nota-se, ainda, troca de fluxos expressivos de N entre 
as pastagens (PASTURE) e a produção animal (LIVESTOCK). A produção de 
soja e milho (CROP) teve papel significativo no envio de N para o exterior 
(EXPORT), em função das crescentes exportações de grãos, especialmente da 
leguminosa. Chama-se atenção, finalmente, da vultosa massa de fertilizantes 
nitrogenados importados pelo Brasil naquele ano de 2013, refletindo a 
dependência que o país tem do mercado internacional como consumidor de 
fertilizantes.
 Ainda na Figura 3, as famílias (HOUSE) representam os consumidores 
finais. Observa-se que fluxos significativos de N são mobilizados em todo o 
sistema para que relativamente pequena parte chegue, de fato, ao destino final 
de que se tem interesse em termos socioeconômicos. 
 Destaca-se também na Figura 3, os segmentos que representam 
as destinações de resíduos não-utilizados, perdas, desperdícios e emissões 
para o ambiente. Tais setores são representados na parte superior do sistema 
(EMISSION) se as substâncias estiverem na forma gasosa (no caso, os 
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derivados de nitrogênio), e na parte superior (LOSS & WASTE) se estiverem 
nas formas líquidas e gasosas.  
 Esta mesma análise macro pode ser feita para o fósforo e para o 
potássio. A ilustração visual, associada aos fluxos numéricos cuja representação 
gráfica está com espessura em escala, configuram-se como ferramentas 
importantes para a análise das relações de trocas dentro do sistema.
 Outra possibilidade analítica é considerar todo o Sistema Agroindustrial 
Brasileiro da Produção Animal como uma entidade única e contabilizar as 
origens e os destinos dos fluxos em função de suas características. Isso pode 
ser realizado, como por exemplo, nas Figuras 4, 5 e 6 a seguir, respectivamente, 
para o N, o P e o K.

Figura 4. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de nitrogênio para o Sistema 
Agroindustrial Brasileiro (valores em toneladas, base 2013).

 Teve-se que a natureza doméstica (especificamente a atmosfera, no 
caso do N) foi a principal fonte provedora do elemento para o sistema. O 
reuso também foi bastante significativo. Ele representa, por exemplo, o dejeto 
animal que retorna ao sistema na forma de adubação orgânica, ou pela simples 
deposição sobre as pastagens. A massa destinada ao ambiente – ou seja, como 
resíduo sem previsão de reuso, tais como os gases derivados do N – representa 
uma quantidade significativa, sendo, inclusive, superior à massa do elemento 
que é destinada às exportações na forma de produtos do sistema, como carnes, 
grãos etc. Esse pode ser um exemplo de indicador de sustentabilidade que pode 
servir de referência para discussões.
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 Na Figura 5 tem-se a mesma análise aplicada ao fósforo. 

Figura 5. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de fósforo para o Sistema 
Agroindustrial Brasileiro (valores em toneladas, base 2013).
 
 Nota-se que as importações passam a ser a principal fonte de 
suprimento do mineral, dado que as minas brasileiras (representadas pelo fluxo 
“Domestic nature”) não são capazes de suprir a necessidade nacional. 
 Agora no caso do potássio, representado na Figura 6, as importações 
são ainda mais expressivas, dada a escassez desse mineral nos solos brasileiros 
e dada a quase inexistência de minas de potássio no país. Chama a atenção, 
também, que a massa reutilizada é bastante expressiva, em especial via os 
restos de culturas vegetais que ficam na lavoura após a colheita.

Figura 6. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de potássio para o Sistema 
Agroindustrial Brasileiro (valores em toneladas, base 2013).
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 Para os três elementos, observa-se nos fluxos de reuso, que a massa 
de saída não é igual a massa de entrada. Isso é justificado pelo fato de que há 
perdas no processo, tais como lixiviação, percolação e também nas formas 
gasosas (no caso do N).
 As análises de fluxos podem ser aplicadas ao sistema como um todo, 
como realizado nos exemplos anteriores, porém também podem ser utilizadas 
para algum setor ou segmento específicos. Na Figura 7 (para os fluxos de N), a 
entidade não é mais o Sistema Agroindustrial, mas apenas a produção animal 
propriamente dita, ou seja, as unidades agropecuárias (fazendas) que produzem 
os animais de interesse zootécnico, no caso, bovinos de corte e leite, avicultura 
de corte e postura, e suinocultura.

Figura 7. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de nitrogênio para a produção 
animal brasileira (bovinocultura de carne e leite, avicultura de corte e postura, e suinocultura) 
(valores em toneladas, base 2013).

 Nota-se que as pastagens são a principal fonte de N, como já 
mencionado. Com este tipo de informação pode-se obter indicadores de 
eficiência, como o percentual de N no produto útil obtido (“usable products”) 
em relação ao total de N que entra do sistema. 
 Ao invés de se considerar a produção animal conjunta, é possível 
ainda se estratificar por espécie ou especialidade. As Figuras 8, 9 e 10 
apresentam os fluxos separados para a bovinocultura, avicultura e suinocultura, 
respectivamente.
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Figura 8. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de nitrogênio para a bovinocultura 
brasileira de carne e de leite (valores em toneladas, base 2013).

Figura 9. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de nitrogênio para a avicultura 
brasileira de corte e postura (valores em toneladas, base 2013).
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Figura 10. Representação das origens e dos destinos dos fluxos de nitrogênio para a suinocultura 
brasileira (valores em toneladas, base 2013).
 
 Nas três figuras anteriores, a origem “Crop” representa produtos 
agrícolas não processados industrialmente, como milho grão e silagem de 
milho; enquanto “Processed crop” representa farelo e óleo de soja. Como os 
fluxos têm sua massa representada pela espessura em escala das flechas, nota-
se como as quantidades mobilizadas na bovinocultura são significativamente 
superiores que nos segmentos dos monogástricos.
 Todavia essa informação não deve gerar conclusões precipitadas em 
termos de impacto ambiental, uma vez que parte significativa do nitrogênio 
mobilizado no setor de bovinos já está ativada na atmosfera: eles apenas 
reutilizam-no. Por outro lado, para os monogástricos, apesar de sua maior 
eficiência no uso de nitrogênio, grande parte desse N é o chamado “nitrogênio 
novo” (Gerber et al., 2014), que foi adicionado (reativado) ao sistema via 
fixação biológica da soja ou via o processo de produção industrial de amônia 
(que é a principal matéria prima dos fertilizantes nitrogenados).
 Diversas outras análises seriam cabíveis a partir do método MFA 
aplicado à produção e à indústria animal, nos mais diversos níveis e escalas 
geográficas, bem como para outras espécies e recursos naturais além dos 
considerados neste capítulo. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Procurou-se neste capítulo apresentar a análise do fluxo de materiais 
(MFA) como método possível para ser utilizado com os mais diferentes 
propósitos relacionados à produção animal no Brasil, inclusive para a 
derivação de indicadores de sustentabilidade, tais como: o uso de recursos 
naturais, a geração de resíduos, a eficiência no uso de recursos, a dependência 
de importações dentre outros.
 Análises agregadas dos sistemas produtivos, como estas aqui 
apresentadas, são relevantes para se mostrar a técnicos, cientistas, produtores 
e sociedade, o que ocorre de fato nos sistemas de uma forma mais holística. 
Informações dessa natureza podem colaborar com diálogos mais transparentes 
e objetivos, no sentido de permitirem tomadas de decisões mais embasadas e 
fundamentadas. 
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CAPÍTULO IX
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RESUMO
O presente experimento foi desenvolvido para avaliar o desempenho 
zootécnico, o Índice de Eficiência Produtiva e a vivabilidade de frangos de 
corte submetidos a dietas suplementadas com oleoresina de açafrão-da-terra 
(Curcuma longa L.), e pimenta Chilli (Capsicum annuum), desafiados por 
Eimeria sp. Para tanto, foram utilizados 700 pintos de 1d, machos (Cobb500) 
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos, sete repetições, 25 aves/repetição. Os dados foram submetidos 
a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 
Os tratamentos foram: dieta controle negativo, sem agente anticoccidiano e 
promotores de crescimento; dieta controle+500g/ton de salinomicina; dieta 
controle+100g/ton de produto teste; dieta controle + 140g/ton produto teste. 
O peso corporal e ganho de peso não diferiram entre as dietas suplementadas, 
porém demonstraram diferença significativa quando comparada ao controle 
negativo. A conversão alimentar e Índice de Eficiência Produtiva das dietas 
suplementadas com óleos essenciais não diferiram entre os demais tratamentos. 
Dietas suplementadas com pimenta Chilli e açafrão-da-terra promovem peso 
corporal, ganho de peso, conversão alimentar e Índice de Eficiência Produtiva 
similares a anticoccidianos quimioterápicos em dietas destinadas a frangos de 
corte de 1 a 21d, sem afetar o consumo de ração e a vivabilidade dos animais.

1. INTRODUÇÃO  
 A coccidiose é uma das doenças mais comuns e que mais prejudicam 
a produção de frangos de corte, principalmente pelos sérios prejuízos à indús-
tria, devido ao aumento de gastos com medicamentos e redução no desempe-
nho dos animais (DRĂGAN et al., 2014; TANWEER et al., 2014)unchallen-
ged. 
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 De modo geral, para controle e tratamento, utilizam-se os agentes 
anticoccidianos, como ionóforos, monensina, lasalocida e salinomicina, que 
são usados há mais de 40 anos por serem efetivos contra cepas de Eimeria 
sp., e por sua conhecida influência na resposta nutricional de frangos de corte 
(CHAPMAN, 1997; JENKINS et al., 2010). No entanto, a utilização desregrada 
de quimioterápicos como profilático à coccidiose, com o tempo, perdem a 
eficiência pela resistência dos protozoários a estes agentes (LÖHREN; RICCI; 
CUMMINGS, 2009; KHEIRABADI et al., 2014).
 Assim, os extratos vegetais e óleos essenciais, em especial, vêm 
ganhando reconhecimento nessa área, por apresentarem efeitos similares aos 
antimicrobianos ditos quimioterápicos. A capsaicina, oriunda da pimenta Chilli 
(Capsicum annuum), e o timol proveniente do açafrão-da-terra (Curcuma 
longa L.), são compostos bioativos de extratos vegetais que possuem efeitos 
antioxidantes, anti-inflamatório e antimicrobiano (MAJOLO et al., 2014; 
ARAÚJO et al., 2015).
 Estudos avaliando o efeito sinérgico das oleoresinas apresentadas 
neste estudo em dietas de frangos de corte, para nosso conhecimento, são 
excassos. Estudos recentes, avaliando o efeito sinérgico da capsaicina e timol 
sobre o complexo Eimeria sp. e Clostridium perfringeans, vem demonstrando 
efeitos positivos sobre o desempenho, lesões intestinais, e citocinas pró-
inflamatórias (LEE et al., 2013; KIM et al., 2015).
 Diante do exposto, foi hipotetizado que a inclusão timol e capsaicina 
em dietas de frango de corte, melhoram o desempenho dos animais, a 
viabilidade e o Índice de Eficiência Produtiva.
 Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito das oleoresinas 
provenientes de pimenta Chilli (Capsicum annuum) e do açafrão-da-terra 
(Curcuma longa L.) sobre o desempenho zootécnico (peso, ganho de peso, 
consumo de ração e conversão alimentar) a vivabilidade e o Índice de Eficiência 
Produtiva de frangos de corte de 1 a 21d, desafiados por Eimeria sp.

1.1. Coccidioso: Abordagem sobre o agente etiológico, patologia e 
patogenia
 A coccidiose é causada por diversas espécies de Eimeria afetan-
do principalmente o trato digestivo das aves. A família da coccidiose é a  
Eimeridae que faz parte do grupo de protozoários parasitas intracelulares ob-
rigatórios. A Eimeria sp. é espécie-específica aos seus hospedeiros. Os oocistos 
esporulados do gênero Eimeria contêm sempre 4 esporocistos e cada esporo-
cisto possui 2 esporozoítos. O ciclo parasitário da Eimeria sp. pode ser iden-
tificado em 7 fases diferentes: esporogônia, decistação, invasão celular pelo 
esporozoíto, equizogônia, gametogônia, fecundação e transmissão (Figura 1). 
A fase de esporogônia consiste dos oocistos eliminados nas fezes dos frangos 
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infectados podendo sobreviver por longo tempo na cama sob as condições de 
temperatura entre 15 e 30°C e de alta umidade acelerando a esporulação do 
oocisto em 48 horas, isto é, transformando o oocisto não esporulado em 4 es-
porocistos contendo 2 esporozoítos cada, possibilitando a infecção de um novo 
hospedeiro (FANTHAM, 1910; GUYONNET, 2015). 

Figura 1: Ciclo biológico da Eimeria tenella, contendo as 7 fases do ciclo biológico: esporogô-
nia, decistação, invasão celular pelo esporozoíto, equizogônia, gametogônia, fecundação e trans-
missão.

 A fase de decistação ocorre pela ação mecânica da moela e pela ação 
enzimática no trato digestivo da bile e enzimas proteolíticas – como trispsina, 
quimiotripsina e elastases -, que rompem o oocisto esporulado liberando 
os esporozoítos no trato gastrointestinal. A fase de invasão celular ocorre 
através da penetração no epitélio intestinal e cecal pelos esporozoítos livres 
na luz intestinal. Os esporozoítos dentro das células intestinais transformam-
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se em trofozoítos. Sendo que cada espécie de Eimeria possui uma afinidade 
estabelecida por cada região intestinal (GUYONNET, 2015).
 A fase de esquizogônia ocorre o desenvolvimento do esquizonte que 
se multiplica por um processo de divisão assexuada múltipla. O esquizonte 
sofrerá ruptura celular liberando milhares de merozoítos na luz intestinal que 
acabam infectando as células epiteliais vizinhas para seguinte multiplicação. 
Cada espécie de Eimeria, esse processo pode se repetir de 2 a 4 vezes nas 
células epiteliais intestinais. A fase de gametogônia consiste da fase em que 
após a invasão dos merozoítos nas células intestinais, esses merozoítos se 
transformarão em gamatócitos, sejam machos, sejam fêmeas. Os machos 
se multiplicarão assexuadamente e esses microgametas serão liberadas na 
luz intestinal. Enquanto, as fêmeas sofrerão amadurecimento sem divisão 
celular formando o macrogameta na célula intestinal do hospedeiro. A fase 
de fecundação é seguida pela penetração do gameta macho no interior do 
gameta fêmea formando uma parede espessa protegendo o zigoto que formará 
o oocisto (GUYONNET, 2015).
 A fase de transmissão é onde ocorre liberação dos oocistos não 
esporulados que são liberados nas fezes através da ruptura das células 
intestinais. A ingestão de um oocisto pode levar à produção de 2 milhões de 
novos oocistos em 1 semana (GUYONNET, 2015).
 A patologia das Eimerias em aves foi bem descrita por Chapman 
(2014). A idade do hospedeiro, o estado nutricional da ave, a espécie de Eimeria, 
o estado imunitário e a presença de outros patógenos podem implicar na maior 
ou menor gravidade dos sinais clínicos. Devido à carga parasitária no intestino, 
pode ocorrer moderada perda de absorção dos alimentos e consequente perda 
de peso associada à menor conversão alimentar. Pode ocorrer alteração do pH 
intestinal e, assim, favorecer a multiplicação de outros patógenos da microbiota 
intestinal, como aumento de coliformes e bactérias anaeróbias, dentre elas 
o Clotridium perfrigens. Ocorre também uma diminuição de lactobacillus 
e bifidobactérias levando ao quadro mais severo de enterite necrótica e 
colibacilose. Os frangos apresentam uma diarreia hemorrágica e mucoide 
de acordo com a gravidade de infecção. Sob exame histopatológico podem 
apresentar vasodilatação da irrigação sanguínea intestinal, com presença de 
infiltração celular, hiperplasia do epitélio intestinal e perdas de enterócitos. 
As variações existem de acordo com cada espécie de Eimeria (GUYONNET, 
2015).
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Figura 2: Região parasitada pelas A) Eimeria acervulina; B) E. maxima; C) E. tenella; D) E. 
necatrix.
Fonte: Adaptado de Guyonnet, (2015).

 A Eimeria acervulina (Figura 2, A) apresenta lesões no intestino 
delgado (duodeno e jejuno), devido a uma atrofia de vilosidades (perda de 
enterócitos) e hiperplasia celular na lâminca própria como tentativa de 
preservação do intestino delgado, além do aumento da taxa de renovação das 
células epiteliais e espessamento da camada mucosa causado pela agregação 
de gametócitos nos enterócitos.
 A Eimeria máxima (Figura 2, B) é caracterizada pelo espessamento da 
mucosa devido ao desenvolvimento de macro e microgametas nos enterócitos. 
Pode-se observar petéquias e um muco de coloração alaranjada ao longo de 
toda região de jejuno.
 A Eimeria tenella (Figura 2, C) possui lesões devido ao grande 
tamanho dos esquizontes de segunda geração nos enterócitos que podem 
migrar para a lâmina própria. As lesões macroscópicas concentram-se nos 
cecos e próximas a eles com apresentação hemorrágica e esbranquiçada.
 A Eimeria necatrix (Figura 2, D) também possui lessões referentes 
ao tamanho dos esquizontes de segunda geração que invadem a lâmina 
própria. As lesões macroscópicas são relativas a petéquias justapostas a pontos 
esbranquiçados. Apesar dos oocistos serem formados nos cecos, não há lesão 
tão grave nessa região comparada ao jejuno.

1.2. Coccidiose e seu impacto financeiro na avicultura de corte
 A indústria avícola configura-se como uma das mais importantes 
fontes de abastecimento de alimentos do mundo.  A cada ano, são produzidos 
50 bilhões de aves para o abate, o que corresponde a 1/3 da proteína animal 
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destinada ao consumo humano (QUIROZ-CASTAÑEDA; DANTÁN-
GONZÁLEZ, 2015). 
 Os grandes números alcançados pela avicultura moderna derivam, 
dentre outras causas, do sistema de criação intensivo. Tal sistema possibilita 
alta rotatividade e fluxo de animais alojados, possibilitando maior número de 
animais em menor espaço e num período de tempo menor. No entanto, tal 
realidade apresenta pontos negativos, como por exemplo, o aumento da pressão 
de infecção gerado pela maior densidade animal, o que pode potencializar o 
surgimento de doenças, como a coccidiose.
 A coccidiose é considerada um dos principais desafios no 
desenvolvimento da avicultura (TEWARI; MAHARANA, 2011). Como 
mencionado anteriormente, a coccidiose é uma enfermidade oriunda da 
infecção e multiplicação de protozoários da espécie Eimeria, que, de forma 
geral, lesam o epitélio da mucosa intestinal, acarretando em morbidade e 
mortalidade das aves (CHAPMAN, 2014).
 Como pontos-chave para os prejuízos econômicos decorrentes da 
coccidiose, destacam-se a redução da eficiência alimentar e do desempenho 
dos animais, e os gastos com medidas terapêuticas nos lotes de aves acometidos 
(TEWARI; MAHARANA, 2011; QUIROZ-CASTAÑEDA; DANTÁN-
GONZÁLEZ, 2015). 
 Segundo Quiroz-Castañeda & Dantán-González (2015) a redução de 
desempenho decorrentes da coccidiose e, consequentemente os medicamentos 
destinados a amenizar as perdas, acarretam anualmente em prejuízo econômico 
de 2,4 bilhões na indústria avícola mundial.
 Este valor é semelhante ao relatado por Gussem (2007), onde o 
autor afirma que os prejuízos decorrentes da infecção por Eimeria sp. podem 
ultrapassar €2,3 bilhões.
 Tewari & Maharana (2011) afirmam que, apenas no Reino Unido, 
os custos com intervenções profiláticas e perdas no desempenho das aves 
acarretam em prejuízos de £38 milhões, e ainda £500 milhões em todo o 
mundo.
 Já no Brasil, segundo Castro (1994), as perdas decorrentes da 
coccidiose subclínica chegam a U$19,1 milhões/ano, dos quais U$11,85 
milhões são oriundos da perda na produção de carne.
 Ainda, dos custos totais gerados pela coccidiose, segundo Gussem 
(2007), 70% são oriundos da redução na eficiência alimentar e do impacto 
sobre o ganho de peso das aves. De acordo com Williams (1999), do total dos 
custos gerados pela coccidiose, 80% referem-se a perdas correlacionadas a 
redução no desempenho e à mortalidade, e 17% é correlacionado à medidas 
terapêuticas (WILLIAMS, 1999)e.g., a farm, a poultry company, a country, 
etc. Examples are presented and the sources, reliability and geographical 
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relevance of the data used for each parameter are provided. Loss elements for 
specific geographical areas should be recalculated at appropriate intervals to 
take into account local and international fluctuations in costs of chicks feed, 
labour, financial inflation and world currency exchange rates. Equations are 
given for relationships among numbers of chickens, liveweights, weights of 
carcasses, feed consumptions, feed conversion ratio (FCR.

1.3. Agentes anticoccidianos e as estratégias para o controle da coccidiose
 De modo geral, a estratégia para o controle da coccidiose visa atingir 
a forma sexuada e assexuada do parasita, o que afeta na inibição e promove a 
redução de oocistos e sua esporulação, cujo apresenta-se como o estágio mais 
infectante da Eimeria sp. (QUIROZ-CASTAÑEDA et al., 2015).
 Além disso, práticas que visem interferir diretamente na esporulação 
dos oocistos na cama (i.e. aeração dos galpões, remoção de placas na cama 
e cobertura da cama reutilizada com cama nova) são válidas, e devem ser 
aliadas a medidas que permitam a destruição da forma livre do protozoário, 
reduzindo a contaminação do ambiente com oocistos esporulados (TEWARI; 
MAHARANA, 2011). A essas medidas, ainda, pode-se somar o uso de 
vacinação (HAFEZ et al., 2004; GUSSEM, 2007).

1.3.1. Aditivos anticoccidianos e a resistencia dos protozoários aos agentes
 Os aditivos anticoccidianos são conhecidas como sendo as drogas 
que controlam ou previnem a ação das Eimerias sp. Estas drogas, por sua 
vez, podem ser divididas em drogas coccidiostáticas ou coccidicidas. O que 
as diferenciam entre si é sua forma de ação: enquanto a primeira interrompe 
o crescimento e replicação da população da Eimeria sp., a segunda tem por 
finalidade destruir as populações das mesmas (QUIROZ-CASTAÑEDA et al., 
2015).
 Ainda, as drogas anticoccidianas são divididas em dois grupos: 
compostos ionóforos (antibióticos ionóforos), divididos em três classes: 
monovalentes, monovalentes de glicosídeos e divalentes; e drogas sintéticas, 
também conhecida como químicos. Ambos causam a morte dos parasitas. No 
entanto, a forma como a causam é diferente:  se por um lado os ionóforos 
destroem o protozoário interferindo na passagem de íons pela membrana 
celular, por outro, os químicos destroem as coccidias pela inibição de 
determinadas passagens bioquímicas (CHAPMAN; JEFFERS; WILLIAMS, 
2010). 
 Na figura 3, são apresentados alguns exemplos de agentes 
anticoccidianos químicos (sintéticos) e ionóforos.
 As drogas sinteticamente produzidas foram as primeiras a serem usadas 
no tratamento e prevenção da coccidiose. Um dos trabalhos mais importantes 
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sobre seu uso no controle da coccidiose em frangos data da década de 40’. 
Neste trabalho, Delaplane et al., (1947) demonstrou a eficácia no controle de 
quadros de coccidiose administrando baixas doses de sulfaquinoxalina na dieta 
de frangos de corte.
 Diante do rápido desenvolvimento da avicultura na década de 1950’s, 
companhias lançaram uma gama de drogas anticoccidianas que, inicialmente 
foram efetivas no controle e prevenção da coccidiose (HAFEZ, 2008). No en-
tanto, essa medida impediu que as aves adquirissem imunidade aos protozoári-
os. Como sabemos, as drogas não conseguiram eliminar 100% das coccidias 
expostas a ela (HAFEZ, 2008), levando ao surgimento de cepas resistentes, e 
ao aparecimento de doenças decorrentes da colonização protozoária.

Figura 3: Drogas anticoccidianas usadas na alimentação de aves.
Fonte: Adaptado de Chapman, (2007).

 De maneira geral, as drogas sintéticas possuem alta capacidade cocci-
dicida. Porém, tem como característica a rápida resistencia por parte da cocci-
dia e alto valor comercial (GUSSEM, 2007). O desenvolvimento da resistência 
aos químicos pelas coccidias foi reportado por Jeffers (1974) e McDougald et 
al., (1986). No entanto, tais características não impedem que os químicos se-
jam utilizadas em programas para melhorar o desempenho das aves ainda hoje 
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(GUSSEM, 2007).
 Por outro lado, os antibióticos ionóforos são mais seguros, por 
conferir menor risco de resistência microbiana, quando comparado às drogas 
químicas (GUSSEM, 2007). Porém seu efeito coccidicida é pouco menor.
 Dessa forma, foram desenvolvidas diferentes estratégias para se 
aproveitar os efeitos benéficos de cada molécula, na produção de frangos de 
corte. Uma das estratégias é denominada rotação.
 Como as drogas químicas possuem excelente ação sobre as coccidias, 
estas são empregadas nas dietas iniciais, visando reduzir a pressão de infecção e 
consequentemente melhorar o desempenho das aves. Em seguida, para evitar a 
resistência protozoária ao primeiro químico utilizado, alguns produtores optam 
por usar uma segunda droga com mecanismo de ação diferente da primeira 
(GUSSEM, 2007). A essas substituições conveniou-se chamar de rotação.
 Segundo Chapman (2007), a rotação no uso dos anticoccidianos 
podem abranger três métodos: i) o uso de um mesmo agente durante todo 
o lote. Tal medida é arriscada pois, o uso prolongado pode acarretará em 
decréscimo de sua eficácia e resistência dos protozoários; ii) a utilização 
de duas ou mais drogas em um mesmo lote em diferentes dietas (Shuttle). 
Conveniou-se usar uma droga química na dieta inicial e um ionóforo na fase 
de crescimento, mas variações da rotação, são observadas. Como vantagem, 
alguma resistência apresentada na primeira droga, pode ser eliminada na 
segunda; e iii) utilização de diferentes drogas em fases de alimentação distintas 
no mesmo lote (programa de rotação), envolvendo diversos tipos de rotação 
(i.e. inicial: químico< crescimento: químico< final: ionóforo)e emprego de 
drogas com diferentes mecanismos de ação (CHAPMAN, 2007).
 Como exemplo, a Figura 4 apresenta um esquema de um programa 
de rotação de anticoccidianos.

Figura 4: Exemplo de rotação de anticoccidianos para frangos.
Fonte: Adaptado de Chapman (2007).
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 No entanto, um debate ainda levantado seria com relação à resistência 
cruzada apresentada pelas coccidias. Em resumo, a coccidia conseguiria 
adquirir resistência a uma droga tendo acesso a uma outra droga diferente 
(CHAPMAN, 2007).

2. O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DA COCCIDIOSE
 Como se sabe, grande parte dos países europeus aderiram a 
proibições da utilização de antibióticos como promotores de crescimento 
na alimentação animal por estes estarem ligados ao desenvolvimento de 
resistência microbiana. Também, como vimos, a resistência dos protozoários e 
a rápida construção dessa resistência, é uma realidade e forçam os produtores 
a buscarem alternativas ao uso dos agentes anticoccidianos.
 Nesse sentido, atualmente, há um grande interesse na utilização de 
produtos denominados naturais (CHAPMAN et al., 2013).  Dentre estes produtos 
naturais, podemos citar os extratos de plantas e óleos essenciais, que possuem 
compostos com comprovado efeito anticoccidiano (MUTHAMILSELVAN et 
al., 2016).
 Os efeitos da utilização dos extratos de ervas, bem como de óleos 
essenciais frente a diferentes espécies de Eimeria, foram bem discutidos por 
Quiroz-Castañeda & Dantán-Gonzáles (2015). Na Tabela 1 estão listados 
alguns compostos fitoquímicos descritos com atividade contra Eimeria sp 
(WILLCOX, 2004).
 Com relação ao mecanismo de ação dos óleos essenciais e extratos 
vegetais, não se sabe ao certo como atuam. No entanto, óleos essenciais 
apresentam efeito direto sobre o oocisto de Eimeria sp., considerada a forma 
mais resistente do parasita (REMMAL et al., 2011, 2013). 
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Tabela 1: Ação dos fitoquímicos sobre o ciclo de vida das Eimeiria sp. (Adaptado de (MUTHAMILSELVAN et al., 
2016).

¹EA : Eimeria acervulina; ET: Eimeria tenella; EM : Eimeria máxima; EB : Eimeria brunetti; EN: 
Eimeria necatrix Eimeria mivati; ? : desconhecido

3. ESTUDO COM COMPOSTOS FITOQUÍMICOS EM DIETA DE 
FRANGOS DE CORTE DESENVOLVIDO NO LABORATÓRIO DE 
AVICULTURA DA FMVZ/USP
 O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Avicultura 
Experimental da Universidade de São Paulo, campus Pirassununga, São 
Paulo, Brasil (21º59’46”S, 47º25’33”W e 627 metros de altitude). Todos os 
procedimentos e protocolos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 
de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade 
de São Paulo, de acordo com a Lei Arouca (n° 11.794 de 8 de Outubro de 
2008).
 Foram utilizados 700 pintos de um dia (Cobb500 x Cobb500) obtidos 
de incubatório comercial local (Globoaves®, Itirapina, SP, Brasil). As aves 
foram alojadas em galpão experimental, composto por cortinas plásticas em 
sistema de roldanas e carretilhas.  O fornecimento de ração feito por comedouros 
tubulares infantis, nos primeiros dez dias, substituindo-os por comedouros 
tubulares adultos a partir da data mencionada, e para dessedentação utilizou-se 
bebedouros pendulares dispostos no centro das baias.  
 As baias mediam 180x220cm, e a densidade respeitou o manual 
da linhagem (COBB VANTRESS, 2012) bem como a temperatura ambiente 
sugerida pelo mesmo. A cobertura do piso da instalação era composta por 
maravalha de Pinus. O aquecimento do galpão era realizado por meio de 
resistência elétrica, acoplada a campânulas, mantendo-a pelos primeiros sete 
dias.
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 À chegada, os animais foram distribuídos em quatro tratamentos 
experimentais, em que consistia de uma dieta controle negativo (CN), a base 
de milho e farelo de soja (ROSTAGNO et al., 2011) desenvolvida de modo a 
atender as exigências nutricionais de frangos de corte machos de 1- 21d, isenta 
de agente anticoccidiano e promotor de crescimento (Tabela 2). As demais 
dietas consistiam da suplementação a partir da dieta controle negativa com   de 
salinomicina (Coxistac® 12%, Phibro Animal Health Corporation) (CP);  do 
produto teste (CN+10%); e  do produto teste (CN+14%), totalizando quatro 
tratamentos com sete repetições de 25 animais cada. 
 O produto testado consistia de 4% de oleoresina de pimenta vermelha 
(Capsicum annuum) e 4% de oleoresina de açafrão-da-terra (Curcuma longa 
L.). 
 Para a caracterização do desafio sanitário, os pintos foram infectados 
aos sete dias de idade por inoculação oral, via água de bebida declorada, 
utilizando vacina comercial viva atenuada, contendo E. tenella, E. acervulina, 
E. maxima (5x106, respectivamente) e E. necatrix (1x106) (Livacox® Q, 
Biopharm, 1ml ave-1 ). 
 Para a coleta dos dados, aos 21d de idade, as aves foram pesadas em 
balança digital móvel (e=0,050) (modelo Toledo 2124 9098C), bem como as 
sobras de ração, sendo os dados posteriormente anotadas.

Tabela 2: Composição e níveis nutricionais da dieta basal.
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** Premix vitamínico mineral sem a presença de anticoccidianos e promotores de crescimento. 
Nível nutricional vitamínico/mineral por kg de ração de um a 21d de idade: 12mg de Ácido 
Pantotênico; 1,25mg de Ácido Fólico; 0,06mg de Biotina; 35mg de Niacina; 1,5mg de Tiamina; 
10.000UI de vitamina A; 3mg de Piridoxina (B6); 6,5mg de Riboflavina (B2); 20mcg de 
Cobalamina (B12); 3.000UI de vitamina D³; 25UI de vitamina E; 2mg de vitamina K³; 9,5mg de 
Cu; 40mg de Fe; 1,1mg de I; 70mg de Mn; 0,33mg de Se; 60mg de Zn. 
CN= controle negativo, dieta isenta de agente anticoccidiano e promotor de crescimento; 
* CP= grupo controle positivo suplementado com 42g de salinomicina (Coxistac® 12%, Phibro 
Animal Health Corporation);
¹ CN+10%= controle negativo + 10% do produto teste; CN+14%= controle negativo + 14% 
do produto teste. Tratamentos CN+10% e CN+14% suplementadas com 0,008 e 0,015g, 
respectivamente.

 O ganho de peso (GP) foi determinado a partir da diferença entre 
as médias do peso inicial e final, obtidos através de pesagem dos animais. 
O consumo de ração (CR) foi obtido através da diferença entre toda a dieta 
fornecida durante o período experimental e a sobra de ração obtida no dia 21. 
A conversão alimentar (CA) foi obtida a partir da divisão do consumo de ração 
e o ganho de peso obtidos no fim do período experimental. O Índice Índice de 
Eficiência Produtiva (IEP) foi obtido a partir da equação:

 Os dados obtidos foram analisados através do programa computacional 
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Statistical Analysis System (SAS, 2008), sendo anteriormente verificada a 
normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey ao nível de significância de 5% de probabilidade.
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Com base nos dados obtidos no respectivo trabalho, animais 
submetidos a dietas suplementadas com oleoresina de Curcuma longa L. e 
pimenta Chilli apresentaram peso corporal e ganho de peso semelhante 
à dieta contendo anticoccidiano quimioterápicos, representado no estudo 
pela salinomicina, sem afetar diretamente o consumo de ração, bem como a 
vivabilidade (Tabela 3, P<0,05). 
 Os resultados obtidos para conversão alimentar, apresentados pelo 
tratamento controle positivo, se diferiram estatisticamente do tratamento 
controle negativo, sem agente anticoccidiano e promotores. No entanto, o 
mesmo não foi observado para os grupos suplementados com óleos essenciais, 
cujos apresentaram valores semelhantes ao grupo controle positivo e negativo.
Os resultados corroboram com os achados por Kim, et al., (2015), encontrando 
resultados semelhantes para ganho de peso entre animais desafiados por 
Eimeria sp./ Clostridium sp. e submetidos a dietas com inclusão de oleoresina 
de Curcuma Longa L. 
 Outros estudos observaram resultados semelhantes aos obtidos neste 
estudo, enfatizando a não alteração do consumo de ração bem como conversão 
alimentar, ao avaliar a inclusão de pimenta vermelha como promotor de 
crescimento em dietas de frangos de corte. No entanto, a conversão alimentar 
apresentada pelos animais submetidos a dietas contendo quimioterápicos 
como anticoccidianos e promotor de crescimento, apresentaram melhores 
resultados quando comparados aos demais tratamento (ATAPATTU; 
BELPAGODAGAMAGE, 2010).
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Tabela 3: Peso corporal, ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA), Índice de 
Eficiência Produtiva (IEP) e produtividade de frangos de corte alimentados com dietas suplementadas com 
compostos de extratos óleo essenciais de 1 a 21d.

a,b,c - Médias seguidas de letras iguais, nas linhas, não diferem pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade;
EPM - erro padrão da média.
CN= controle negativo, dieta isenta de agente anticoccidiano e promotor de crescimento; CP= 
controle positivo, dieta com agente anticoccidiano (salinomicina) e promotor de crescimento; 
CN+10%= controle negativo + 10% do produto teste; CN+14%= controle negativo + 14% do 
produto teste. 
IEP = {[(GPM÷Nº D)xVIV]÷CA}÷10 , onde: GPM = ganho de peso médio; Nº D = número de 
dias na fase; VIA = Vivabilidade; CA= Conversão alimentar. Vivabilidade (%)= [(N ini anm-Nº 
mort)x100]÷N ini anm , onde: N ini anm = Número inicial de animais; Nº mort = número de 
mortos no período;

 Trabalhos anteriores demonstraram aumento nos níveis de RNAm 
em macrófagos e aumento na proliferação de células do baço de aves tratadas 
com extrato de Curcuma longa L. comparadas a aves não tratadas (LEE et 
al., 2010a) e observaram diminuição no perfil de citocinas pró-inflamatórias 
intestinais de aves alimentadas com oleoresina de Capsicum sp., melhorando 
o ganho de peso, reduzindo a fecundação de E. acervulina  de aves infectadas 
(LEE et al., 2010b).
 Kim et al. (2015) observaram que dietas suplementadas com 
derivados de Capsicum sp e Curcuma longa L. reduziram o efeito negativo no 
peso corporal das aves, causadas pelas lesões intestinais resultantes da Enterite 
Necrótica. Diante do exposto, é provável que os compostos de óleos essenciais 
tiveram um papel imunomodular no perfil imune das aves expostas a estas 
substâncias, refletindo diretamente no desempenho dos animais. 
 O melhor IEP (Tabela 3, p<0,05) para os grupos que foram submetidos 
a dietas suplementadas justifica-se pois, para a obtenção do mesmo, leva-se em 
consideração a conversão alimentar e ganho de peso apresentados. Com isso, 
os grupos experimentais mais eficientes (maior ganho de peso em relação ao 
consumo de ração) também apresentaram melhor IEP. 
 Com a suplementação de dietas com compostos de óleos vegetais 
em fases críticas de desenvolvimento, representada no estudo pelas primeiras 
semanas de vida das aves associada a exposição à coccidiose, o organismo 
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animal tende a minimizar os gastos energéticos com a montagem de uma 
defesa imune, direcionando os nutrientes absorvidos para outras funções, 
como o crescimento (BENTO et al., 2013). 
 Em resumo, foi possível observar um efeito sinérgico entre a 
oleoresina de pimenta vermelha (Capsicum annuum), tendo como principal 
composto ativo a capsaicina, e a oleoresina de Curcuma longa L., tendo o 
timol como principal princípio ativo, promovendo o peso corporal e ganho 
de peso similares a anticoccidianos quimioterápicos em dietas destinadas a 
frangos de corte de 1 a 21d, sem afetar o consumo de ração e a conversão 
alimentar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 O uso de timol proveniente de Curcuma longa L., associado à 
capsaicina, obtida da pimenta vermelha (Capsicum annuum), são potenciais 
substitutos aos antimicrobianos quimioterápicos, no presente estudo, a 
salinomicina. 
 Mais estudos, avaliando os possíveis efeitos sobre a digestibilidade, 
histologia intestinal e mecanismo sinérgico de ação dos compostos sobre 
Eimeria sp. são necessários.
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RESUMO  
A microbiota é caracterizada por sua ampla densidade e diversidade. Ela forma 
uma unidade de integração ecológica íntima com o hospedeiro e desempenha 
papel vital nas funções nutricionais, fisiológicas, imunológicas e protetoras do 
hospedeiro, além de ser metabolicamente adaptável e rapidamente renovável. 
O ecossistema gastrintestinal complexo é composto por centenas de espécies 
de bactérias, sendo algumas delas com potencial patogênico, enquanto outras 
são consideradas como benéficas ao hospedeiro. A microbiota é definida 
por um conjunto de microrganismos existentes em ambiente específico. 
Microbioma, por sua vez, refere-se aos fatores bióticos e abióticos, os quais 
englobam o hospedeiro, o genoma microbiano e condições ambientais. O trato 
gastrintestinal é um ambiente complexo e necessita de caracterização mais 
aprofundada. A atual disponibilidade de sequenciamento genético associado 
à evolução da bioinformática possibilitou a identificação e caracterização da 
microbiota e microbioma, o que acelerou o entendimento sobre o assunto. 
A nutrição da mucosa intestinal é o resultado da absorção dos compostos no 
lúmen, os quais são provenientes dos ingredientes da dieta ou produzidos pelos 
microrganismos intestinais. O metabolismo bacteriano produz compostos que 
possuem importante função para as células intestinais, como as vitaminas, 
aminas e ácidos graxos de cadeia curta. A complexa microbiota do intestino 
atua em diversas vias, tanto no que se refere à absorção e metabolismo 
dos nutrientes quanto às funções tróficas e protetoras do hospedeiro. 
Qualquer alteração no equilíbrio destes microrganismos pode ocasionar o 
desenvolvimento de múltiplas desordens e doenças. Alterações na microbiota 
foram encontradas em diversas afecções dos cães, como diarreia aguda, doença 
intestinal inflamatória e obesidade. Dentre os vários fatores que interferem na 
composição da microbiota intestinal, a idade é um dos mais importantes.
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1. INTRODUÇÃO  
 O ser humano é colonizado por uma grande diversidade e quantidade 
de microrganismos diferentes, como bactérias, fungos e vírus. Todos estes 
organismos presentes convivem em simbiose com o hospedeiro (Grice & 
Serge, 2011).
 A comunidade bacteriana, caracterizada por sua alta densidade 
e diversidade, forma uma unidade de integração ecológica íntima com o 
hospedeiro. Tal integração resulta em papel vital nas funções nutricionais, 
fisiológicas, imunológicas e protetoras do hospedeiro, esta complexa cultura 
microbiana é metabolicamente adaptável e rapidamente renovável (Mackie et 
al., 1997).
 A microbiota gastrintestinal é considerada um ecossistema complexo 
composto por centenas de espécies de bactérias, algumas delas com potencial 
patogênico, enquanto outras são consideradas benéficas ao hospedeiro 
(Roberfroid et al., 1998). Em mamíferos, estudos recentes demonstraram que 
o trato gastrintestinal é colonizado por microbiota composta por bactérias, 
archea, fungos, protozoários e vírus (Suchodolski, 2011). Estima-se que 
existam aproximadamente um trilhão de células componentes da microbiota 
do trato gastrointestinal de cães, número este dez vezes maior do que as células 
do ser vivo hospedeiro (Suchodolski, 2016). Fatores como idade, genética, 
localização geográfica e especialmente a dieta podem ser responsáveis pelas 
diferenças que ocorrem na microbiota e microbioma dos animais (Panasevich 
et al., 2015). 
 Define-se microbiota o conjunto de microrganismos existentes em 
ambiente específico ou, de forma mais específica, a identificação taxonômica 
relacionada àquele determinado ambiente, sendo identificada, por exemplo, 
pelo sequenciamento de RNA ribossomal (rRNA). Já o termo metagenoma 
refere-se ao total de material genético extraído de uma população de 
determinado ambiente. Microbioma é referido como o habitat como um todo, 
incorporando fatores bióticos e abióticos, como o hospedeiro, o genoma 
microbiano e condições ambientais (Whiteside et al., 2015). 
 A mudança no perfil dos microrganismos que compõe a microbiota 
intestinal pode ser definida como disbiose, além disso, pode estar relacionada 
às desordens do trato gastrintestinal e também de outros orgãos (Suchodolski, 
2016). Assemelhando-se aos seres humanos, um grupo de microrganismos 
intestinais é capaz de contribuir na ocorrência de distúrbios gastrintestinais em 
cães e gatos, não somente pela invasão de enteropatógenos no TGI, mas também 
pelo envolvimento da microbiota intestinal em vários processos fundamentais 
para o metabolismo do hospedeiro, como fermentação, metabolismo de ácidos 
biliares e utilização de proteína e de produtos de carboidratos não digeríveis 
(Deng & Swanson, 2015).
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 Fahey Junior et al. (2008) descreveram que, ao nascimento, os 
intestinos são estéreis e sua colonização por bactérias ocorre de forma rápida. 
No entanto, estudos mais recentes têm demonstrado que a colonização do 
trato gastrintestinal por microrganismos pode iniciar ainda na fase fetal. Desta 
forma, bactérias presentes no útero podem ser consideradas fatores prejudiciais 
ao feto (Rodríguez et al., 2015; Santos, 2015), o qual pode ter influência no 
desenvolvimento imunológico do hospedeiro (Thum et al., 2012; Funkhouser & 
Bordenstein, 2013; Rodríguez et al., 2015; Santos, 2015) devido a competição 
por sítios de ligação entre os microrganismos do TGI.
 Alguns fatores têm influencia sobre o estabelecimento da microbiota 
intestinal, dentre eles estão, o tipo de dieta consumida, exposição a 
microrganismos e a interação do animal com o ambiente. As alterações que 
ocorrem no perfil da microbiota, como forma de prevenção ou imprecaução 
de desordens digestivas, serão determinadas pela nutrição subsequente. A 
composição da microbiota presente pode ser modificada pela utilização de 
aditivos como: fontes de fibras, prebióticos, enzimas, probióticos e acidificantes 
(Wenk, 2006).

2. IDENTIFICAÇÃO DO MICROBIOMA GASTRINTESTINAL
 O TGI de mamíferos é considerado um ambiente complexo e 
necessita de caracterização mais aprofundada. No passado, a maior parte do 
conhecimento sobre a microbiologia gastrintestinal foi gerado através do 
emprego de métodos convencionais de cultura, mesmo que a capacidade de 
cultivo em laboratório fosse menor do que 1% dos microrganismos obtidos. 
No entanto, a atual disponibilidade de sequenciamento genético associado à 
evolução da bioinformática possibilitou identificar e caracterizar a microbiota 
e microbioma, aspecto que melhorou e acelerou o entendimento sobre o 
assunto (Deng & Swanson, 2014).
 A utilização de técnicas moleculares como, por exemplo, a PCR 
têm capacidade de detectar alterações individuais em espécies, desde que 
utilizado o primer adequado. A quantificação destas espécies também pode 
ser feita. Contudo, apenas uma pequena fração da microbiota total do trato 
gastrintestinal é representada por estas espécies bacterianas enumeradas. 
Sendo assim, não são detectadas mudanças em espécies de bactérias diferentes 
das quantificadas (Middelbos et al., 2007). A técnica de sequenciamento de alto 
rendimento Illumina Fluidigm Array Technology é baseada em DNA, a qual 
permite extensa avaliação da microbiota gastrintestinal, e proporciona amplo 
escopo do microbioma, o que não seria possível pelos métodos tradicionais. 
O sequenciamento avançado e as atuais ferramentas de bioinformática podem 
gerar a classificação detalhada do rRNA 16S da microbiota intestinal (Deusch 
et al., 2014).
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3. MICROBIOMA E SAÚDE INTESTINAL
 Deve-se considerar que a dieta formulada para cães precisa fornecer 
nutrientes adequados tanto para o indivíduo quanto para as bactérias residentes 
no trato gastrintestinal (Buddington et al., 2000). A nutrição da mucosa 
intestinal é principalmente resultado da absorção dos compostos no lúmen, 
os quais são provenientes dos ingredientes da dieta ou produzidos pelos 
microrganismos intestinais (Teshima, 2003). O metabolismo bacteriano produz 
compostos que possui importante função para as células intestinais, como as 
vitaminas, aminas e ácidos graxos de cadeia curta (Middelbos et al., 2007). A 
adição de carboidratos fermentáveis nas dietas de cães e gatos proporcionam 
um suprimento apropriado de matéria orgânica ao intestino grosso, dessa 
forma promovem o fortalecimento da mucosa intestinal e redução do risco de 
translocação bacteriana e septicemia (Carciofi, 2005; NRC, 2006).
 A quantidade e fonte da proteína dietética podem influenciar na 
maior ocorrência de patógenos (Hussein et al., 1999). Bactérias nocivas ao 
trato gastrintestinal podem gerar inflamação na mucosa do intestino, aumentar 
metabólitos tóxicos e produtos referentes à decomposição bacteriana de 
proteína, além de favorecer o surgimento de enfermidades (Zentek et al., 
2002), como a Escherichia coli, Clostridium, Staphylococcus, Pseudomonas e 
Salmonella. Em contrapartida, dentre as bactérias comensais mais estudadas, 
os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, auxiliam na digestão e absorção 
dos nutrientes, produzem vitaminas para o uso do hospedeiro e reduzem a 
proliferação de patógenos por ação competitiva (Da SILVA & NORNBERG, 
2003).

4. CARACTERIZAÇÃO DO MICROBIOMA GASTRINTESTINAL DE 
CÃES
 A microbiota do trato gastrintestinal de cães adultos possui uma 
vasta diversidade de espécies, havendo complexa interação entre elas para 
manutenção de seu ecossistema. De modo geral, Suchodolski et al. (2011) 
relataram que no intestino delgado há predominância de bactérias aeróbias ou 
anaeróbias facultativas, ao passo que as bactérias anaeróbias predominam no 
intestino grosso. Simpson et al. (2002) estudaram a composição da microbiota 
de fezes de cães e obtiveram concentração vinte vezes menor no número de 
aeróbios (2x109 UFC - unidade formadora de colônia) em relação a anaeróbios 
totais (4x1010 UFC). Na tentativa de caracterizar a microbiota das fezes de 
cães e gatos, em revisão de literatura realizada por Deng & Swanson (2015), 
observou-se que os filos bacterianos Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, 
Fusobacteria e Actinobacteria são predominantes. Os mesmos autores 
observaram que Fusobacteria é o filo predominante na microbiota intestinal 
e fecal, apesar de representar frequentemente 10% ou mais das sequências do 
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gênero presentes no intestino. 
 Ao avaliar a microbiota fecal de cães adultos saudáveis alimentados 
com níveis crescentes de levedura, Santos (2017) observou predominância dos 
filos Firmicutes, Fusobacteria, Bacteriodetes, Proteobactérias, Actinobactérias 
e Deferribacteres (Tabela 1). Os filos Firmicutes e Fusobacteria representaram 
cerca de 85-88% das sequências bacterianas, com Bacteroidetes, Proteobacteria, 
Actinobacteria e Deferribacteres contribuindo com 8-12%, 1-3%, 0,1 - 2% e 
<0,02% das sequências, respectivamente.

Tabela 1. Filos bacterianos proeminentes (expresso em porcentagem das sequências totais) em fezes de cães 
alimentados com DC = dieta controle; LMA 0,3 = dieta controle com 0,3% de leveduras com metabólitos ativos; 
LMA 0,6 = dieta controle com 0,6% de leveduras com metabólitos ativos.

As médias são seguidas pelo erro padrão; n = 6 cães por dieta; a,b,c Médias nas linhas seguidas 
de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˃0,10).

 Quando se trata de uma avaliação de filos e gêneros bacterianos, Handl 
et al. (2011) descreveram que dentro do filo Firmicutes, prevalecem a classe 
Clostridia, com destaque para os grupos Clostridium e Ruminicoccus, ademais 
as classes Erysipelotrichi e Bacilli foram significativos. A classe Bacilli foi 
formada quase que unicamente pela ordem Lactobacillales, principalmente 
os gêneros Enterococcus spp. e Lactobacillus spp. Santos (2017) observou 
poucas variações em gênero resultantes da inclusão de níveis crescentes de 
levedura (tabela 2).
 As diferentes grandezas encontradas em bactérias intestinais podem 
apresentar variações entre espécies, indivíduos, dieta e ambiente, mas também 
são influenciadas pela forma de coleta e manipulação da amostra, método de 
extração do DNA e RNA, primers e técnica empregada (Garcia-Mazcorro; 
Minamoto, 2013; Kerr; Beloshapka; Swanson, 2014; Deng & Swanson, 2015; 
Grzeskowiak et al., 2015). 
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Tabela 2. Gêneros bacterianos proeminentes (expresso em porcentagem das sequências totais) em fezes de 
cães alimentados com DC = dieta controle; LMA 0,3 = dieta controle com 0,3% de leveduras com metabólitos 
ativos; LMA 0,6 = dieta controle com 0,6% de leveduras com metabólitos ativos.
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As médias são seguidas pelo erro padrão; n = 6 cães por dieta; a,b,c Médias nas linhas seguidas 
de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,10).

4.1. Obesidade e microbiota intestinal
 A obesidade nos cães e gatos constitui o maior problema de saúde 
em países desenvolvidos (Colliard et al., 2006). Assim como nas desordens 
imunológicas, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e do fígado, 
a obesidade vem sendo associada com a disbiose da microbiota intestinal 
(Bäckhed et al., 2012; Le Roy et al., 2013; Duca et al., 2014; Gérard, 2016). O 
estudo da microbiota intestinal dos animais de companhia tem como propósito 
melhorar a compreensão da dinâmica e função das comunidades microbianas, 
da mesma maneira que sua relação com o hospedeiro, enfermidades associadas 
e influência de fatores como dieta, uso de medicamentos e ambiente (Deng & 
Swanson, 2014).
 O trato gastrintestinal relativamente simples dos animais de companhia 
possui natureza carnívora e não depende da microbiota como fonte de energia 
quando comparado aos bovinos e equinos (Deng & Swanson, 2014). Cães são 
considerados onívoros e têm capacidade de digerir e absorver determinadas 
quantidades de carboidratos (NRC, 2006). As características da microbiota de 
cães pode ser justificada por estes motivos.
 A complexa microbiota do intestino atua em diversas vias, 
acometendo tanto a absorção e metabolismo dos nutrientes quanto às funções 
tróficas e protetoras do hospedeiro. Qualquer alteração no equilíbrio destes 
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microrganismos pode ocasionar o desenvolvimento de múltiplas desordens e 
doenças (Lee & Hase, 2014). Alterações na microbiota foram encontradas em 
afecções como: diarreia aguda de cães (Bell et al., 2008), doença intestinal 
inflamatória (DII) dos cães (Suchodolski et al., 2012) e obesidade (Handl, 
2013).
 Turnbaugh et al. (2006) observaram significativas alterações na 
microbiota cecal de camundongos obesos, havendo redução das bactérias do 
filo Bacteroidetes e aumento proporcional do filo Firmicutes. Observou-se 
ainda, aumento nas concentrações de acetato e butirato dos mesmos animais.
 A transferência da microbiota intestinal de um rato normal para 
um rato germ-free aumentou drasticamente seu teor de gordura corporal 
num período de 10-14 dias, mesmo embora com baixo consumo de ração 
(Bäckhed et al., 2004). Vários são os mecanismos associados a este evento, 
como fermentação microbiana de polissacarídeos não digeridos, subsequente 
absorção intestinal de monossacarídeos e ácidos graxos, a conversão dos 
mesmos em lipídeos complexos no fígado e regulação microbiana dos genes 
do hospedeiro que promovem deposição de lipídeos em adipócitos (Bäckhed et 
al., 2004). Estudos utilizando animais modelos têm mostrado que a microbiota 
de indivíduos obesos é mais eficientes em extrair energia da dieta fornecida 
que indivíduos magros (Bäckhed et al., 2004; 2005).
 Em estudos realizados entre homens magros e obesos, foram 
observadas diferenças na microbiota fecal de cada grupo. Brignardello et 
al. (2010) encontraram diminuição de Clostridium-cluster XIVa em adultos 
obesos e significativo aumento de Faecalibacterium prausnitzii foi reportado 
em crianças obesas (Balamurugan et al., 2010). Diminuição significativa de 
bactérias do grupo Clostridium leptum (Schwiertz et al., 2009) e Bifidobacteria 
ocorreu em sujeitos obesos, enquanto houve  enriquecimento de Lactobacilli 
(Armougom et al., 2009; Brignardello et al., 2010), Bacteroides (Schwiertz et 
al., 2009) e Prevotellaceae (Zhang et al., 2009) em homens obesos. 
 Os microrganismos citados estão relacionados com a fermentação 
de carboidratos não digestíveis. Demonstrou-se que, tanto em ratos genetica-
mente manipulados quanto em obesos induzidos pela dieta, a microbiota cecal 
de animais obesos é enriquecida com tags genéticos ambientais que codificam 
para enzimas envolvidas na degradação de polissacarídeos e no metabolismo 
de carboidratos simples (Turnbaugh et al., 2006; 2008). Deste modo, há possi-
bilidades da fermentação melhorada de carboidratos pela microbiota intestinal 
resultar no desenvolvimento da obesidade, além disso a existência simultânea 
de Archea utilizadora de H2 com as produtoras de H2, facilita a fermentação 
de carboidratos e aumenta a produção de ácidos-graxos de cadeia curta, que 
podem ser usados como fonte de energia pelo hospedeiro (Zhang et al., 2009).
 Handl et al. (2013) avaliaram cães que foram obesos por tempo 
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indeterminado e cães adultos alimentados ad libtum por 6 meses, mas não 
encontraram diferenças evidentes na composição da microbiota fecal, da 
mesma forma que relatado em animais modelo (Turnbaugh et al., 2008, 
2009) e pacientes humanos (Turnbaugh et al., 2009). Contudo, considerando 
a complexidade da microbiota intestinal e seu crescente conhecimento, 
torna-se claro que a avaliação em nível de filo pode não revelar mudanças 
que afetam apenas certos subgrupos bacterianos e que mesmo assim, podem 
ter consequências. Dessa forma, admite-se a hipótese de que o “microbioma 
obeso” possui relativa influência no metabolismo da energia e armazenamento 
de gordura do hospedeiro, como bactérias da família Clostridiaceae e 
Prevotellaceae que possuem enzimas capazes de degradar carboidratos 
complexos indigestíveis e produção de ácidos graxos de cadeia curta. 

4.2. Idade e microbiota intestinal  
 Está bem estabelecido que a microbiota intestinal promove grandes 
impactos na saúde dos hospedeiros, tanto no desenvolvimento do sistema 
imunológico natural e na prevenção de enfermidades metabólicas. Manter 
uma microbiota intestinal adequada é fundamental para uma boa saúde 
do hospedeiro. Dentre os vários fatores que interferem na composição da 
microbiota intestinal, a idade é uma das mais críticas. Em humanos, foi 
observado que a composição da microbiota intestinal sofre mudanças com 
o avançar da idade e, de alguma forma, o “envelhecimento da microbiota 
intestinal” se relaciona com a saúde do hospedeiro. Como exemplo, foi 
observado que o grupo bacteriano das bifidobactérias, considerada benéfica, 
diminuem com a passagem da meia idade para a idade avançada, ao mesmo 
tempo que há aumento de Clostridium perfringens, lactobacilos, enterococos 
e Enterobacteriaceae (MITSUOKA et al., 1973; 1974)
 Alguns estudos avaliaram faixas etárias distintas de cães. Masuoka et 
al. (2017) sugeriram o envelhecimento da microbiota intestinal em cães (tabela 
3). Foi observado que em animais nas fases de pré-desmame e jovens, não 
somente a prevalência, mas também o número de lactobacilos e enterococos 
pareciam diminuir na medida que os animais envelheciam. Quando comparados 
os animais jovens e idosos, o número de eubactérias foi menor neste segundo 
grupo.  
 Em humanos, demonstrou-se haver predominância das bifidobactérias 
na infância, o que não ocorre em pessoas de meia idade, e ainda ocorrem 
pequenas reduções na contagem de bactérias totais. Para mais, com o avançar 
da idade, as bifidobactérias se tornam totalmente indetectáveis em alguns 
indivíduos. Por outro lado, as taxas de prevalência e o número de Clostridium 
perfringens, Lactobacillus, Enterobacteriaceae e Enterococcus aumentaram 
acentuadamente (Smith, 1965). Simpson et al. (2002) não observaram 
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influência da idade nas concentrações de lactobacillus e bifidobacteria em fezes 
de cães. Masuoka et al. (2017), descreveram a presença das bifidobactérias 
em aproximadamente metade dos cães na fase pré-desmame e desmame, e de 
nenhum dos cães idosos avaliados, indicando que as bifidobactérias podem não 
exercer papéis importantes em cães em contraste com os seres humanos. Em 
cães mais jovens, as bactérias predominantes foram os lactobacilos. Parece, 
portanto, provável que os lactobacilos possam exercer alguns benefícios 
para a saúde em cães semelhantes aos previstos para bifidobactérias em seres 
humanos. Foi observada ainda, diminuição importante das enterobacteriaceae 
após o estágio de desmame e aumento posterior nos cães senis. 
 Masuoka et al. (2017) sugeriram que a idade promove alterações 
na microbiota intestinal de cães nos níveis de grupos e espécies bacterianas, 
e que os lactobacilos são as principais bactérias que desempenham papel 
importante para controlar a saúde intestinal de cães. As funções e contribuições 
desempenhadas por cada bactéria componente da microbiota podem ser 
diferentes, dependendo da espécie animal em questão. 

Tabela 3. Microbiota fecal de cães de diferentes idades.

Média ± Desvio Padrão de log10/g de fezes quando o organismo estava presente (número de 
indivíduos em que o organismo foi detectado).
As mesmas letras sobrescrito na mesma linha horizontal indicam diferenças significativas (p 
<0,05). (Adaptado de Masuoka et al., 2017)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 A complexa e íntima integração entre a microbiota intestinal e o 
hospedeiro tem papel fundamental nas funções nutricionais, fisiológicas 
e imunológicas. O microbioma gastrointestinal promove grande impacto 
na saúde e nas enfermidades intestinais de cães e gatos, podendo 
ser de maneira benéfica ou prejudicial. São diversos os fatores que 
influenciam no desenvolvimento desses microorganismos, sendo a dieta 
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e a idade os principais. A manutenção da microbiota intestinal em boas 
condições é de grande importância para a saúde destas espécies.  
 Acerca de tudo que foi apresentado, ainda são necessários estudos 
visando ter melhor entendimento sobre o microbioma destas espécies.
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RESUMO
Índices associados à frequência de mastite clínica (MC), como a taxa de 
incidência, recorrência dos casos, distribuição dos escores de gravidade, 
agentes etiológicos mais prevalentes e a associação desses índices com 
fatores em nível do rebanho são carentes na literatura. Além disso, não 
foram encontrados dados relacionados à caracterização do consumo de 
antimicrobianos para tratamento da MC em rebanhos brasileiros. Considerando 
a carência de informação sobre a MC em rebanhos do Brasil, um estudo foi 
realizado pela equipe Qualileite/FMVZ-USP com o objetivo de caracterizar o 
perfil etiológico e fármaco-epidemiológico desta doença em rebanhos leiteiros 
localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.  Um total de 20 rebanhos 
foram monitorados quanto à ocorrência de MC e consumo de antimicrobianos 
de março de 2014 a janeiro de 2016. Durante este período, um total de 5.957 
casos de MC em nível de quarto mamário foi registrado e os patógenos mais 
prevalentes foram Escherichia coli (6,6% de todas as culturas), Streptococcus 
uberis (6,1%), e Streptococcus agalactiae (5,9%). A maioria dos casos de MC 
foi de gravidade leve (60,3%), enquanto 34,1% dos casos foram moderados 
e 5,6% foram graves. A taxa de incidência de MC (TIMC) geral foi de 9,7 
casos por 10.000 quartos-dia em risco (QDR), e o único parâmetro em nível 
de rebanho associado com a TIMC geral (independente do patógeno causador) 
foi a contagem de células somáticas do leite de tanque (CCSLT), em que a 
maior frequência de MC foi observada em rebanhos com CCSLT >600.000 
× 103 células/mL. Na avaliação dos grupos específicos de patógenos, a TIMC 
de patógenos contagiosos foi associada com a CCSLT, produção de leite e 
sistema de alojamento. Na avaliação de patógenos Gram-positivos, a TIMC foi 
maior na estação chuvosa de 2015 em comparação com as outras categorias 
referentes à estação do ano. Adicionalmente, a TIMC causada por patógenos 
Gram-negativos foi mais alta em rebanhos com contagem bacteriana total do 
leite de tanque (CBTLT) >30.000 × 103 ufc/mL. O consumo de antimicrobianos 
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para tratamento da MC nos 20 rebanhos avaliados no estudo foi quantificado 
mensalmente em unidades de doses definidas diárias (DDD) e expressa como 
incidência de tratamento antimicrobiano (ITA: número de DDD por 1.000 vacas 
em lactação-dia). A média de ITA mensal foi de 17,7 DDD por 1.000 vacas 
em lactação-dia (15,4 para compostos intramamários, e 2,2 para compostos 
sistêmicos). Dentre os produtos intramamários, os aminoglicosídeos tiveram 
a ITA mais alta (11,7 DDD por 1.000 vacas em lactação-dia), enquanto que 
para os compostos administrados pela via sistêmica, produtos compostos 
de fluoroquinolonas (4,2 DDD por 1.000 vacas em lactação-dia) foram os 
antimicrobianos mais frequentemente usados. O tamanho do rebanho e a 
CCSLT foram positivamente associados com a ITA. Além disso, a ITA foi 
mais alta em rebanhos com sistema do tipo freestall do que em rebanhos 
com sistema tipo compost barn. Em conclusão, uma maior frequência de 
MC, bem como de uso de antimicrobianos foi observada neste estudo em 
comparação com pesquisas realizadas em outros países. Os resultados deste 
estudo demonstraram a necessidade de implementação de estratégias de 
manejo visando a prevenção da ocorrência de MC, bem como, em relação 
ao desenvolvimento de programas de uso racional de antimicrobianos para 
tratamento desta doença em rebanhos leiteiros do sudeste do Brasil.
Palavras-chave: Consumo de antimicrobianos.  Taxa de incidência de mastite 
clínica. Vacas leiteiras. 

1. INTRODUÇÃO
 A mastite bovina é considerada um problema de ordem global 
devido a sua alta prevalência e por ser a doença que mais causa prejuízos na 
bovinocultura leiteira (Halasa et al., 2007). O leite proveniente de vacas com 
mastite clínica (MC) apresenta alteração das características físicas, químicas, 
microbiológicas e sensoriais, o que o torna impróprio ao consumo (Auldist and 
Hubble, 1998, Santos et al., 2003). O monitoramento da MC em propriedades 
leiteiras permite estimar os prejuízos associados com essa doença, dentre 
os quais destacam-se: descarte precoce de vacas em lactação, custos com 
medicamentos, redução de produção e descarte de leite, além do risco de morte 
da vaca (SANTOS; FONSECA, 2006). 
 Em países com pecuária leiteira desenvolvida, a MC apresenta um 
perfil mais bem caracterizado quanto à etiologia, epidemiologia, formas de 
diagnóstico e tratamento, e em relação aos fatores de risco associados com a 
perda de produção de leite (Hertl et al., 2011, Oliveira et al., 2013, Verbeke et 
al., 2014). Estudos realizados em diversos países na última década relataram 
uma variação significativa na taxa de incidência de MC (TIMC), com 
frequências variando de 22 casos por 100 vacas-ano em rebanhos do Canadá 
(Reyher et al., 2011) até 55 casos por 100 vacas-ano em rebanhos irlandeses 
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(More et al., 2012). Diferenças nos critérios de seleção, condições ambientais, 
instalações, estações do ano, métodos de amostragem e critérios para definir os 
casos de MC são alguns dos fatores que podem ter contribuído para a variação 
dos resultados entre os estudos (Olde Riekerink et al., 2008).
 Apenas um estudo recente foi encontrado na literatura indexada 
caracterizando a MC em rebanhos leiteiros no Brasil (Oliveira et al., 2015). Os 
resultados deste estudo demonstraram que a incidência acumulada média por 
ano foi de 27% em vacas primíparas, e de 31% em vacas multíparas. Apesar 
da relevância epidemiológica deste estudo, índices associados à frequência de 
MC, como a taxa de incidência em nível de quarto mamário, a recorrência dos 
casos, os agentes etiológicos mais prevalentes e a associação desses índices com 
fatores em nível do rebanho não foram encontrados em propriedades leiteiras 
do Brasil. Dados sobre a frequência de MC e dos patógenos causadores, e 
uma melhor compreensão de potenciais fatores associados com a ocorrência 
desta doença em rebanhos leiteiros, podem ser usados como referência para 
novos estudos, bem como, para o desenvolvimento de estratégias específicas 
de controle e prevenção de mastite.
 Embora algumas práticas de manejo, como a realização de 
procedimentos adequados de ordenha, o fornecimento de dietas que atendam 
às exigências nutricionais, e a manutenção do conforto e da higiene das vacas, 
possam auxiliar no controle e prevenção de infecções intramamárias (IIM), 
esses fatores têm pouco efeito na eliminação de casos intercorrentes de MC 
(Hogan and Smith, 2012, Roberson, 2012). Portanto, o uso de antimicrobianos 
continua a ser a estratégia mais eficaz para o tratamento de MC em vacas 
leiteiras. Por outro lado, o uso imprudente de antimicrobianos para o tratamento 
de doenças em seres humanos e animais é considerado um dos principais 
fatores de risco associados ao surgimento de resistência de microrganismos 
aos antimicrobianos (Levy and Marshall, 2004). 
 O uso intensivo de medicamentos intramamários, além de ser um fator 
de risco para o aumento da resistência aos antimicrobianos, foi associado com a 
presença de resíduos no leite. A maioria das ocorrências atribuídas aos resíduos 
de antimicrobianos identificados em produtos de origem animal foi relacionada 
com o tratamento de mastite (Erskine et al., 2003). Como consequência, há um 
interesse global de instituições governamentais na caracterização do uso de 
antimicrobianos em animais de produção, visto que estes são uma potencial 
fonte de disseminação de bactérias resistentes (White and McDermott, 2001, 
Bennedsgaard et al., 2010). 
 Estudos com avaliação do uso de antimicrobianos foram realizados 
nos Estados Unidos (Pol and Ruegg, 2007a, b), Canadá (Saini et al., 2012a) 
e Europa (Grave et al., 1999, Gonzalez et al., 2010, Stevens et al., 2016). No 
entanto, a quantificação de formulações antimicrobianas usadas para tratamento 
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da MC não foi descrita em rebanhos do Brasil. Além disso, são escassos estudos 
que avaliaram a associação entre a quantidade de antimicrobianos usados para o 
tratamento da MC com características em nível de rebanho, como CCS e CBT, 
sistema de produção, número de vacas em lactação e produção de leite (Pol 
and Ruegg, 2007b, Saini et al., 2012c, Stevens et al., 2016). A disponibilidade 
de dados sobre o uso de antimicrobianos pode auxiliar na interpretação de 
padrões e tendências de susceptibilidade antimicrobiana entre bactérias que 
causam MC. Além disso, a caracterização de uso de antimicrobianos em 
rebanhos leiteiros pode ser servir como base de dados para o desenvolvimento 
de políticas que visam estimular o uso prudente de antimicrobianos, a fim de 
manter a eficiência destes produtos no tratamento de doenças infecciosas, 
incluindo a mastite bovina. 
 Em razão da escassez de dados sobre a MC em rebanhos leiteiros 
do Brasil, bem como, sobre o consumo de antimicrobianos para tratamento 
desta doença, o grupo de pesquisa do Laboratório Qualileite/FMVZ-USP 
desenvolveu dois estudos em rebanhos localizados na região sudeste do 
Brasil. Os estudos tiveram os seguintes objetivos específicos: (a) determinar 
o perfil etiológico da mastite clínica em rebanhos leiteiros, com base na 
prevalência dos patógenos causadores, distribuição dos escores de gravidade e 
determinação da TIMC) em nível de quarto mamário; (b) avaliar a associação 
entre a TIMC (geral e por grupo etiológico) e fatores em nível de rebanho 
(produção de leite, contagem de células somáticas do leite de tanque [CCSLT], 
contagem bacteriana total do leite de tanque [CBTLT], número de vacas em 
lactação, sistema de alojamento e estação do ano); (c) quantificar o uso de 
antimicrobianos destinados ao tratamento da MC; e (d) determinar a associação 
entre o consumo de antimicrobianos usados para tratamento da MC e os fatores 
em nível de rebanho previamente descritos. A realização deste estudo teve 
como foco levantar informações relacionadas ao perfil etiológico e fármaco-
epidemiológico da MC em rebanhos leiteiros com sistemas de produção, em 
geral, menos intensificados e em desenvolvimento, típicos do Brasil.

2. CARACTERIZAÇÃO ETIOLÓGICA DA MASTITE CLÍNICA
 Um total de 20 rebanhos leiteiros localizados nos estados de São 
Paulo (n = 15) e Minas Gerais (n = 5) foram selecionados para participação 
em um programa de monitoramento de MC, o qual baseou-se no subsídio 
de análises de cultura microbiológica aos rebanhos. Em contrapartida, o 
proprietário da fazenda deveria consentir com os objetivos e propostas do 
estudo. O monitoramento dos rebanhos se estendeu de março de 2014 a janeiro 
de 2016. O período de avaliação e monitoramento entre os rebanhos variou 
de 8 a 15 meses (média = 12,6; DP = 1,3). Uma média de 4.390 vacas foram 
monitoradas mensalmente quanto a ocorrência de MC durante o período de 
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estudo.
 O tamanho médio dos rebanhos foi de 219 (DP = 318) vacas em 
lactação, variando de 22 (DP = 3) a 1.470 (DP = 52) vacas durante todo o 
período de estudo. Três sistemas de alojamento de vacas em lactação foram 
avaliados: 10 sistemas de piquetes comunitários (média = 246 vacas; DP = 
106); 5 sistemas do tipo freestall (média = 647 vacas; DP = 417); e cinco 
sistemas do tipo compost barn (média = 138 vacas; DP = 49). A média geral 
de produção de leite por vaca nos rebanhos foi de 22,7 Kg (DP = 5,7; variação 
= 15-35 kg). A média geométrica geral de CCSLT foi de 557 × 103 células/
mL (DP = 376), variando de 167 a 1.713 × 103 células/mL.  A média geral de 
CBTLT foi de 94 × 103 ufc/mL (DP = 204), variando de 5 a 872 × 103 ufc/mL.

2.1. Distribuição dos patógenos e gravidade dos casos de mastite clínica
 Um total de 5.957 casos de MC foi registrado durante o período de 
estudo. Destes, 418 (7.0%) foram excluídos por ocorrerem em um período 
inferior a 14 dias após o caso prévio. Outros 1.327 (22.3%) casos foram 
registrados, porém, não tiveram amostras de leite submetidas para cultura 
microbiológica. No total 4.212 (70,7%) amostras de leite foram submetidas 
ao laboratório e tiveram resultado de cultura microbiológica. Destes, 
2.212 (52.5%) amostras apresentaram crescimento de uma única espécie 
de microrganismo; 19 (0,45%) apresentaram cultura mista (presença de 
dois microrganismos na mesma cultura); 129 (3,06%) foram consideradas 
contaminadas (>2 microrganismos); e 1.852 (43,97%) não apresentaram 
crescimento microbiológico após 48 horas de incubação. Durante o período de 
estudo, 3.180 (57,5%) vacas tiveram apenas um caso de MC, enquanto 1.500 
tiveram 2 (27,1%), 534 tiveram 3 (9,7%), 168 tiveram 4 (3,0%), e 145 tiveram 
≥5 casos de MC (2,6%).
 Das culturas com resultado positivo e isolamento de uma única 
espécie, 1.467 casos (66%) tiveram isolamento de bactérias Gram-positivas, 
enquanto 598 (27%) foram Gram-negativas, e 147 (7%) tiveram isolamento de 
microrganismos não bacterianos (levedura e Prototheca spp.; Figura 1).



 209

Figura 1. Distribuição dos patógenos causadores de mastite clínica com isolamento de uma única 
espécie em 20 rebanhos do sudeste do Brasil. 

 Dentre as bactérias Gram-positivas, Strep. uberis (n=256; 17,45%) 
foi o microrganismo mais prevalente, seguido de Strep. agalactiae (n=248; 
16,91%), SCN (n=242; 16,50%), Strep. dysgalactiae (n=207; 14,11%) e 
Staph. aureus (n=141; 9,61%). Em relação às bactérias Gram-negativas, 
Escherichia coli (n=276; 46,15%) foi a mais prevalente, a qual também foi 
o microrganismo com a maior frequência de isolamento nos casos de MC 
deste estudo. Outras espécies de bactérias Gram-negativas com frequências de 
isolamento significativas foram Klebsiella spp. (n=110; 18,29%), Citrobacter 
spp. (n=63; 10,54%) e Enterobacter spp. (n=34; 5,69%). Em relação à 
distribuição de outros microrganismos não bacterianos, 122 isolados (82,99%) 
foram identificados como levedura, e 25 (17,01%) foram identificados como 
Prototheca spp. (Tabela 1). 
 A distribuição de patógenos causadores de MC observados neste 
estudo foi semelhante a outros trabalhos que relataram uma maior frequência 
de patógenos Gram-positivos em comparação aos outros grupos etiológicos 
(Verbeke et al., 2014, Oliveira et al., 2015, Cortinhas et al., 2016). Bactérias 
Gram-positivas formaram o grupo de patógenos com maior frequência de 
identificação em nosso estudo (66,3%), e este resultado foi relacionado, 
principalmente, ao isolamento de estreptococos ambientais e patógenos 
contagiosos. Os estreptococos ambientais foram a causa mais frequente de 
MC no presente estudo e resultados similares foram observados em outros 
trabalhos (Bradley et al., 2007, Verbeke et al., 2014). Entre os estreptococos 
ambientais, Strep. uberis foi o patógeno mais isolado. Várias fontes ambientais 
(corredores, pastagens, materiais utilizados como cama, alimentos), bem 
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como, regiões anatômicas das vacas (rúmen, fezes, vulva, narinas, e pelos) 
foram descritas como reservatório de Strep. uberis (Bramley, 1982, Kruze 
and Bramley, 1982). Além disso, estudos recentes relataram que apesar do 
ambiente ser a fonte primária, a transmissão de Strep. uberis pode ocorrer pela 
via contagiosa (vaca-vaca; Davies et al., 2016), o que pode aumentar o risco de 
incidência de mastite por este patógeno em rebanhos leiteiros.
 Patógenos contagiosos, como Strep. agalactiae e Staph. aureus 
também tiveram frequência de isolamento significativa neste estudo. 
Streptococcus agalactiae foi o terceiro patógeno mais prevalente, sendo isolado 
em 12 dos 20 rebanhos selecionados neste estudo, enquanto Staph. aureus foi 
isolado em 14 rebanhos. Oliveira et al. (2015), avaliando a ocorrência de MC 
em rebanhos leiteiros do Brasil, também relataram alta frequência de Strep. 
agalactiae (aproximadamente 7,0% das culturas positivas). 
 Enquanto Staph. aureus continua a ser uma causa significativa de 
mastite em alguns países (Olde Riekerink et al., 2008, Keane et al., 2013), a 
prevalência de MC causada por Strep. agalactiae, diferentemente do observado 
em nosso estudo, apresentou redução em rebanhos leiteiros localizados em 
países europeus e norte-americanos. Ruegg (2012) descreveu resultados de 11 
estudos epidemiológicos sobre a distribuição de patógenos causadores de MC e 
observou que Strep. agalactiae foi identificado em apenas 2 estudos. A adoção 
de estratégias de manejo específicas, como o uso de desinfetantes de tetos, 
tratamento de casos clínicos, uso de terapia de vaca seca, remoção de vacas 
cronicamente infectadas e manutenção periódica de equipamentos de ordenha, 
podem resultar na redução de IIM causadas por patógenos contagiosos (Ruegg, 
2012).
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Tabela 1. Resultados de cultura microbiológica e distribuição dos patógenos e gravidade de casos de mastite 
clínica (n=4.212) diagnosticados em vacas leiteiras de 20 rebanhos do sudeste do Brasil avaliados de março de 
2014 a janeiro de 2016.

1 (leve) alteração das características visuais do leite; (moderada) alteração das características 
visuais do leite e úbere; e (grave) leite anormal, sintomas inflamatórios visuais do úbere e 
presença de sintomas sistêmicos. A frequência dos escores de gravidade foi avaliada em nível de 
vaca (3.708 casos). 
2 Isolamento de três ou mais microrganismos diferentes na mesma cultura.
3 Isolamento de dois patógenos diferentes na mesma cultura.   
4 Cultura com isolamento de uma única espécie de micro-organismo ou grupo (SCN).
5 Staphylococcus coagulase-negativa.
6 Trueperella pyogenes (n = 38), Bacillus spp. (n = 33), Enterococcus spp. (n = 32), Nocardia 
spp. (n = 8). 
7 Proteus spp. (n = 14), Pseudomonas spp. (n = 12), Pasteurella spp. (n = 10), Serratia spp. (n = 
1), outros isolados Gram negativos não identificados em nível de gênero ou espécie pelos testes 
(n=78).
8 Soma de patógenos isolados e frequência relativa (%), e distribuição geral dos escores de 
gravidade dentro dos grupos classificado conforme os resultados de cultura. Somente culturas 
com isolamento de uma única espécie ou grupo (SCN) foram incluídas nessa análise.
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 Um total de 44% das amostras submetidas à cultura microbiológica 
neste estudo apresentaram resultado negativo (sem crescimento após 48 h de 
incubação). Este resultado foi semelhante ao encontrado em outros estudos 
que avaliam amostras de leite coletadas de casos de MC (Olde Riekerink et 
al., 2008, Pinzon-Sanchez and Ruegg, 2011, Cortinhas et al., 2016). Existem 
vários fatores que podem explicar um resultado negativo na cultura, como por 
exemplo: ausência de IIM; infecções causadas por bactérias que requerem 
métodos de identificação específicos (e.g., Mycoplasma spp.); condições de 
armazenamento desfavoráveis   de amostras de leite na fazenda e/ou durante 
o transporte para o laboratório (Dinsmore et al., 1992); cura espontânea do 
patógeno pelo próprio sistema imunológico das vacas antes da coleta das 
amostras de leite (Smith et al., 1985); e menor resistência de determinadas 
espécies bacterianas ao congelamento. Escherichia coli foi a espécie mais 
isolada do MC em nosso estudo, a qual foi associada com resultados de cultura 
negativa em outros trabalhos (Smith and Hogan, 1993). Portanto, é possível 
inferir que a alta frequência de resultados de cultura negativa em nosso 
estudo pode estar parcialmente atribuída a IIM causadas por E. coli, em que 
ocorreu uma cura espontânea, ou devido à morte bacteriana em decorrência do 
congelamento das amostras antes da cultura microbiológica.
 A frequência de escores de gravidade dos casos de MC de acordo com 
o agente etiológico pode ser observada na Tabela 1. No presente estudo, apesar 
da frequência de MC ter sido calculada por quarto mamário, a frequência dos 
escores de gravidade foi determinada em nível de vaca. Com isso, um total de 
3.824 casos apresentaram registro de gravidade. Deste total 60% (n=2.305) dos 
casos apresentaram sintomatologia leve (alteração apenas das características do 
leite), 34% (n=1.305) sintomatologia moderada (alteração das características 
do leite associado com sintomas de inflamação no úbere, como inchaço e rubor 
localizados), e 6% (n=214) apresentaram sintomatologia grave (associação dos 
sintomas previamente descritos com sinais sistêmicos de infecção, como por 
exemplo, febre, desidratação, anorexia e prostração; Tabela 1; Figura 2). 
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Figura 2.  Frequência de escore de gravidade de 3.824 casos de mastite clínica em nível de vaca 
identificados em 20 rebanhos leiteiros avaliados de março de 2014 a janeiro de 2016

 Distribuição semelhante dos escores de gravidade foi observada em 
estudo belga, em que 63,1% dos casos de MC foram relatados como leves, 
29,9% como moderados e 7% como graves (Verbeke et al., 2014). Neste último 
estudo, uma maior frequência de patógenos Gram-positivos, especialmente 
estreptococos ambientais, foi relatada em comparação com o presente estudo. 
Por outro lado, frequências mais altas de casos moderados (36,9%) e graves 
(15,3%) foram descritas em rebanhos norte-americanos com alta prevalência 
de patógenos Gram-negativos (Oliveira et al., 2013). A maior frequência de 
casos leves de MC no presente estudo em comparação ao descrito por Oliveira 
et al. (2013) pode estar associado à menor ocorrência de MC causada por 
patógenos Gram-negativos em nosso estudo. A MC causada por patógenos 
Gram-negativos foi associada com uma maior frequência de casos graves, 
especialmente em rebanhos com alta prevalência de E. coli (Oliveira et al., 
2013, Verbeke et al., 2014). No presente estudo, quando a gravidade dos 
casos de MC foi avaliada por grupo de agentes causadores, aproximadamente 
60% dos casos com isolamento de patógenos Gram-negativos apresentaram 
gravidade de escores moderado ou grave. Por outro lado, apenas 37,2% dos 
casos com isolamento de patógenos Gram-positivos e 27,2% do grupo de outros 
microrganismos não bacterianos apresentaram MC com escore moderado ou 
grave (Tabela 1).
 
2.2. Associação entre a taxa de incidência de mastite clínica e características 
em nível de rebanho
 A média mensal de TIMC, considerando todos os casos registrados 
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(submetidos e não submetidos para cultura microbiológica; n=5.539) foi de 9,7 
casos por 10.000 QDR, variando de 1,9 a 21,7 casos por 10.000 QDR (Figura 
3).

Figura 3. Distribuição das médias das taxas de incidência de mastite clínica (TIMC; número de 
casos por 10.000 quartos-dias em risco) avaliadas mensalmente em 20 rebanhos do sudeste do 
Brasil de março de 2014 a janeiro de 2016.

 A CCSLT foi a única variável em nível de rebanho associada com a 
TIMC geral neste estudo (P = 0,008). Rebanhos com médias geométricas de 
CCSLT >600 × 103 células/mL apresentaram média de TIMC mais alta (16,0 
casos por 10.000 quartos-dias em risco) que rebanhos com CCLT ≤600 × 103 
células/mL (≤7,7 casos por 10.000 quartos-dias em risco; Figura 4). Não houve 
diferença (P = 0,95) entre os rebanhos com CCSLT ≤300 × 103 células/mL 
e com 301-600 × 103 células/mL em relação à TIMC geral (todos os casos, 
independentemente do resultado de cultura microbiológica).
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Figura 4. Resultados do modelo misto de regressão descrevendo a associação entre a taxa de 
incidência de mastite clínica geral (TIMC; número de casos por 10.000 quartos-dia em risco) e a 
contagem de células somáticas do leite de tanque (CCSLT) em 20 rebanhos do sudeste do Brasil, 
avaliados de março de 2014 a janeiro de 2016. 

 Diferentemente, enquanto alguns estudos não encontraram associação 
entre a CCSLT e a TIMC (Barkema et al., 1998, Olde Riekerink et al., 2008), 
outros descreveram uma maior frequência de MC em rebanhos com baixa 
CCSLT (≤150 × 103 células/mL; Erskine et al., 1987). Diferenças de resultados 
entre os estudos podem estar atribuídas a uma média mais alta de CCS observada 
em rebanhos avaliados no presente estudo em comparação aos estudos prévios 
(Barkema et al., 1998, Olde Riekerink et al., 2008). Além disso, outros fatores 
podem estar relacionados com as diferenças de resultados entre os estudos, 
como o nível de competência dos responsáveis em relação a diagnóstico de MC, 
a medida de frequência utilizada na avaliação (e.g., incidência acumulada ou 
taxa de incidência), e as diferenças na prevalência de determinados patógenos 
nos rebanhos avaliados entre os estudos (Barnouin et al., 2005). Por exemplo, 
a alta frequência de agentes contagiosos e estreptococos ambientais nos casos 
de MC identificados no presente estudo pode ser o fator responsável pela alta 
média geral de CCSLT, visto que esses grupos de agentes patogênicos estão 
associados com o aumento da CCS individual de vacas leiteiras (Ruegg, 2012).
Nenhuma outra variável em nível de rebanho (tamanho do rebanho, média de 
produção de leite por vaca, CBTLT, sistema de alojamento ou estação do ano) 
foi associada com a TIMC geral (P > 0,05).
 Em relação à avaliação realizada com base nos grupos de patógenos, 
as médias mensais de TIMC foram: culturas negativas (3,0 casos por 10.000 
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quartos-dia em risco; desvio padrão, DP=3,1); patógenos Gram-positivos 
(2,0; DP=2,2); patógenos contagiosos (1,4; DP=3,2); Gram-negativos (1,2; 
DP=1,4); e, outros patógenos (0,3; DP=0,7; Figura 5).

Figura 5. Distribuição das médias das taxas de incidência de mastite clínica mensal (TIMC; 
número de casos por 10.000 quartos-dias em risco) conforme os grupos de patógenos (e cultura 
negativa) avaliados nos modelos mistos de regressão. 

 Os resultados dos modelos mistos de regressão associando a TIMC 
referente aos grupos de patógenos e características em nível de rebanho estão 
descritos na Tabela 2. A TIMC causada por patógenos contagiosos principais 
foi associada com as seguintes variáveis: sistema de alojamento (P = 0,002), 
CCSLT (P = 0,02) e média de produção de leite por vaca (P=0,01). Rebanhos 
com vacas em lactação alojadas em piquetes apresentaram TIMC mais baixa 
(0,48 casos por 10.000 quartos-dias em risco) que rebanhos com sistemas de 
alojamento do tipo freestall (1,19 casos por 10.000 quartos-dias em risco) 
ou compost barn (3,2 casos por 10.000 quartos-dias em risco). Não houve 
diferença (P = 0.80) na TIMC causada por patógenos contagiosos quando 
rebanhos com sistema compost barn foram comparados com rebanhos com 
sistema de alojamento do tipo freestall. 
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Tabela 2. Resultados do modelo misto de regressão descrevendo a associação entre a taxa de incidência de 
mastite clínica (TIMC; número de casos por 10.000 quartos-dia em risco) dos grupos de patógenos (e cultura 
negativa) e variáveis em nível de rebanho em 20 fazendas do sudeste do Brasil, avaliados de março de 2014 a 
janeiro de 2016.

1β = Coeficiente de regressão. 
2Médias baseadas em resultados mensais da taxa de incidência de mastite clínica (número de 
casos por 10.000 quartos-dias em risco). 
3Desvio padrão relacionado às médias da taxa de incidência de mastite clínica. 
4Grupo formado por patógenos contagiosos principais: Staphylococcus aureus and Streptococcus 
agalactiae. 
5Contagem de células somáticas de leite de tanque (× 103 células/mL) baseada em médias 
geométricas de resultados mensais. 
6Número de vacas em lactação. 
7Grupo formado a partir de casos de mastite clínica causados por bactérias Gram-positivas, com 
exceção das bactérias pertencentes ao grupo de patógenos contagiosos e Trueperella pyogenes. 
8As classes relacionadas à estação do ano foram criadas associando-se as duas estações 
climáticas características do sudeste brasileiro (estação chuvosa: outubro a março; e estação 
seca: abril a setembro; Oliveira et al., 2015), e os anos que cada rebanho foi avaliado no estudo 
(2014 ou 2015-2016). 
9Grupo formado a partir de casos de mastite clínica causados por bactérias Gram-negativas, 
com exceção de Pseudomonas spp., espécie foi incluída no grupo chamado como não- tratáveis. 
10Contagem bacteriana total (× 103 cfu/mL) baseada em médias geométricas de resultados 
mensais.
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 Ao contrário dos nossos resultados, outros estudos relataram 
associação entre a TIMC geral e sistema o sistema de alojamento das vacas em 
lactação. Vacas alojadas em sistemas do tipo tie-stall apresentaram maior TIMC 
que as vacas alojadas em freestall (Olde-Riekerink et al., 2008). Por outro 
lado, outros estudos relataram que uma maior TIMC em rebanhos com sistema 
de alojamento loosing house em comparação com rebanhos com sistemas de 
alojamento do tipo freestall e tie-stall (Peeler et al., 2000, Barnouin et al., 
2005). Nesses estudos, o sistema loosing house foi definido como um galpão 
aberto (sem camas individuais), com instalações comuns para alimentação e 
bebedouros, nas quais as vacas foram mantidas soltas.
 Rebanhos com médias geométricas de CCSLT >600 × 103 células/
mL tiveram média de TIMC mensal causada por patógenos contagiosos mais 
alta (3,1 casos por 10.000 quartos-dias em risco) que rebanhos com CCSLT 
≤300 × 103 células/mL (0,8 casos por 10.000 quartos-dias em risco) e que 
rebanhos com CCSLT entre 301 e 600 × 103 células/mL (0,3 casos por 10.000 
quartos-dias em risco). Não houve diferença (P = 0,42) na TIMC causada por 
patógenos contagiosos quando rebanhos com CCSLT ≤300 × 103 células/mL 
foram comparados com rebanhos com CCSLT entre 301 e 600 × 103 células/
mL. 
 Tanto Strep. agalactiae quanto Staph. aureus foram associados ao 
aumento da CCS em nível de vacas e rebanhos (Wilson et al., 1997, Barkema 
et al., 1999, de Haas et al., 2004). Doze dos 20 rebanhos avaliados neste estudo 
tiveram isolamento de Strep. agalactiae, incluindo dois rebanhos, nos quais, 
este patógeno foi isolado em 53% e 62% das amostras de leite cultivadas, 
respectivamente. Além disso, em rebanhos com alta frequência de isolamento 
de Strep. agalactiae (>5% dos resultados da cultura do leite), a média de 
CCSLT (1.084 × 103 células/mL) foi 2,4 vezes maior do que nos rebanhos com 
frequências mais baixas de isolamento desse patógeno (458 × 103 células/mL).
 Ainda em relação ao modelo avaliando os patógenos contagiosos 
principais, rebanhos com média de produção de leite por vaca de 21-25 Kg/
dia tiveram TIMC mais alta (3,0 casos por 10.000 quartos-dias em risco) que 
rebanhos com médias de produção de leite por vaca ≤ 20 Kg/dia (0,7 casos por 
10.000 quartos-dias em risco), e >25 Kg/dia (0,5 casos por 10.000 quartos-
dias em risco; Tabela 5). Não houve diferença estatística (P = 0,18) na TIMC 
causada por patógenos contagiosos quando rebanhos com médias de produção 
de leite por vaca ≤20/dia foram comparados com rebanhos com médias de 
produção >25 Kg/dia.
 Não houve associação entre a estação do ano e a TIMC geral; 
no entanto, houve associação entre esta variável e a TIMC causada por 
patógenos Gram-positivos (maior TIMC durante a estação chuvosa de 2015 
em comparação com as demais estações avaliadas; Tabela 2). Para avaliação 
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do efeito da estação do ano sobre a TIMC, o período de coleta de dados foi 
categorizado em quatro classes: (1) estação seca 2014; (2) estação chuvosa 
2014; (3) estação seca 2015; e, (4) estação chuvosa 2015. A variável estação 
foi categorizada desta forma pelo fato da potencial variação nos níveis de 
calor e umidade entre as estações em diferentes anos, o que pode ser um fator 
de risco para a MC. As classes relacionadas à estação do ano foram criadas 
associando-se as duas estações climáticas características do sudeste brasileiro 
(estação chuvosa: outubro a março; e estação seca: abril a setembro; Oliveira 
et al., 2015), e os anos que cada rebanho foi avaliado no estudo (2014 ou 2015-
2016). Um dos rebanhos participantes foi monitorado até o final do mês de 
janeiro de 2016 e a TIMC neste mês foi incluída no período 4 (estação chuvosa 
2015).
 Oliveira et al. (2015) também avaliaram rebanhos leiteiros do Brasil 
e relataram uma maior incidência de MC durante a estação chuvosa do que 
na estação seca, tanto para vacas primíparas quanto para vacas multíparas. A 
estação chuvosa no Sudeste do Brasil compreende os meses com as mais altas 
temperaturas e acúmulo de umidade no ambiente, o que é uma combinação 
que favorece o estresse térmico em vacas leiteiras, aumentando o risco de 
IIM, especialmente aquelas causadas por patógenos ambientais (Costa et al., 
1998). A ausência de associação entre a estação chuvosa de 2014 e a TIMC 
em nosso estudo pode ser atribuída a um período de seca que o Brasil sofreu 
em 2014 (dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Brasil, www.
inmet.gov.br). A redução da umidade ambiental na estação chuvosa de 2014, 
especialmente em sistemas de piquetes, pode ter reduzido a carga microbiana 
no ambiente e, consequentemente, reduzindo o risco de MC durante este ano. 
Além disso, é necessário considerar que a avaliação dos rebanhos por um 
período mais prolongado poderia gerar diferentes resultados relacionados à 
associação entre a estação do ano e a TIMC em nosso estudo.
 Para o modelo avaliando o grupo de bactérias Gram-negativas, a 
TIMC foi associada apenas com a CBTLT (P = 0,031). Rebanhos com CBTLT 
>30 × 103 ufc/mL tiveram TIMC média mensal de patógenos Gram-negativos 
mais alta (1,8 casos por 10.000 quartos-dias em risco) que rebanhos com 
CBTLT ≤30 × 103 ufc/mL (0,9 casos por 10.000 quartos-dias em risco; Tabela 
2). A CBTLT está intimamente relacionada com fatores ambientais, como o 
acúmulo excessivo de umidade e matéria orgânica (e.g., lama e fezes) nas 
instalações de alojamento, bem como, com a higiene inadequada de corredores 
e sala de ordenha. A ocorrência de tais fatores podem resultar em acúmulo de 
sujidade no úbere e tetos das vacas, e em consequência, aumentar o risco de 
contaminação do leite, além da ocorrência de MC causada por bactérias Gram-
negativas, especialmente coliformes (Hogan and Smith, 2012). 
 Por fim, não houve associação (P > 0,05) entre a TIMC e as variáveis 
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em nível de rebanho quando os modelos contendo o grupo de culturas negativas 
e o grupo de patógenos não-bacterianos foram avaliados.

3. FREQUÊNCIA DE USO DE ANTIMICROBIANOS PARA O 
TRATAMENTO DA MASTITE CLÍNICA
 Este estudo foi conduzido contemporaneamente ao estudo de 
caracterização do perfil etiológico e epidemiológico da MC. Portanto, os 
mesmos 20 rebanhos previamente descritos foram selecionados com base nos 
mesmos critérios de seleção. Como critério de inclusão pós-seleção, apenas 
os rebanhos que completaram ao menos 12 meses de monitoramento foram 
avaliados na análise final dos dados. Um dos rebanhos desistiu do estudo após 
8 meses de avaliação, portanto, um total de 19 rebanhos tiveram os dados 
analisados neste estudo. A coleta de dados foi realizada de abril de 2014 a 
janeiro de 2016.
 Este foi o primeiro estudo a quantificar a frequência de uso de 
antimicrobianos para o tratamento da MC em rebanhos leiteiros do Brasil. 
A avaliação prospectiva realizada neste estudo teve como foco uma única 
doença, o que nos permitiu criar uma base de dados confiável em relação ao 
consumo de antimicrobianos para tratamento de MC em rebanhos leiteiros. 
Estudos avaliando o consumo de antimicrobianos para o tratamento do MC 
podem servir como fonte de informação para potenciais programas sobre o uso 
prudente de antimicrobianos em rebanhos leiteiros, a fim de reduzir o risco de 
proliferação de cepas resistentes.
 Durante a coleta de dados, para cada caso de MC, as seguintes 
informações em nível de vaca e de tratamento foram registradas: (a) identificação 
da vaca diagnosticada com MC (número ou nome); (b) quarto(s) mamário(s) 
afetados; (c) data do diagnóstico de MC; (e) uso de antimicrobianos (sim ou 
não); (f) uso de terapia combinada (e.g., terapia com o uso de antimicrobianos 
intramamários combinados com antimicrobianos aplicados por via sistêmica; 
(g) nome comercial do(s) antimicrobiano(s) utilizado(s); (h) duração (dias) do 
tratamento; (i) número de aplicações por dia; e, (j) necessidade de alteração do 
protocolo terapêutico.
 O consumo de antimicrobianos utilizados para o tratamento da MC 
foi estimado pela quantidade de doses definidas diárias (DDD) utilizadas 
mensalmente (Gonzalez et al., 2010); enquanto que a frequência de uso foi 
determinada pelo cálculo da incidência de tratamento antimicrobiano (ITA; 
Stevens et al. 2016), com base na seguinte fórmula:
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 A ITA mensal foi expressa como o número de DDD por 1.000 vacas 
em lactação-dia (VLD). Os antimicrobianos foram classificados de acordo 
com suas classes e as rotas de administração descritas na bula de cada produto. 
Testes estatísticos não paramétricos foram utilizados para determinar as 
associações entre ITA e características dos rebanhos.

3.1. Consumo de antimicrobianos
 Um total de 5.457 casos de MC em nível de quarto mamário (5,020 
casos em nível de vaca) foram registrados durante o período de estudo, e destes, 
5.295 (97%) receberam terapia antimicrobiana. O uso de terapia combinada foi 
registrado em 64,4% (n=3.231) dos tratamentos em nível de vaca. Alteração do 
protocolo terapêutico primário ocorreu em 612 (11,6%) tratamentos de MC.
Doze compostos intramamários comerciais formulados com 10 classes 
antimicrobianas (ou combinação de classes) tiveram registro de uso durante o 
período de estudo. Considerando o número de DDD, a classe de antimicrobianos 
intramamários mais frequentemente usada foi a das cefalosporinas de 
terceira geração (9.549 DDD), seguida de um composto formulado com a 
combinação de tetraciclina, aminoglicosídeo e polipeptídeo (8.501 DDD), e 
por cefalosporinas de quarta geração (5.024 DDD; Tabela 3). 
 Em relação à frequência de administrações, um antimicrobiano 
formulado com a combinação de um macrolídeo e um aminoglicosídeo teve 
a média mais alta de aplicações por tratamento em nível de quarto mamário 
(média=7,4; DP=3,9), seguido das combinações de penicilinas (média=6,9; 
DP=2,9), e de cefalosporinas de terceira geração (média=6,9; DP=5,9; Tabela 
3).
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Tabela 3. Número total de doses definidas (DDD) e frequência de administração de classes antimicrobianas 
usadas para o tratamento de mastite clínica em 19 rebanhos leiteiros avaliados durante 12 meses.

1 Número total de doses definidas diárias (DDD); para antimicrobianos administrados pela via 
sistêmica, ao cálculo das DDD foi baseado em uma vaca de 600 Kg de peso corporal (Jensen et 
al., 2004). 
2 Frequência (media, desvios padrão e percentis) de administração (aplicação) das classes de 
antimicrobianos usadas para tratamento de MC. 
3 Desvio padrão.

 Para os antimicrobianos aplicados pela via sistêmica, 18 produtos 
comerciais formulados com nove classes de antimicrobianos (ou combinação 
de classes) tiveram registro de uso durante o período de estudo. Antimicrobianos 
sistêmicos da classe da fluoroquinolonas tiveram a maior frequência de uso, 
considerando o número de DDD aplicadas (n=5.696), seguido de cefalosporinas 
de quarta geração (1.187 DDD) e produtos da classe das penicilinas (968 DDD; 
Tabela 3). Compostos formulados com cefalosporinas de terceira geração 
tiveram a maior frequência de administrações por tratamento (média=4,2; 
DP=2,6), seguida de cefalosporinas de quarta geração (média=2,8; DP=1,2), e 
de compostos a base de fluoroquinolonas (média=2,7; DP=1,7; Tabela 3).
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3.2. Incidência de tratamento antimicrobiano: Consumo geral
 A média mensal de ITA, independente da classe dos antimicrobianos 
e da via de administração, foi de 17,7 (DP=3,0) DDD por 1.000 vacas em 
lactação-dia.  Em nível de rebanho, a ITA média variou de 3,9 a 39,0 DDD 
por 1.000 vacas em lactação-dia (Figura 6). Outros estudos também relataram 
uma grande variação entre rebanhos (Pol and Ruegg, 2007a, Stevens et al., 
2016), a qual pode estar associada a fatores como, a prevalência e incidência 
de mastite, a frequência patógenos causadores de IIM, e diferentes protocolos 
de tratamento utilizados.

Figura 6. Distribuição da incidência de tratamento antimicrobiano (DDD/1.000 vacas em 
lactação-dia) de compostos administrados pela via intramamária e sistêmica para a terapia de 
mastite clínica em 19 rebanhos leiteiros avaliados durante 12 meses.

 Em relação à avaliação geral de consumo de antimicrobianos com 
base nos meses do ano (independente do rebanho), para os compostos aplicados 
pela via intramamária, a média de ITA mensal foi de 15,4 (DP=12,3) DDD por 
1.000 vacas em lactação-dia, variando de 10,7 em agosto a 18,6 em dezembro 
(Figura 7). Para os antimicrobianos aplicados pela via sistêmica, a ITA média 
geral mensal foi de 2,2 (DP=3,2) DDD por 1.000 vacas em lactação-dia, 
variando de 1,4 em julho e agosto a 3,8 em dezembro (Figura 7).
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Figura 7. Distribuição mensal da incidência de tratamento antimicrobiano (DDD/1.000 vacas em 
lactação-dia) de compostos administrados pela via intramamária e sistêmica para a terapia de 
mastite clínica em 19 rebanhos leiteiros avaliados durante 12 meses.

 Apenas um estudo calculou a frequência de uso de antimicrobianos 
de forma similar à realizada em nosso estudo (cálculo da ITA; Stevens et al., 
2016); tal pesquisa foi conduzida na Bélgica, na qual foi relatado uma ITA 
média geral de 20,8 DDD por 1.000 vacas-dia (6.3 DDD por 1.000 vacas-dia 
para compostos intramamários e 7.4 DDD por 1.000 vacas-dia para compostos 
administrados pela via sistêmica). No entanto, nesse estudo, não foi possível 
diferenciar se os antimicrobianos foram utilizados para o tratamento da MC 
ou subclínica, ou se os antimicrobianos administrados por via sistêmica foram 
utilizados para o tratamento de IIM ou para outras doenças. De todo modo, a 
ITA administrados pela via intramamária nesse estudo (tratamento de MC e/
ou subclínica) aproximadamente duas vezes menor do que a ITA observada 
em nosso estudo (15,4 DDD por 1.000 vacas-dia). A frequência mais alta de 
uso antimicrobiano descrita em nosso estudo pode estar associada a diferenças 
entre os rebanhos selecionados, tais como protocolos de tratamento e/ou 
incidência de mastite, ou mesmo com diferenças no delineamento do estudo, 
por exemplo, duração e metodologia utilizada para coleta de dados.

3.3. Incidência de tratamento antimicrobiano: Consumo por classe dos 
antimicrobianos
 Um total de 38 Kg de antimicrobianos (com base na quantidade 
de princípio ativo administrado) foi usado para o tratamento de MC nos 19 
rebanhos avaliados no estudo. Deste total, 8.9 Kg foram administrados pela 
via intramamária, enquanto 29.1 Kg foram administrados pela via sistêmica 
(intramuscular ou endovenosa). Estes resultados indicam que embora uma 
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maior ITA foi observada para compostos administrados pela via intramamária 
em comparação com antimicrobianos administrados pela via sistêmica, o uso de 
compostos sistêmicos foi 3,25 vezes maior quando o consumo foi quantificado 
com base na quantidade total (mg) de ingredientes ativos. A administração 
de antimicrobianos sistêmicos associados com compostos intramamários tem 
recomendação prática apenas para casos graves de MC (Roberson, 2012), 
devido ao risco de bacteremia, especialmente em casos de mastite causada 
por coliformes. Wenz et al. (2001) isolaram bactérias de amostras de sangue 
de 32% de vacas com mastite de grau grave causada por coliformes. Além 
disso, as vacas com MC causada por coliformes apresentaram menor risco de 
morte ou descarte (13,8%) após serem tratadas com ceftiofur intramuscular 
em comparação com vacas que não foram tratadas com antimicrobianos 
administrados pela via sistêmica (37%; Erskine et al., 2002). No entanto, 
para o tratamento de MC de graus leve e moderado, a administração de 
antimicrobianos sistêmicos é controversa e geralmente não é necessária 
(Roberson, 2012). Em nosso estudo, o uso de antimicrobianos sistêmicos foi 
relatado em 65,2% das vacas que apresentaram MC de graus leve a moderado.
Dentre os compostos intramamários, os aminoglicosídeos tiveram a maior ITA 
(11,7 DDD por 1.000 vacas em lactação-dia; DP=7,9), seguidos pelo produto 
com a combinação de tetraciclina, aminoglicosídeo e polipeptídeo (10,3 DDD 
por 1.000 vacas em lactação-dia; DP=7,2), e por cefalosporinas de terceira 
geração (9,9 DDD por 1.000 vacas em lactação-dia; DP=9,1; Figura 8). 

Figura 8. Incidência de tratamento antimicrobiano (ITA) das classes de antibióticos (ou 
combinação de classes) administradas pela via intramamária em 19 rebanhos leiteiros avaliados 
por um período de 12 meses.

 Estes resultados foram diferentes dos descritos em outros estudos que 
avaliam o consumo de antimicrobianos para tratamento de IIM em bovinos. 
No estudo de Stevens et al. (2016), os antimicrobianos mais frequentemente 
administrados pela via intramamária foram pertencentes a classe das 
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cefalosporinas de primeira geração em associação com aminoglicosídeos, 
seguido de cefalosporinas de quarta geração. Em um estudo canadense, as 
combinações de penicilina foram os antimicrobianos intramamários com maior 
frequência de uso (Saini et al., 2012a). Em um estudo dos EUA, cefalosporinas 
de primeira geração (especialmente cefapirina) e lincosamidas (especialmente 
pirlimicina) foram os compostos intramamários mais utilizados para o 
tratamento de MC (Pol and Ruegg, 2007a).
 Para os antimicrobianos aplicados pela via sistêmica, produtos à base 
de fluoroquinolonas tiveram a ITA mais alta (4,2 DDD por 1.000 vacas em 
lactação-dia; DP=7,5), seguido cefalosporinas de quarta geração (3,1 DDD 
por 1.000 vacas em lactação-dia; DP=3,4), e por compostos formulados 
com a combinação de sulfonamida e pirimidina (2,1 DDD por 1.000 vacas 
em lactação-dia; DP=2,9; Figura 9). Pol and Ruegg (2007a) relataram que 
antimicrobianos das classes das penicilinas, tetraciclinas e cefalosporinas de 
terceira geração (principalmente ceftiofur) foram os antimicrobianos mais 
frequentemente administrados pela via sistêmica no tratamento de MC em 
rebanhos dos EUA.

Figura 9. Incidência de tratamento antimicrobiano (ITA) das classes de antibióticos (ou 
combinação de classes) administradas pela via sistêmica em 19 rebanhos leiteiros avaliados por 
um período de 12 meses.

 A comparação de resultados de estudos realizados em diferentes 
países pode ser problemático, já que os protocolos de tratamento da mastite 
são influenciados por fatores como: incidência de MC, gravidade dos casos, 
capacitação dos funcionários e/ou proprietários das fazendas, custos de 
tratamento, e diferenças nos compostos antibacterianos com aprovação de uso 
para tratamento de mastite entre os países (Grave et al., 1999). Por exemplo, 
antimicrobianos a base de fluoroquinolonas e sulfonamidas não são permitidos 
para tratamento de mastite nos Estados Unidos (Roberson, 2012), embora seu 
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uso seja legalmente permitido no Brasil. Outro fator que limita a comparação 
dos resultados entre os estudos se deve ao fato de que as avaliações mais recentes 
do consumo de antimicrobianos nos rebanhos leiteiros foram baseadas na 
contagem de embalagens antimicrobianas dispensadas em recipientes deixados 
nas fazendas (Saini et al., 2012b, Stevens et al., 2016). Esta metodologia de 
quantificação pode dificultar, ou até mesmo impossibilitar, a identificação da 
indicação de uso de antimicrobianos sistêmicos.

4. ASSOCIAÇÃO ENTRE A ITA GERAL E CARACTERÍSTICAS EM 
NÍVEL DE REBANHO
 Testes não-paramétricos foram usados no estudo para avaliação da 
associação entre o consumo de antimicrobianos (independente da classe) e 
fatores em nível de rebanho. Os resultados demonstraram que o tamanho do 
rebanho e a CCSLT apresentaram correlação positiva com a ITA (P<0.0001). 
Por outro lado, as variáveis produção de leite e CBT não foram correlacionadas 
com a ITA. Além disso, não houve diferença (P = 0,29) na ITA entre as estações 
seca (18,2 DDD por 1.000 VLD) e chuvosa (21,2 DDD por 1.000 VLD). 
 Diferentemente dos resultados do presente estudo, um trabalho 
avaliando 89 rebanhos leiteiros do Canadá relatou que a taxa de uso de 
antimicrobianos não foi associada com a média de CCSLT (Saini et al., 2012b). 
Resultados similares foram descritos em outro estudo, o qual não encontrou 
associação entre ITA e a média geométrica de CCSLT em rebanhos da Bélgica 
(Stevens et al., 2016). Em ambos os estudos, o número de rebanhos avaliados 
foi maior e a CCSLT média geral foi menor que observado no presente estudo, 
o que pode ter contribuído com as diferenças entre os resultados. 
 Além disso, as diferenças na prevalência de patógenos causadores 
de mastite também pode influenciar a associação entre CCSLT e consumo de 
antimicrobianos. Barkema et al. (1998) relataram que casos de MC causada por 
Staph. aureus, Strep. dysgalactiae e Strep. agalactiae foram mais frequentes 
em rebanhos com elevada CCSLT. Em comparação com outros estudos 
realizados em regiões com atividade leiteira consideradas mais desenvolvida, 
como países da América do Norte e da Europa (Oliveira et al., 2013, Verbeke et 
al., 2014), nosso estudo teve maior frequência de MC causadas por patógenos 
contagiosos (Tabela 1), o que pode explicar a correlação positiva entre ITA e a 
CCSLT.
 A ITA no presente estudo também foi positivamente associada 
com o tamanho do rebanho (número de vacas em lactação), e este resultado 
provavelmente foi influenciado pela frequência de MC dos rebanhos. Em um 
estudo avaliando mais de 70% da população de vacas leiteiras dos Estados 
Unidos, a prevalência de qualquer doença ocorrida nos rebanhos (incluindo a 
mastite) foi positivamente correlacionada com o número de vacas em lactação 
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dos rebanhos (Hill et al., 2009). Em outro estudo, o uso de cefalosporina 
de terceira geração também foi positivamente associado ao tamanho do 
rebanho, embora não tenha sido observado associação entre o uso geral de 
antimicrobianos e esta variável (Saini et al., 2012b). 
 De forma contrária aos resultados do presente estudo, não foi 
observada associação entre o uso geral de antimicrobianos e o tamanho do 
rebanho em um estudo belga (Stevens et al., 2016). Além disso, uma pesquisa 
avaliando 168 rebanhos do Peru relatou uma maior incidência de doenças que 
receberam tratamento (incluindo mastite) em rebanhos pequenos de produção 
familiar (Redding et al., 2014) do que em rebanhos maiores, com mais de 
50 vacas em lactação. Os autores descreveram que esse resultado poderia 
estar atribuído ao baixo nível de instrução dos proprietários/funcionários 
dos rebanhos; em outras palavras, proprietários de rebanhos maiores tendem 
a ter mais acesso à informação, e portanto, possuem melhores programas de 
prevenção de doenças, e não apenas com ações de tratamento.
 Em relação aos sistemas de alojamento, a ITA foi estatisticamente 
superior (P = 0,009) em rebanhos do tipo freestall (24,1 DDD por 1.000 VLD) 
em comparação a sistemas compost barn (15,9 DDD por 1.000 VLD). Não 
houve diferença (P = 0,09) na ITA entre o sistema freestall em comparação 
com sistemas de piquetes (19,3 DDD por 1.000 VLD). Da mesma forma, não 
houve diferença nas médias de ITA entre rebanhos com sistemas de compost 
barn em comparação a piquetes (P = 0,22; Figura 10).

Figura 10. Associação entre a incidência de tratamento antimicrobiano (ITA; DDD por 1.000 
vacas em lactação-dia) e os sistemas de alojamento em 19 rebanhos leiteiros avaliados durante 
um período de 12 meses. Valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes entre 
si (P<0,05).
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 Diferentemente nossos resultados, não houve diferença entre os tipos 
de alojamento (freestall, tie-stall, compost barn) em outro estudo avaliando a 
associação entre o uso de antimicrobianos, embora tendências foram observadas 
para algumas classes de antimicrobianos (Saini et al. 2012b). A comparação de 
nossos resultados com outros estudos pode ser difícil, pois fatores como o 
manejo do rebanho, a incidência de MC e as estratégias terapêuticas podem 
ter uma grande variação entre os países, ou mesmo, entre os rebanhos de 
uma região. Além disso, nossos resultados devem ser avaliados com cautela, 
pois um estudo com maior número de rebanhos em cada um dos sistemas de 
alojamento avaliados poderia gerar resultados diferentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Neste capítulo foram descritos resultados sobre o perfil etiológico e 
fármaco-epidemiológico da MC em 20 rebanhos leiteiros da região Sudeste 
do Brasil. Embora observou-se uma média mensal de TIMC mais elevada em 
comparação com a maioria dos estudos realizados em outros países, uma grande 
variação na frequência da doença entre os rebanhos (1,9 a 21,7 casos por 10 
000 QDR) foi observada no presente estudo. Esses resultados demonstraram 
que alguns rebanhos têm um excelente controle de MC, enquanto outros 
continuam a ter o grande desafio de reduzir a ocorrência de novos casos desta 
doença. Em relação à frequência de agentes causadores de MC, embora a 
maioria dos casos tenha sido causada por microrganismos ambientais, como E. 
coli e Strep. uberis, patógenos contagiosos, particularmente Strep. agalactiae 
e Staph. aureus, continuam a ser uma causa importante de MC em alguns 
rebanhos. Portanto, dependendo do cenário etiológico da fazenda, os programas 
de controle de mastite devem se concentrar na redução do desafio ambiental 
(por exemplo, aumento da higiene das vacas), bem como prevenir o contato 
de quartos saudáveis com agentes patogênicos contagiosos, especialmente 
durante a ordenha.
 Algumas características de rebanho foram associadas com a TIMC. 
Por exemplo, a frequência de MC (geral e causada por patógenos contagiosos) 
foi maior nos rebanhos com CCSLT >600 × 103 células/mL. Além disso, a 
TIMC com isolamento de patógenos Gram-negativos foi maior em rebanhos 
com CBTLT >30 × 103 ufc/mL. Embora seja difícil apontar qual é a causa ou o 
efeito com base nesses resultados, é possível inferir que rebanhos com elevada 
TIMC têm um maior risco de produzir um leite de qualidade inferior do que os 
rebanhos onde a MC está mais bem controlada.
 Em relação à caracterização do perfil de consumo de antimicrobianos 
para tratamento da MC, observou-se uma maior média mensal de ITA em 
nosso estudo em comparação com outros estudos que utilizaram o mesmo 
método de quantificação de antimicrobianos. Além disso, embora nossos 
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resultados tenham mostrado uma maior ITA para compostos administrados 
pela via intramamária em comparação com antimicrobianos administrados 
pela via sistêmica, o uso de compostos sistêmicos foi 3,25 vezes maior quando 
o consumo de antimicrobianos foi quantificado com base na quantidade total 
(mg) de princípios ativos utilizados. Esse resultado foi atribuído principalmente 
à alta frequência de protocolos não descritos em bula. O uso de terapia 
combinada foi relatado em 64,4% dos tratamentos ao nível de vaca, e o número 
médio de administrações para a maioria dos antimicrobianos foi maior do que 
o recomendado em bula. 
 Entre os fármacos intramamários, os aminoglicosídeos apresentaram 
a maior ITA, seguido de um composto formulado com a combinação de 
tetraciclina, aminoglicosídeos e polipeptídeos, e por cefalosporinas de 
terceira geração. Para antimicrobianos administrados pela via sistêmica, as 
fluoroquinolonas e as cefalosporinas de quarta geração foram os antimicrobianos 
mais utilizados. 
 Algumas das classes de antimicrobianos com alta frequência de uso 
nos rebanhos avaliados neste estudo, por exemplo, as fluoroquinolonas e as 
cefalosporinas de terceira e quarta geração, foram classificadas como críticos 
para tratamento de doenças importantes na medicina humana pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Esses resultados levantam a preocupação com a 
proliferação de cepas bacterianas resistentes, e consequentemente, com a 
redução da eficácia do tratamento antimicrobiano em infecções que acometem 
humanos e animais. Por fim, visto que fatores em nível de rebanho foram 
associados com a TIMC e com o consumo de antimicrobianos, estratégias de 
manejo com o objetivo de melhorar o controle de MC devem ser implementados 
em rebanhos leiteiros do sudeste do Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil, no ano de 2016, produziu cerca de 39,1 bilhões de ovos, 

além de exportar 10,41 mil t. Diante desses números, o consumo de ovos no 
país ainda é considerado baixo, representando apenas 190 per capita (Embrapa, 
2017), consequência de informações contraditórias em relação ao teor de 
colesterol presente no ovo dos benefícios e/ou malefícios que o consumo deste 
poderiam trazer a saúde. 
 O ovo é uma ótima alternativa para a alimentação saudável, por 
possuir baixa caloria, ser fonte de proteínas, possuir elevada digestibilidade, 
alto valor biológico e uma importante fonte de energia (Bertechini, 2003). 
Quanto à sua composição, a casca representa cerca de 9,5%, a gema 24,0% e o 
albúmen 67,5% do peso total do ovo (Souza et al., 2017)1. A gema é composta 
por água (50%), lipídeos (32%) e proteínas (16%) de elevado valor biológico, 
além de vitaminas e minerais. Tais nutrientes presentes na gema são necessários 
para o desenvolvimento do embrião (Hafez & Hafez, 2004). O Albúmen (Alb), 
assim como a gema, possui em sua composição várias proteínas com alto valor 
biológico, dentre as mais importantes estão a ovotransferrina e a ovoalbumina 
(Leeson & Summers, 2005).

O setor avícola tem dado mais atenção à qualidade dos ovos nesses 
últimos anos e mais recentemente sobre qualidade da fração lipídica da gema. 
Assim, encontra-se no mercado produtos com diferenciação de ácidos graxos, 
nos quais é informada a maior composição de ácidos graxos polinsaturados, 
conhecidos como fontes dos fatores Omega. Há, nesse sentido, o intuito de se 
reduzir o teor de colesterol da gema dos ovos destinados ao consumo humano.
 Neste contexto, o ovo é considerado um alimento completo, com 
elevada digestibilidade e alto valor biológico. Entretanto, devido a informações 
errôneas em relação ao colesterol contido na gema, o ovo é pouco consumido 
pela população (Quirino et al., 2009). A quantidade de colesterol presente 
numa gema de ovo varia de 215 à 275 mg, de acordo com o peso, um ovo 
grande, de 60g, fornece cerca de 210mg de colesterol. É na fração lipídica da 

1 Dissertação de Mestrado; Dados não publicados.



 235

gema, que estão presentes triacilgliceróis, fosfolipídios e o colesterol (Leeson 
& Summers, 2001; Spence et al., 2010). 

Constantemente, a gema dos ovos é alvo de críticas, devido ao 
teor de colesterol, pois esse composto químico é associado a problemas 
cardiovasculares. O colesterol é carreado pelo sangue através de estruturas 
chamadas de lipoproteínas. O teor de colesterol na corrente sanguínea e a 
concentração de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) tendem aumentar 
quando a ingestão diária de ovos é alta. Porém, Rallof (2006) revisando sobre 
o assunto encontrou estudos em que a ingestão de ovos eleva a concentração 
da HDL. Já, McNamara, (2000), afirma que o consumo dos ovos não tem 
relação direta com o aumento de colesterol sanguíneo (hipercolesterolmia), 
ainda enfatiza que os ovos contém quantidade considerável de nutrientes para 
alimentação dos humanos e que não há justificativas cientificas que esclareçam 
a quantidade exata de ovos à serem consumidos semanalmente para cada 
indivíduo.

Segundo Lirette et al (1993), muitas pesquisas tem sido realizadas 
para descobrir como reduzir o teor de colesterol da gema do ovo, e o foco 
destes está na manipulação dos níveis de energia e proteína da dieta das 
galinhas poedeiras. Entretanto, de acordo com Pesti & Bakalli, (1998), dietas 
com suplementação de cobre acima de 250 mg/kg propiciaram mudanças no 
metabolismo de aminoácidos e lipídeos em galinhas com idade avançada. 
Valsala & Kurup, (1987), verificaram que em ratos a glutationa é responsável 
pela regulação da biossíntese do colesterol, sob estimulo da enzima 3 hidroxi 
3 metilglutaril coenzima A redutase.
 A presença dos microminerais na dieta das aves é importante para 
a qualidade dos ovos, cuja deficiência ou excesso resulta em queda da sua 
qualidade. Assim como os minerais, os aminoácidos são indispensáveis nas 
dietas fornecidas as galinhas poedeiras, cujos ingredientes predominantes são 
farelo de soja e milho. O Cobre tem uma função essencial no metabolismo 
lipídico dos animais e, quando suplementado, auxilia na diminuição do 
colesterol dos ovos, enquanto o Zinco participa de mais de 300 reações 
metabólicas, atuando na deposição de albúmen (Mabe et al.,2003; Rezende, 
2016). Dentre os aminoácidos indispensáveis, a Metionina é considerada o 
primeiro aminoácido limitante alterando peso dos ovos (Schutte, 1998) e 
composição (POLESE, 2011). Outro aminoácido essencial para aves é treonina. 
A L-Treonina é a única forma de utilização, além de ser considerado o terceiro 
aminoácido mais limitante, principalmente em dietas formuladas com baixa 
proteína bruta, com funções importantes no metabolismo (Kidd & Kerr, 1996; 
Schutte, 1998).
 Grande parte das pesquisas com o uso de aminoácidos e de minerais 
avaliam efeitos isolados de ambos sobre o desempenho de galinhas poedeiras e 
composição química dos ovos. Entretanto, estudos com a associação de ambos 
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e prováveis benefícios sobre a performance de poedeiras e na composição dos 
ovos são escassos.

2. COMO ALTERAR A COMPOSIÇÃO DOS OVOS
A produção de ovos comerciais é reconhecida por ser uma atividade 

dinâmica, onde estratégias eficientes na criação destas aves são necessárias, 
principalmente em relação à alimentação das galinhas poedeiras, cuja 
complexidade exige a atenção nos requerimentos nutricionais nas diferentes 
fases com o intuito de atender as exigências para expressar o máximo do 
potencial genético (Costa et al., 2015). 

A gema é composta principalmente por proteínas, lipoproteínas de 
alta (HDL) e baixa densidade (LDL), enzimas (catalase, protease, fosfatase 
e amilase), vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e hidrossolúveis (complexo 
B), além dos componentes inorgânicos, como o Ca, Fe, Se, Cl, Na e P (Bacila, 
2003). Além da gema, a qualidade da casca está diretamente relacionada ao 
ingrediente que ave recebe via dieta, cujo peso e espessura podem ser afetados 
(Leeson & Summers, 2005). Os componentes principais presentes nas frações 
dos ovos estão descritos na Tabela 1

Tabela 1. Nutrientes presentes no ovo de 60 g.¹

Ovo (60 g) Casca Albúmen Gema

Proteínas        (%) 3 11 17

                         (g) 0,2 3,9 3,2

Lipideos         (%) - - 32

                         (g) - - 6,0

Carboidratos (%) - 1,0 1,0

                         (g) - 0,4 0,2

Minerais         (%) 95 0,6 1,0

                         (g) 5,7 0,2 0,2

¹Adaptado de Lesson & Summers (2001).

Nesse sentido, os aminoácidos exercem grande influência na 
composição química dos ovos. Aminoácidos são unidades estruturais da 
proteína, e existem 20 no total de interesse zootécnico, sendo que os aminoácidos 
de importância para a nutrição animal são apenas os α-aminoácidos (Dalibard 
et al., 2014). Dentre os aminoácidos indispensáveis, a metionina é considerada 
o primeiro aminoácido limitante, e outro aminoácido essencial para aves é 
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treonina. A L-treonina é a única forma de utilização, além de ser considerado o 
terceiro aminoácido mais limitante, principalmente em dietas formuladas com 
baixa proteína bruta (Kidd & Kerr, 1996). De acordo com Matos (2009), para 
melhorar a qualidade dos ovos os níveis de lisina e treonina adicionados à ração 
das poedeiras devem ser de 700 e 500 mg/kg, respectivamente. Stefanello et 
al.(2014) constataram que o Zinco suplementar não teve efeito sobre produção 
dos ovos, entretanto, houve melhora na qualidade da casca com o nível de Zn 
de 60 mg / kg. 

O principal órgão responsável pelo controle dos níveis dos 
aminoácidos que são direcionados para circulação sistêmica é o fígado. Devido 
a este controle, não há riscos de aminoácidos em excesso na circulação. Por 
este motivo, existem diferenças entre o perfil de aminoácidos que chegam no 
fígado e circulação sistêmica. Dietas formuladas com a quantidade inadequada 
de aminoácidos afetam diretamente os níveis dos aminoácidos limitantes 
nessa dieta, resultando em maior inclusão dos aminoácidos limitantes no 
sistema porta hepático e, concomitantemente, reduzindo o nível sanguíneo dos 
aminoácidos limitantes (Bertechini et al., 2004).

Além disso, os minerais também afetam a composição química 
dos ovos, além de influenciar no desempenho das galinhas poedeiras. Tanto 
o excesso quanto a deficiência são prejudiciais sobre a qualidade dos ovos, 
justificando sua importância da presença dos microminerais na dieta das aves 
para não haver prejuízos no desempenho (Sechinato, 2003). 

3. IMPORTÂNCIA DOS AMINOÁCIDOS NA NUTRIÇÃO DE 
POEDEIRAS
 Os aminoácidos, que constituem as proteínas presentes na gema 
e albúmen, são componentes essenciais nos ovos e, consequentemente, 
importantes no desempenho produtivo de galinhas poedeiras, afetando 
a produção e peso dos ovos (Leeson & Summers, 2001). Dessa forma, a 
eficiência do processo é melhorada, além de promover melhor estrutura de 
aminoácidos para a síntese proteica pelo fato de satisfazer as necessidades reais 
de aminoácidos essenciais para as galinhas poedeiras. Dentre os aminoácidos 
comerciais, tem-se a metionina e a treonina, que serão discutidos em detalhes 
a seguir. 

3.1. Metionina-Cistina - Aminoácido Sulfurado (Met + Cys)
A metionina é um aminoácido considerado essencial, e a cistina 

um semi-essencial e essa classificação pode variar de acordo com a espécie, 
apresentando um papel importante no metabolismo, pelo fato de participar das 
vias metabólicas de compostos como adrenalina e creatina. A DL-metionina é 
usualmente considerada o primeiro aminoácido limitante para aves. Quando 
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há suplementação desse aminoácido na dieta das aves, o aproveitamento 
da proteína, do nitrogênio e o equilíbrio dos aminoácidos são melhorados 
(Bunchasak & Silapasorn, 2005).

Além de estar presente na maioria dos tecidos dos animais, a 
metionina é componente chave na síntese de proteínas e, em uma situação de 
déficit deste aminoácido, esta síntese é prejudicada, (Dalibard et al., 2014). A 
metionina exerce influência sobre o tamanho dos ovos (Leeson & Summers, 
2005), além de estar relacionada com a biossíntese e no transporte de lipídeos 
no sangue (Patterson & Kung, 1988). Em dietas cujo teor de energia varia de 
alto a deficiente em metionina, o desempenho de poedeiras será afetado, pelo 
excesso de gorduras no ovário e fígado (Bertechini et al.,2004). 

É possível ajustar os níveis de metionina para controlar o tamanho 
dos ovos de galinhas poedeiras de ciclo tardio (Leeson & Summers, 2005). De 
acordo com Summers et al. (1990), o uso da metionina numa dieta contendo 
10% de proteína bruta permitiu aumento de 10% na massa dos ovos. Porém, 
Penz Jr & Jensen (1990) constataram baixo peso dos ovos e albúmen das aves 
que receberam dietas com apenas 13 % de PB. 

Além disso, o aumento da produção de ovos foi reportado por Solarte 
et al. (2005), onde galinhas poedeiras receberam 0,684% de metionina-cistina 
(met + cys). Gambaro (2014) observou que aves recebendo dietas contendo 
0,77% de met + cys apresentaram maiores pesos de ovos quando comparados 
as aves que receberam a dieta com apenas 0,66% de met + cys. Nesse contexto, 
Barbosa et al. (1999) relataram o mesmo comportamento para peso de ovos 
foi observado, a inclusão de met + cys à dieta de poedeiras de ovos brancos e 
marrons. 
 Polese (2011) relata que doses crescentes de met + cys resultaram 
em maior porcentagem de gema, consequência da síntese de colina seguida 
da formação das lipoproteínas presentes na gema. Já Brumano et al. (2010) 
observaram aumento na porcentagem da gema ao suplementar poedeiras leves, 
com 20 a 40 semanas de idade, com met + cys.

3.2. Treonina (Thr)
A treonina (Thr) é um aminoácido essencial para aves, que apresenta 

funções importantes no metabolismo, participando de processos de síntese 
e catabolismo, e gerando o acetil - Coa, que por sua vez está relacionado 
com a produção de anticorpos (Kidd & Kerr,1996; Pastore et al., 2016). Na 
formulação de rações para galinhas poedeiras, deve-se atentar ao nível de 
treonina digestível, pois tanto o excesso quanto a deficiência deste aminoácido 
pode comprometer o desempenho das aves, afetando, consequentemente os 
custos de produção (Schimidt et al., 2010).

Devido a incapacidade de síntese pelas aves, a treonina torna-se 
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essencial na síntese proteica. Quando adicionado em dietas formuladas à 
base de milho e soja, a Treonina (Thr) é o terceiro aminoácido essencial para 
poedeiras (Kidd & Kerr 1996; Figueiredo, 2008).

Segundo Rocha (2010) cita que a Thr está envolvida na proteção do 
intestino, que ocorre através da síntese de mucina. Concomitantemente, Faure 
et al. (2005) cita que a síntese de mucina é prejudicada quando há restrição 
no fornecimento da Thr em ratos. Wang et al. (2006) relatam aumento da 
produção de anticorpos na mucosa do jejuno decorrente da inclusão de níveis 
crescentes de Thr à dieta de suínos. Devido à especificidade das peptidases 
do trato gastrointestinal e o processo lento de hidrólise, o aproveitamento 
digestivo da Thr nas aves torna-se vagaroso (Augustini. 2010).

Com relação à composição química do ovo, a inclusão de Thr na 
dieta de poedeiras resulta em alterações nos ovos, conforme relatado por 
Cupertino et al (2010), onde o consumo de 487 mg e 485 mg de treonina/
ave/dia permitiram aumento na massa de ovos das poedeiras semipesadas. 
Entretanto, Figueiredo (2008) relata que o extrato etéreo (EE) da gema não foi 
alterado com a inclusão de níveis crescentes (0,542 a 0,650%) de Thr à dieta 
de poedeiras comerciais, assim como Umigi et al. (2007), onde a inclusão de 
Thr não afetou os componentes dos ovos.

4. IMPORTÂNCIA DOS MINERAIS NA NUTRIÇÃO DE POEDEIRAS
 Assim como os aminoácidos, os minerais exercem grande influência 
no desempenho de aves, pelo fato de atuarem em diferentes vias metabólicas, 
influenciando assim a produtividade das galinhas poedeiras. Os minerais são 
nutrientes que estão envolvidos em várias vias metabólicas, sendo que todas as 
suas funções no metabolismo ainda não está totalmente esclarecido. Sabe-se 
que os macrominerais estão envolvidos em funções estruturais, ao passo que 
os microminerais, ou minerais traço como cobre e zinco, estão presentes em 
pequena concentração nos tecidos, cuja função primária seria catalizadora do 
sistema enzimático celular com uma gama de funções (Vieira, 2008).

Sabe-se que a absorção de minerais pode ser afetada por diversos 
fatores, como o antagonismo mútuo ou inter-relação entre os minerais (Figura 
1), que por sua vez pode reduzir drasticamente a absorção e, consequentemente, 
afetando o metabolismo de alguns minerais (Vieira, 2008). 
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Figura 1. Inter-relação existente entre os minerais a nível de lúmen intestinal e metabolismo 
(Fonte: Vieira, 2008).

Uma maneira de aumentar a biodisponibilidade dos minerais seria 
através da utilização de minerais orgânicos, ou quelatados, que consiste na 
associação de íons metálicos (minerais traço) com um carreador orgânico 
(aminoácidos) por meio de ligações covalentes, aumentando a retenção 
destes minerais no organismo, evitando tais inter-relações entre minerais, 
consequentemente reduzindo as perdas por excreção (Lesson & Summers, 
2005).

Dentre os microminerais, tem-se o Cobre (Cu), importante para a 
sobrevivência e crescimento do pintinho (Chowdhury et al., 2004) além de 
atuar na melhoria da produção de ovos (Skrivan et al, 2006); e o Zinco (Zn), 
que por sua vez age na indução a muda (Park et al., 2004) e melhorando a 
ingestão de alimento e desempenho (Kim et al., 2005). 

4.1. Cobre (Cu) 
 Trata-se de mineral traço importante para as aves, necessário na 
formação de ossos, componente de enzimas extra e intracelulares como a 
citocromo oxidase. Em 1883, Boutigny demonstrou a existência de Cobre 
em tecidos animais. Porém, somente em 1920 foi comprovado em estudos 
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realizados em ratos, que ferro e cobre eram necessários para formação da 
hemoglobina. O cobre não faz parte da hemoglobina, apenas está presente 
em proteínas plasmáticas envolvidas no processo de liberação do ferro para o 
plasma (Lesson & Summers, 2001). 

Em uma situação de deficiência de cobre, o animal tem dificuldades 
para absorver o ferro, mobilizando este mineral dos tecidos (Lesson & 
Summers, 2001; Olgun et al., 2013). O cobre tem sua absorção é prejudicada 
pelo excesso de Ca, Fe e Zn na dieta, e sua deficiência produz nas aves 
anemia, falhas reprodutivas e fragilidade óssea (Scottá et al., 2014), e reduz 
atividade da lipoproteína lipase em tecidos extra-hepáticos de ratos (Valsala 
& Kurup,1987). Baumgartner et al. (1978) observaram que a qualidade da 
casca dos ovos foi afetada com a deficiência de Cu na dieta. Porém, os autores 
relataram que houve aumento no peso dos ovos, cuja justificativa seria devido 
às mudanças ocorridas nas membranas do ovo, e também pelo aumento do 
peso do albúmen.

Além da sua função em processos de formação da casca, e de sua 
importância no metabolismo lipídico dos animais, a suplementação com Cu 
pode auxiliar na diminuição do colesterol dos ovos (Pesti & Bakali, 1998; 
Idouw et al., 2005).
 Neste contexto, a produção e a qualidade dos ovos de poedeiras, em 
fase de produtiva, pode ser influenciado pela concentração dietética de cobre, 
bem como a composição lipídica do ovo. Balevi e Coskun (2004) observaram 
que a adição de 150 mg/kg de Cu reduziu a concentração de colesterol na 
gema, sem afetar o desempenho das poedeira. Por outro lado, Lim & Paink 
(2006) observaram aumento no peso dos ovos em resposta à suplementação de 
100 mg/kg de Cu. 
 Sun et al. (2012) observaram que o uso de microminerais Cu, 
Zn e Mn na forma de quelato, associado à Met, resultaram na melhora da 
biodisponibilidade quando comparado à outros sulfatos adicionados à dieta 
das galinhas poedeiras. De acordo com Dobrzánski et al. (2008), a inclusão 
do cobre quelatado à dieta das poedeiras resultou no aumento do Cu contido 
na casca dos ovos, sangue e penas de aves que receberam a dieta contendo Cu 
quelatado, em comparação as aves que receberam cobre como fonte inorgânica.

4.2. Zinco (Zn)  
 O Zinco (Zn) é um mineral traço ou oligoelemento, encontrado em 
todos os tecidos do corpo, ao passo que tende acumular-se nos ossos e não no 
fígado, como ocorre com os demais nos microminerais (Leeson & Summers, 
2001). Este micromineral apresenta características antioxidantes, atuando 
na deposição do albúmen e na formação do ovo (Rezende, 2016; Mabe et 
al.,2003). Segundo Park et al. (2004), quando há deficiência do Zn ocorrem 
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problemas ao mecanismo de defesa do organismo, uma vez que este mineral 
participa de funções no sistema imune.

Os primeiros estudos sobre a relevância nutricional do zinco são 
datados de 1940, quando os pesquisadores Keilin e Mann isolaram e purificaram 
a enzima anidrase carbônica, catalisadora na degradação do ácido carbônico 
em CO2 e H2O. Essa metaloenzima contém 0,33% de zinco desempenha 
papel na calcificação dos ossos, também está envolvida no metabolismo de 
carboidratos e proteínas (Leeson & Summers, 2001; Lim & Paik, 2006.). 
 A absorção duodenal do zinco conta com a ação da metalotioneina 
que controla sua homeostase no organismo animal. A absorção desse mineral 
também é influencida pelos ingredientes adicionados à formulação, podendo 
torná-lo indisponível para o animal (Park et al., 2004). Quando há desbalanço 
dos níveis de Ca e P na dieta fornecida as aves, as necessidades de Zn 
serão alteradas, tornando-se baixa quando a concentração de P está abaixo 
do recomendado, e alta quando o nível de Ca é alto. O fitato pode afetar a 
biodisponibilidade do Zn (Scottá et al., 2014; Scatolini, 2007). A deficiência de 
Zn provoca alterações ósseas, paraqueratose, crescimento retardado e queda na 
produção de ovos (Leeson & Summers, 2001; Scottá et al., 2014).
 Segundo Pacheco et al. (2010), a quantidade de Zn quelato necessária 
para suprir as necessidades de mantença de aves com 48 a 60 semanas de 
idade é 137 mg/kg. Em revisão realizada por Carvalho (2012), o autor relatou 
melhora da qualidade da casca dos ovos, das aves cuja dieta continha minerais 
orgânicos, quando comparado as galinhas poedeiras que receberam estes 
minerais na forma inorgânica. Favero (2013) observou aumento na deposição 
de Zn na gema e albúmen quando as aves receberam dietas contendo fontes de 
Zn orgânico. Entretanto, Stanley et al. (2012) não observaram alterações para 
peso de gema com o uso de Zn orgânico, ao passo que os autores constataram 
queda no peso da casca com a adição de mineral orgânico. Já Mabe et al. 
(2003) observaram efeitos sobre a casca dos ovos, que correlacionaram ao 
minerais Cu, Mn e Zn utilizados na pesquisa, sendo que estes podem interagir 
com a formação do carbonato de cálcio, resultando na alteração na fase inicial 
da formação da casca dos ovos. 

O fornecimento de microminerais em rações para aves é normalmente 
feito com fontes minerais inorgânicas, como carbonatos e fosfatos, que 
se dissociam liberando íons metálicos, como Zn e Cu. Para que a absorção 
ocorra no intestino, tais íons necessitam ligar-se à moléculas transportadoras 
para permitir a passagem pela parede intestinal por difusão passiva ou ativa. 
Entretanto, muitas vezes estes íons inorgânicos não se ligam à estas moléculas, 
e desta forma são excretados (Saldanha, 2008). Consequentemente, esta 
situação justifica o crescente interesse em aumentar esta absorção destes íons, 
e uma maneira que vem sendo objeto de estudo pesquisas são os minerais 
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quelatados.

5. MINERAIS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE POEDEIRAS
Por muitos anos os minerais na forma inorgânica foram utilizados 

como fontes de baixo custo na dieta, mas estudos recentes (Nunes et al., 
2013; Alves et al., 2015; Carvalho et al., 2016) citam que o uso de minerais 
orgânicos, em substituição aos inorgânicos, é mais viável, pelo fato da maior 
biodisponíveis, reduzindo excreção destes minerais e, consequentemente, 
promovendo menor poluição ambiental (Carvalho, 2012).

Os quelatos, ou minerais orgânicos, são ligações entre íons metálicos a 
outras substâncias orgânicas, tornando-os mais biodisponíveis, demonstrando 
sua principal vantagem quando comparado ao mineral na forma inorgânica 
(Saldanha 2008). A suplementação dos aminoácidos quelatados tem sido 
cada vez mais utilizadas na formulação de dietas para aves, a fim de reduzir 
a poluição causada pelos resíduos gerados e pela redução dos custos dessa 
produção (Jenn-Chung Hsu et al. 1998).
 Segundo Leeson e Summers (2001), os quelatos cumprem o seguinte 
papel:
 I: Transporte e estoque de íons metálicos; quando o metal necessita de 
um ligante com propriedade físicas e químicas para ser absorvido, transportado 
pela corrente sanguínea e atravesse as membranas celulares, para posterior 
utilização. Nesse caso, a histidina e a cisteína, são agentes de ligação metálicas 
importantes para o transporte do mineral através do organismo.
 II: Essenciais ao metabolismo; no organismo estão presentes uma 
série de quelatos, dispostos numa estrutura, onde o íon metálico está presente 
sob a forma de quelato. Estrutura essa, necessária para que o quelato exerça 
sua função no metabolismo. A cianocobalamina (B12) e a Hemoglobina são 
exemplos deste grupo
 III: Quando não possuem valor biológico e interferem no uso dos 
cátions essenciais ao organismo, um exemplo deste grupo é o fitato (quelato de 
Zn) que interfere no metabolismo do Zn, tornando-o indisponível. 
 Além de estarem envolvidos na formação da membrana das cascas 
dos ovos (Baumgartner et al., 1978), os minerais orgânicos são importantes 
para saúde animal por atuar nas atividades enzimáticas (Mabe et al., 2003; 
Richards et al., 2010; Scottá et al., 2014; Rezende, 2016), consequentemente 
alterando a composição química dos ovos.

6. EFEITOS DOS MINERAIS QUELATADOS SOBRE QUALIDADE 
DO OVO
 A utilização de minerais quelatados na alimentação de poedeiras tem 
se mostrado interessante, com resultados promissores quanto a desempenho e 
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composição dos ovos. Lim & Paik (2006) observaram aumento no peso dos 
ovos ao utilizar minerais quelatados. Resultados semelhantes foram obtidos 
por Nunes et al. (2013), em que a adição de minerais orgânicos, em substituição 
aos inorgânicos, promoveu aumento no peso dos ovos, além de melhorar a 
qualidade da casca e a resistência óssea das galinhas poedeiras semi pesadas.

Mabe et al.(2003) relatam alterações no mecanismo de formação de 
casca ao suplementar galinhas poederias com Cu e Zn orgânicos, provavelmente 
pela interação com o carbonato de cálcio, modificando a textura da casca. Já 
Alves et al. (2015) relataram que algumas características externas dos ovos 
foram melhoradas com o uso de minerais orgânicos. 

Para Carvalho et al. (2016) é possível substituir, em até 70%, 
microminerais de fontes inorgânicos por orgânicos, com melhora da qualidade 
da casca sem afetar no desempenho das aves. Em revisão feita por Stanaćev 
et al. (2014), é possível observar o efeito positivo da utilização de minerais 
quelatados sobre parâmetros de qualidade dos ovos e desempenho das galinhas 
poedeiras, como é descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Efeito de minerais orgânicos e inorgânicos sobre a qualidade do ovo e desempenho de galinhas 
poedeiras.¹

Parâmetro Inorgânico Orgânico²

Peso de ovo (g) 62,25 62,75³

Peso de casca (g) 5,71 5,9³

Espessura de casca (mm) 0,361 0,366³

Ovos rachados (%) 3,56 2,98³

Postura (%) 80,13 82,1³

Firmeza de casca (N) 29,45 29,99³

Produção total de ovos/galinha 109,05 110,964

¹ adaptado de STANAĆEV et al. (2014).
² mineral quelatado Bioplex (Cu, Mn, Zn).
³ baseado em resultados obtidos por Yildiz et al. (2011); Ao & Pierce (2013); Invernizzi et al. 
(2013).
4 baseado em resultados obtidos por El-Samee et al. (2012); Solomon & Bain (2012).

 Com o objetivo de avaliar níveis dietéticos de metionina e cobre 
quelatado, treonina e zinco quelatado sobre a composição química do 
ovo e o teor de colesterol, Souza et al. (2017)2, desenvolveram projeto de 
pesquisa na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia- FMVZ- USP, em 

2 Dissertação de mestrado dados não publicados
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Pirassununga/SP. Para tanto, foram utilizados 320 poedeiras comerciais para 
cada ensaio, recebendo dieta à base de milho e farelo de soja, formulada para 
atender as recomendações mínimas propostas por Rostagno et al. (2005). Para 
o primeiro ensaio as aves receberam os seguintes tratamentos: teores crescentes 
de Metionina + Cistina (0,613, 0,631, 0,816, 0,918 e 0,955 %), e níveis de Cu 
(18, 44, 71 e 99 mg/kg), totalizando 20 tratamentos. Para o segundo ensaio 
com Treonina (0,614, 0,698, 0,875, 1,006, 1,055%; e. Zinco (Zn): 31, 73, 104 
e 121 mg / kg.
 O conteúdo do ovo não apresentou diferenças estatísticas, em resposta 
ao aumento dos níveis de Met + Cys e Cu. No entanto, com o aumento dos 
teores (0,613 a 0,918%) de Met + Cys, houve aumento de 4,44% no peso do 
ovo (64,23 – 67,08 g; Tabela 3). Concordando com as observações de Barbosa 
et al. (1999), quando avaliaram níveis (0,434 e 0,734%) de met + cys; em 
dietas fornecidas para galinhas poedeiras, concluíram que o aumento dos 
níveis de met + cys coincidiu com o acréscimo no peso de ovos em poedeiras 
semipesadas (67,08 g) e poedeiras leves (66,10 g).

Tabela 3. Efeito de Metionina e cobre sobre o peso e composição do ovo na Matéria Natural.

¹ Met +cys (metionina + cistina); 
² Cu (cobre); 
³ Met+ cys*Cu (Interação metionina+cistina e cobre); 
4 Correção para PB, fator de correção: 5,74 conteúdo do ovo e 5,68 para ovo inteiro (MARIOTTI 
et al., 2008).

 Nas taxas de deposições químicas, com o aumento dos níveis de Cu 
nas dietas que continham met + cys nos teores citados anteriormente, houve 
acréscimo nas deposições químicas EE total e cinzas totais (Tabela 3 e 4). O 
aumento da taxa de deposição das cinzas totais corrobora com as observações 
realizadas por Carvalho et al. (2016), onde os níveis crescentes de minerais 
orgânicos, resultaram no acréscimo das cinzas no albúmem. Para Summers et 
al. (1990) a inclusão de metionina, juntamente com proteína bruta, na dieta de 
poedeiras resultou no aumento da massa do ovo.
 Para a variável PB no ovo, com o aumento dos níveis de met + cys 
até 0,816%, foi observado aumento da porcentagem de PB no ovo conforme 
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Tabela 3 e 4 Os resultados sobre PB no ovo concordam com as observações 
feitas por Brumano et al. (2010) observaram que a medida em que os níveis de 
met+ cys aumentavam nas dietas fornecidas às poedeiras, houve acréscimo no 
conteúdo dos ovos.
 Não foi observado interação para as frações químicas dos ovos na 
Matéria Natural. Em PB do Alb, os crescentes teores de met+ cys acima de 
0,816%, demonstrou queda da porcentagem de PB do Alb (Tabela 3 e 4).
 O efeito de interação foi observado para a variável PB da gema, 
quando as concentrações de Cu aumentaram dentro das dietas 0,816 e 0,955% 
de met+ cys, as necessidades desse mineral diminuíram, demonstrando um 
possível antagonismo entre o mineral e o aminoácido estudado (Tabela 3 e 
4). A resposta quadrática observada para PB da gema, vai de acordo com a 
observações realizadas por Carvalho et al. (2016) observaram queda na 
proteína na gema dos ovos das poedeiras que receberam dietas com diferentes 
níveis dos minerais orgânicos (Zn, Fe, Cu e Mn). 

Tabela 4. Equações referente aos níveis de Metionina e Cobre sobre a composição do ovo.

1 Estimado met + cys; 
2 Estimado cobre; 
0 Correção para Met digestivel (0,8923); 
4 Correção para Cu quelato (estimado Cu - 18); 
5 Correção para PB, fator de correção: 5,74 conteúdo do ovo e 5,68 para ovo inteiro (MARIOTTI 
et al., 2008).
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Tabela 5 . Efeito de Treonina e Zinco sobre o peso e composição do ovo na Matéria Natural.

¹THR (treonina); ² Zn(zinco); ³THR*Zn(Interação treonina e zinco); 4Correção para PB, fator de 
correção: 5,74 conteúdo do ovo e 5,68 para ovo inteiro (MARIOTTI et al., 2008).

Tabela 6. Equações referente aos níveis de Treonina e Zinco sobre a composição do ovo.

1 Estimado Thr; 2 Estimado zinco; 3 Correção para thr digestivel (0,85); 4 Correção para Zn quelato 
(estimado Zn - 31); 5 Correção para PB, fator de correção: 5,74 conteúdo do ovo e 5,68 para ovo 
inteiro (MARIOTTI et al., 2008).

Para a variável cinzas no ovo houve interação da Thr e Zn (Tabela 
5), observou-se que o aumento dos níveis de Thr dentro das dietas de zinco 
coincidiu com acréscimo (P= 0,001) na deposição de cinzas. Por outro lado, 
com o aumento dos níveis de Zn nas dietas 0,614 e 0,1006% de Thr, observou-
se decréscimo (P < 0,043) nas deposições de cinzas totais (Tabela 6).

 A interação observada em PB na gema (Tabela 5), houve aumento 
na demanda de Thr nas concentrações 31 a 121 mg/kg de Zn. Para o aumento 
das concentrações de Zn dentro das dietas 1,006 e 1,055% de Thr, observou-
se decréscimo na porcentagem para PB na gema (Tabela 6). Os resultados 
referentes à PB na gema, concordam com o reportado por Carvalho (2012), 
onde a inclusão dos minerais orgânicos (Zn, Cu, Fe e Mn), à dieta de poedeiras, 
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também reduziu a PB na gema.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da Metionina, Treonina e mineral quelatado em dietas 

para poedeiras pode trazer benefícios para qualidade do ovo, melhorando 
alguns parâmetros da composição química do ovo. Embora existam estudos 
que comprovem esses benefícios, os minerais orgânicos ainda possuem custo 
elevado em relação aos minerais inorgânicos. Entretanto, esse alto custo é 
compensado com a redução de excreção de minerais no meio ambiente.
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RESUMO
A avaliação do comportamento ingestivo é uma ferramenta valiosa para o 
estudo de aditivos alimentares e componentes das dietas. Através da sua 
compreensão é possível ajustar o manejo nutricional a fim de melhorar o 
desempenho dos animais. Dentre as metodologias que auxiliam nas avaliações 
comportamentais, algumas utilizam equipamentos eletrônicos e outras são 
realizadas apenas através de observações visuais. Compreender como ocorre 
a relação e interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos aos animais, 
que afetam a ingestão voluntária, é de grande importância para entender os 
aspectos limitantes de cada metodologia. Assim, o objetivo foi apresentar as 
metodologias mais utilizadas, bem como os fatores e os aspectos que podem 
influenciar o consumo voluntário dos animais. Ao final, são apresentados 
resultados de algumas estratégias nutricionais utilizando taninos, óleos 
essenciais, monensina ou diferentes fontes de óleos, avaliadas pelo grupo de 
pesquisa, sobre as variáveis do comportamento ingestivo.

1. INTRODUÇÃO
 O estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes se restringe 
basicamente em ingestão, ruminação e ócio, podendo ser uma importante 
ferramenta para tomar ações de manejo em diferentes sistemas de criação, 
aumentando a produtividade e garantindo a saúde e, consequentemente, a 
longevidade dos animais (Fischer, 2002). 
 Os ruminantes apresentam características únicas quando comparadas 
a outros animais, como, por exemplo, a habilidade de regurgitar o alimento 
para a boca, sendo novamente mastigado, melhorando o aproveitamento e 
auxiliando a diminuição do tamanho das partículas. Em bovinos, a ingestão 
de alimentos é influenciada por vários fatores, entre eles: fatores mecânicos 
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(mastigação, deglutição, regurgitação), fatores secretórios (glândulas do trato 
gastrointestinal), fatores químicos (enzimas) e fatores microbianos (bactérias, 
protozoários e fungos) existente no interior do rúmen (Teixeira, 1996).
 A frequência do fornecimento do volumoso e do concentrado para 
bovinos em uma, duas ou três vezes ao dia pode influenciar no comportamento 
ingestivo. Pazdjora et al. (2011) observaram que novilhas ou vacas alimentadas 
uma vez ao dia tendem a ficar mais tempo em ócio e apresentam menor tempo 
de mastigação. A mastigação influencia diretamente a produção de saliva, a qual 
contém bicarbonato de sódio, sendo um dos responsáveis pela ação tamponante 
no rúmen. A variação da produção de saliva influencia o pH ruminal. Portanto, 
os animais alimentados com dietas contendo mais volumoso irão apresentar pH 
mais próximo da neutralidade, devido à maior quantidade de saliva produzida 
durante os processos de ingestão e ruminação dos alimentos (Rivera et al., 
2010).
 Atualmente, existem vários métodos de se avaliar o comportamento 
ingestivo, entre eles o colar Ethosys, Vibracorders, IGER Behavior Recorder, 
APEC e demais equipamentos que são capazes de registrar sons emitidos pelo 
animal em condição de pastejo. Todavia, a observação visual ainda é a forma 
mais utilizada por não demandar custo com equipamentos e, de certa forma, 
apresenta ótimos resultados (Carvalho et al., 2007; Mezzalira et al., 2011).

2. TIPOS DE AVALIAÇÃO

2.1. Observação visual  
 A observação visual é a metodologia mais utilizada para a avaliação 
do comportamento de animais domésticos confinados ou a campo. Para 
monitoramento do comportamento ingestivo, têm-se utilizado inúmeras 
técnicas/equipamentos (Carvalho et al., 2007). Entretanto, a observação 
visual permanece como a forma mais utilizada, por não demandar custo com 
equipamentos e, se realizada de forma correta, proporcionar boa descrição do 
comportamento ingestivo animal (Mezzalira et al., 2011).
 A avaliação visual ocorre de acordo com os sinais que o animal 
transmite, sobre a qualidade de seu ambiente e alimento fornecido, que, se 
utilizado para ponderar ações de manejo, pode se tornar uma importante 
ferramenta de gestão do animal em confinamento ou a campo (Carvalho & 
Moraes, 2005). O tempo de pastejo, ruminação, mastigação, ócio e outras 
atividades são os parâmetros mais comumente avaliados em estudos sobre o 
comportamento ingestivo. Porém, no que tange às metodologias utilizadas para 
esses estudos, ocorre uma grande discrepância entre a duração de avaliação, 
intervalo de observações, número de turnos e repetições adequadas para obter 
dados com alta acurácia (Santana Junior et al., 2014).
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 No entanto, para que a observação seja feita de forma correta, o 
pesquisador deve registar a atividade instantânea ou o estado comportamental 
de todos os animais do grupo em intervalos de tempo já estabelecido (por 
exemplo, uma vez por minuto). Não é possível registrar o comportamento de 
todos os indivíduos instantaneamente, mas o pesquisador tenta fazê-lo em um 
período de tempo tão curto quanto possível. Os comportamentos em estudos 
devem ser bem definidos para que a observação seja facilitada. Segundo Bremm 
et al. (2008) e Freitas et al. (2010), a única duração de avaliação que expressa 
realmente o comportamento do animal, em termos de aspectos metabólicos ao 
longo do dia, é o de 24 horas. Entretanto, existem outros autores que utilizam 
o tempo de avaliação de 20 horas (Olivo et al., 2006), 12 horas (Ítavo et al., 
2008; Silva et al., 2010), 11 horas (Macari et al., 2007), 10 horas (Souza et al., 
2007) e 9 horas e 20 minutos (Pardo et al., 2003).
 A variação também ocorre no intervalo de tempo de observação, 
sendo que, desde a década de 70, os resultados do intervalo de cinco minutos 
eram semelhantes aos da avaliação contínua (Gary et al., 1970). No entanto, 
existem pesquisadores utilizando cinco minutos (Ítavo et al., 2008; Freitas et 
al., 2010) e outros utilizando 10 minutos (Bremm et al., 2008; Baggio et al., 
2009). Verifica-se que o maior intervalo utilizado é o de 10 minutos (Santana 
Junior et al., 2014). A escolha desta escala não pode ser feita de forma arbitrária, 
onde se deve considerar a complexidade do ambiente, o detalhamento que se 
pretende dar aos dados obtidos e quais respostas pretende-se analisar para que 
se chegue a resultados confiáveis, que aproximem o mais perto da realidade.
 Além desses fatores citados, é necessário o treinamento dos 
avaliadores para que se desenvolva a habilidade de percepção dos fatos em 
estudo. Sendo assim, a análise de comportamento ingestivo visual depende de 
alguns fatores para ser eficiente, como: saber quais são as características do 
ambiente e do animal que estão em avaliação, ter precisão, disponibilidade de 
recursos, observadores treinados, entre outros.

2.2. Parâmetros avaliados 
 Mensurar o comportamento de alimentação diária do animal pode 
proporcionar mecanismo de auxílio para as análises de consumo diário de 
alimentos. Sendo assim, os parâmetros mais estudados e necessários para a 
descrição do comportamento ingestivo e utilizados na metodologia para obter 
os resultados do presente capitulo, segundo Maekawa et al. (2002), são:
 Número de Atividade Comendo (C), Bebendo (B), Ruminando 
(R), Ócio (O) e Pastejando (P): Representa o que o animal faz em um tempo 
determinado (a cada 5 minutos) durante o período também já determinado (10, 
11, 12 ou 24 horas), e avalia se ele está C, B, R, O ou P (caso ele esteja sob 
pastejo). 
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 Número de Eventos (considerado como o período de no mínimo 
uma atividade cessado por outra atividade) Alimentando (NEA), Bebendo 
(NEB), Ruminando (NER) ou Ócio (NEO): Representa o número diário de 
eventos que o animal se alimenta, bebe água, rumina ou não faz nada (ócio), 
sendo representado pelo número de eventos por dia.
 Tempo de Pastejo (TP), Tempo de Alimentação no Cocho (TA) 
ou Tempo de Ruminação (TR): TP é o tempo gasto pelos animais na seleção 
e apreensão da forragem, incluindo os curtos espaços de tempo utilizados 
no deslocamento para a seleção da forragem. TA é o tempo despendido pelo 
animal no consumo de suplemento, presente no cocho. TR corresponde aos 
processos de regurgitação, remastigação, reinsalivação e redeglutição, que o 
animal faz em determinado tempo.
 Tempo de Alimentação Total (TAT), Tempo de Mastigação Total 
(TMT) ou Tempo Ruminação Total (TRT): TAT é definido como a soma dos 
tempos de cada um dos eventos nos quais o animal passa se alimentando. TRT 
é definido como a soma dos tempos de cada um dos eventos de ruminação. 
TMT é a soma do TAT e TRT. Caso a avaliação seja feita a pasto, é necessário 
adicionar o tempo de pastagem total (TPT) para todos os cálculos, e que nada 
mais é que a soma dos tempos de cada um dos eventos de pastejo. Essas 
variáveis são expressas por minuto por dia.
 Taxa de Ingestão, Mastigação ou Ruminação: A taxa de ingestão 
da MS e de alguns nutrientes é calculada pelo consumo de MS ou do nutriente 
requerido, no dia da avaliação, dividido pelo TAT, sendo os resultados 
expressos em g/min. A taxa de mastigação e ruminaçãosão determinadas pela 
divisão do TMT ou TRT pelas quantidades ingeridas dos nutrientes, no dia da 
avaliação, onde os resultados são expressos em min/kg.

2.3. Avaliação através de aparelhos eletrônicos
 O comportamento alimentar tem sido estudado com relação às 
características dos alimentos, à motilidade do pré-estômago e fatores 
climáticos. Atualmente, a diversidade de objetivos e condições experimentais 
têm levado ao desenvolvimento de diferentes técnicas de registro dos dados 
nos estudos de comportamento ingestivo, sendo a técnica de observação visual 
a mais comumente utilizada. Entretanto, têm surgido técnicas de registros 
automáticos, sendo estas categorizadas como métodos de avaliação mediante 
aparelhos eletrônicos. Portanto, estas técnicas automatizadas de avaliação 
podem ser descritas como sistemas que possuem um mecanismo capaz de 
registrar dados sobre o ambiente e um software capaz de interpretar tais 
informações, sem a necessidade da supervisão humana. No presente capítulo, 
serão descritas as principais técnicas de avaliação do comportamento ingestivo 
mediante aparelhos eletrônicos, sendo estas:  
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2.3.1. Método das câmeras ou dispositivos de leitura de imagens
 A observação do comportamento ingestivo com câmeras de 
vídeo é uma alternativa de baixo custo e eficiente, uma vez que os dados 
registrados podem ser analisados em qualquer tempo. Além disso, permite 
que se avalie indiretamente o ambiente em que os animais estão inseridos, 
minimizando erros cometidos na observação direta e subjetiva de um indivíduo 
e sem a interferência no comportamento do animal devido à presença humana 
(Sergeant et al., 1998; Xin & Shao, 2002). Quando se utiliza a observação 
por câmeras de vídeo, tendo as imagens gravadas e processadas em um 
computador, os padrões comportamentais são monitorados com maior grau de 
confiança, pois os algoritmos dos programas computacionais sempre trabalham 
da mesma forma, não sendo afetado pela fadiga ou eventual distração do 
observador. Além disso, o uso de câmeras de vídeo permite também visualizar 
comportamentos que se repetem ao longo do tempo, assim como a variação 
diurna/noturna de determinado comportamento (Olivo & Thompson, 1988).
 No geral, na análise mediante este método, os animais são submetidos 
à gravação das atividades durante um período de 24 horas, para posterior 
avaliação do comportamento ingestivo, levando em consideração parâmetros, 
como: a determinação do tempo despendido em ingestão, ruminação e ócio 
(Johnson & combs, 1991), assim como o número de visitas ao cocho de 
alimentação e bebedouro. 
 Em relação à determinação do tempo despendido em ingestão de 
alimento, considera-se como atividade de ingestão o momento em que o 
animal coloca a boca no cocho e continua durante um tempo mínimo de 30 
segundos, para então começar a computar o tempo (Kelly et al., 2010). Quanto 
ao tempo gasto em ruminação, este considera a atividade de ruminação, tanto 
com o animal deitado ou em pé, sendo esta contabilizada de acordo com o 
tempo inicial e final do movimento de mastigação que o animal realiza 
(Ronchesel, 2012). Para o tempo despendido em ócio, calcula-se o tempo 
despendido em ingestão e ruminação, sendo realizada a soma desses dois 
valores e após subtração do total do período de 1440 minutos (referentes a 
períodos de 24 horas de observação). Por outro lado, dentre outros parâmetros 
avaliados, tem-se o número de idas ao cocho de alimentação, considerando 
para este parâmetro o número de visitas ao cocho de comida, assim como a 
inserção da boca na comida, sendo esse movimento contabilizado durante o 
tempo despendido em ingestão, bem como em visitas ao cocho de comida sem 
acarretar em ingestão de alimento, por fim, o número de visitas ao bebedouro. 
Da mesma forma, calcula-se também a eficiência de alimentação da matéria 
seca, onde é utilizado o tempo em alimentação que o animal apresenta no dia 
de observação dividido pela quantidade em quilos da dieta que o animal ingere 
nesse dia. Assim, calcula-se a eficiência de ruminação da matéria seca, onde, 
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para calcular este parâmetro, utiliza-se o tempo em ruminação que o animal 
apresenta no dia de observação dividido pela quantidade em quilos de dieta 
que o animal ingere no dia.

2.3.2. Método do vibracorder e contadores
 Outro método para avaliação do comportamento ingestivo está 
relacionado ao número de bocados obtidos de maneira automática, sendo 
que Chacon et al. (1976) propuseram um sistema de avaliação do número de 
bocados a partir de um vibracorder e dois contadores (A e B), os quais medem o 
número de movimentos da mandíbula. O contador A funciona continuamente, 
enquanto que o contador B somente é ativado junto com o vibracorder, ou seja, 
quando o animal se encontra em atividade de pastejo. No estudo de Chacon et 
al. (1976) foi separado o número de bocados em: Bocado de Apreensão (BA); 
Bocado de Mastigação com Cabeça Baixa (BMCB); Bocado de Mastigação 
com Cabeça Alta (BMCA) e Bocado de Ruminação (BR), sendo o Número de 
Bocados Total (NBT) definido pela somatória de cada uma das variáveis de 
bocados anteriormente mencionadas.

2.3.3. Método de bioacústica
 Outra técnica utilizada para avaliação do comportamento ingestivo é 
o método de bioacústica, técnica esta, que consiste na gravação do sinal sonoro 
emitido por um indivíduo ou por um grupo de animais. Para esta técnica, o som 
é captado por microfone e registrado por um gravador de áudio (Vielliard & 
Silva, 2004).
 Entre os parâmetros que podem ser avaliados pelo método de 
bioacústica está, por exemplo, a possibilidade de distinguir entre o consumo 
de alimentos volumosos e concentrados, o que permite comparar diferentes 
alimentos e derivar modelos de estimativas de ingestão de matéria seca (Galli et 
al., 2006). A bioacústica ainda fornece informações não detectáveis por outros 
métodos, como duração e intensidade de moagem da forragem pela boca (Galli 
et al., 2006). Quanto aos cálculos ou medidas possíveis de determinar, cabe 
salientar que a distinção das atividades pela bioacústica é possível, pois estas 
apresentam características acústicas, como: frequência (Hz), intensidade (dB), 
duração (s) e intervalos (s), que permitem discriminá-las claramente. O som 
contém todas as informações necessárias para classificar as três atividades mais 
importantes do comportamento ingestivo (ruminação, mastigação e apreensão). 
Entretanto, algumas atividades são melhor classificadas pela técnica, devido 
às características intrínsecas a estas. A ruminação, por exemplo, é discreta e 
possui início e fim facilmente definíveis. Nos espectrogramas, a apreensão é 
caracterizada por picos de frequência perto de 20 kHz, enquanto a mastigação 
possui frequência de 1 a 5 kHz (Clapham et al., 2006).



 260

2.3.4. Método de acelerometria
 A utilização de acelerômetros também tem sido utilizada como um 
mecanismo que avalia parâmetros de comportamento ingestivo. Inicialmente, 
este método foi descrito por Minson (1990), o qual se baseia no registro de 
movimentos da cabeça associados com movimentos da mandíbula. Müller 
& Schrader (2003) desenvolveram um novo método para medir níveis de 
atividades no comportamento de vacas leiteiras, utilizando um acelerômetro 
que monitorou as atividades desenvolvidas pelas vacas dentro de um sistema 
freestall. Os dispositivos foram colocados nos pés das vacas e gravados para 
serem comparados com as imagens de vídeo coletadas simultaneamente, 
demonstrando ser um registrador adequado de níveis de atividade 
comportamental enquanto o animal se movimenta com total liberdade.

3. FATORES QUE AFETAM O COMPORTAMENTO INGESTIVO

3.1. Fatores extrínsecos
 Os sistemas de criação de bovinos, seja a pasto ou confinado, se 
caracterizam por uma complexa e numerosa quantidade de fatores e suas 
interações, os quais acabam por afetar o comportamento ingestivo dos animais.
Sabe-se que o comportamento ingestivo está diretamente relacionado com o 
controle da ingestão de alimentos pelo animal (Chase et al., 1976), sendo um 
dos fatores determinantes para o desempenho animal, uma vez que a ingestão de 
alimentos constitui um dos pontos determinantes para o ingresso de nutrientes 
necessários para o atendimento das exigências de mantença e produção. 
Desta forma, alterações no comportamento ingestivo podem comprometer o 
desempenho animal e a rentabilidade do sistema produtivo.
 Em sistemas de produção a pasto, o consumo diário é o resultado do 
processo de pastejo, o qual envolve a busca, a seleção e a captura da forragem 
pelo animal, sendo descrito como o produto das variáveis tempo de pastejo, 
taxa de bocado e tamanho do bocado (Allden & Whittcker, 1970; Erlinger et 
al., 1990) 
 Se imaginarmos um cenário onde os animais sejam submetidos a uma 
baixa oferta de forragem, a resposta clássica é uma diminuição do tamanho 
do bocado, em função da maior dificuldade de se apreender o alimento, e um 
aumento na taxa de bocados e/ou no tempo de pastejo (Penning, 1986), sendo 
que esta compensação, no entanto, estaria limitada a apenas 15% do consumo 
diário (Coleman, 1992).
 Ainda dentro dos sistemas de produção a pasto, um outro fator com 
poder de alterar o comportamento ingestivo é a localização da fonte de água, 
uma vez que os animais não andam indefinidamente a procura de alimento e 
água, preferindo normalmente se alimentar próximo à fonte de água (Coimbra 
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et al., 2007), diminuindo o aproveitamento da pastagem.
 Desta forma, com a diminuição na oferta de alimento próximo à 
fonte de água, os animais terão que modificar seus hábitos (taxa de bocado 
e/ou tempo de pastejo), visando a manutenção do consumo de matéria seca, 
ou ainda, em situações onde os animais necessitam se deslocar por grandes 
distâncias em busca de água e alimento, o tempo destinado ao deslocamento 
será descontado das demais atividades diárias, podendo resultar em diminuição 
do consumo.
 Já em confinamento, onde os animais não necessitam de buscar e 
selecionar seu alimento, as atividades diárias dos animais são caracterizadas 
por quatro comportamentos básicos: alimentação, ruminação, ócio e ingestão 
de água. A acessibilidade ao comedouro, a competição entre animais por 
espaço, alimento e água, o horário e a frequência de distribuição da dieta são 
alguns dos aspectos citados por Albright (1993) como fatores de alteração do 
comportamento ingestivo dos animais.
 Durante a divisão dos lotes do confinamento, é de fundamental 
importância que seja levado em consideração a homogeneidade dos lotes 
(idade e/ou peso) e a área de cocho disponível, visando minimizar a disputa 
pelo alimento, evitando, assim, que os animais dominantes prejudiquem o 
consumo diário dos animais submissos (Forbes, 1995).
 O padrão de alimentação de bovinos confinados é bastante 
característico, com dois períodos principais, início da manhã e final da tarde. 
No entanto, se torna importante ressaltar que o horário, a frequência e o 
intervalo entre as ofertas de alimento influenciam a distribuição das atividades 
ingestivas (ingestão, ruminação e ócio) durante o dia (Deswysen et al.,1993), 
pois o fornecimento de ração induz o animal a ingerir (Chase et al., 1976).
 Por outro lado, dificuldade de acesso à fonte de água, ou mesmo 
a oferta de água de baixa qualidade, pode limitar a ingestão de água pelos 
animais e, consequentemente, diminuir o consumo de alimento, uma vez que a 
água apresenta entre suas principais funções a manutenção dos níveis normais 
de fermentação e metabolismo ruminal e a manutenção do fluxo de alimentos 
pelo trato digestivo, favorecendo, assim, a digestão e a absorção de nutrientes 
(Adams & Sharpe, 1995), além de atuar sobre os mecanismos de controle 
térmico. Segundo o NRC (2001), a restrição de água pode reduzir a ingestão 
de alimento e, consequentemente, a produtividade.
 Outro fator que atua fortemente sobre o comportamento ingestivo são 
as variações climáticas (temperatura ambiental, a umidade do ar e a radiação 
solar direta), as quais causam desconforto fisiológico, forçando o animal a 
promover mudanças comportamentais em busca de conforto.
 Segundo Pires et al. (1998), quando bovinos são expostos a um 
ambiente térmico no qual a produção de calor é superior a sua perda, todas 
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as fontes que geram calor endógeno são inibidas (consumo de alimento, 
metabolismo basal e energético), enquanto a temperatura corporal, a frequência 
respiratória e a taxa de sudação aumentam.
 Desta forma, os animais irão preferir as atividades de ruminação e ócio 
durante os períodos mais quentes do dia, bem como irão aumentar a ingestão 
de água neste período, devido sua função termorreguladora, realizando a 
atividade de pastejo durante as horas de temperatura mais amenas.
 Em situações de estresse pelo calor, a redução na produção de leite 
ou ganho de peso ocorre devido à redução no consumo, bem como pelo gasto 
energético para dissipação de calor. Além disso, o estresse térmico pode afetar 
os índices reprodutivos, como menor taxa de prenhez (Silva et al., 2010).

3.2. Fatores intrínsecos
 Vários são os fatores intrínsecos que afetam o comportamento 
ingestivo: fatores concernentes ao animal (peso, nível de produção e estado 
fisiológico) e fatores concernentes ao alimento (fibra, densidade energética e 
volume) (Macedo Júnior et al., 2007).

3.2.1. Fatores inerentes ao animal
       A presença do alimento no trato digestivo estimula uma ampla gama 
de receptores mecânicos, químicos e de temperatura, enviando informação ao 
sistema nervoso central (SNC), através do nervo vago (Forbes, 1998).

3.2.1.1. Sistema Nervoso Central
        Todos os efeitos de consumo voluntário são controlados pelo SNC, 
geralmente por uma série de sinais de retro-alimentação (feedback) negativa 
do trato digestivo, fígado e outros órgãos na resposta da presença de nutrientes 
ou de seus metabólitos. O hipotálamo é a parte do SNC que constitui o 
centro coordenador do comportamento ingestivo, sendo sensível aos efeitos 
dos transmissores químicos que incluem a noradrenalina e neuropeptídeo Y, 
colecionando informações dos receptores da parede do trato gastrintestinal e 
outros tecidos que são memorizadas pelos animais e posteriormente usadas 
para determinar qual alimento se deve comer e quando se deve começar ou 
parar o consumo (Araujo-Febres, 2005). A escolha dos alimentos preferidos ou 
a exclusão daqueles que os animais tenham tido uma experiência prévia é feita 
pelos efeitos metabólicos dos mesmos através das características sensoriais 
(aparência, textura e sabor) (Van Soest, 1994).
        O controle da ingestão passa pelos mecanismos fisiológicos que fazem 
com que o animal inicie e termine o consumo em um dado momento. Este 
consumo deve corresponder às rexigências de acordo com o estado fisiológico 
do animal (crescimento, gestação, lactação, etc). O hipotálamo é uma área do 
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cérebro associada ao consumo, que quando estimulada a sua parte lateral dá-
se início ao consumo, sendo que a sua destruição leva à afagia (paralização 
do consumo). Por esta razão, denomina-se centro da fome. A estimulação da 
área ventromedial inibe o consumo, mesmo em animais em jejum, pela sua 
destruição ou inatividade conduz-se à hiperfagia (maior consumo) e obesidade, 
sendo denominada centro de saciedade (Baile & Mclaughlin, 1987).

3.2.1.2. Raça
        Levando-se em consideração a raça animal, torna-se necessáriocombinar 
vários fatores intrínsecos, como: peso, habilidade do animal em produzir 
ou crescer e a taxa metabólica. O genótipo e a fase de desenvolvimento do 
animal irão influenciar as necessidades nutricionais (Preston & Leng, 1989, 
citados por Araujo-Febres (2005). Alguns dados experimentais determinam 
que o gado zebuíno requer menos glicose na fase de crescimento e tem maior 
habilidade em conservar nitrogênio ureico, consequentemente depender menos 
do nitrogênio alimentar. O gado zebuíno tem um maior consumo voluntário de 
forragem de baixo valor nutritivo (PB < 7%) em relação a raças europeias, 
no entanto continuam com um metabolismo normal de nitrogênio (Karue 
et al., 1972, citados por Araujo-Febres,2005). Estas podem ser algumas das 
principais vantagens fisiológicas que explicam a superioridade do zebú em 
condições tropicais.

3.2.1.3. Peso vivo
        Animais mais pesados geralmente apresentam maior consumo 
de matéria seca, pois sua exigência de manutenção é maior, para além da 
capacidade do volume do rúmen (Macedo Júnior et al., 2007).

3.2.2. Fatores inerentes à dieta
          O comportamento ingestivo não depende exclusivamente dos 
atributos do alimento ou da capacidade do trato digestivo do animal, embora 
estes fatores possam ser tão importantes que permitam uma predicção bastante 
apurada do consumo (Rodriguez et al., 2002).

3.2.2.1. Proteína
         O baixo nível ou disponibilidade de nitrogênio na dieta é um 
fator que diminui o consumo por limitar a fermetação ruminal, por reduzir 
a degradabilidade da fibra e taxa de passagem. Portanto, para os animais 
alimentando-se de feno, o consumo diminui quanto maior for a idade do 
corte, mas o mesmo pode não se dizer em relação aos animais em pastejo, 
pois embora as forragens mais jovens tenham um alto teor de PB ou maior 
disponibilidade de nitrogênio, o alto teor de umidade pode reduzir o consumo 
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por reduzir a capacidade física ruminal (Rodriguez et al., 2002).

3.2.2.2. Nível de FDN, FDN efetiva e quantidade de concentrado
         Qualquer efeito que contribua na redução da capacidade ruminal 
culmina com a redução de consumo alimentar, seja ele concernente ao 
enchimento ou gestação avançada que comprima o rúmen, surgindo, desta 
forma, o conceito de limitação física de consumo (Silva & Neumann, 2012). O 
rúmen possui uma grande capacidade física, mas a reduzida degradabilidade das 
forragens em consequência do seu alto teor em FDN faz com que a capacidade 
do rúmen seja um fator limitante da ingestão. Uma forma quantitativa de 
identificar quando o consumo é limitado pelo enchimento seria quando o 
consumo de FDN for maior que 1,2% do PV (Moreira et al., 2004). Avaliando 
o consumo voluntário em pastejo nas épocas seca e chuvosa, Euclides et al. 
(2000) citados por Migioni et al. (2009) observaram diminuição do consumo 
mediante o aumento no teor de FDN da forragem.
          A FDN fisicamente efetiva (FDNfe) está relacionada com as 
propriedades físicas da fibra (como tamanho de partículas), que estimulam a 
atividade de mastigação e secreção da saliva, resultando em valores ótimos de 
pH. A FDN efetiva (FDNe) é a quantidade mínima de FDN capaz de estimular 
a mastigação e manter a percentagem normal de gordura e a produção de leite. 
O fator de efetividade física foi teoricamente estabelecido por Mertens (1997) 
e varia de 0 a 1, sendo que para feno de gramíneas na forma de partículas 
longas o fator de efetividade é de 1,0 e, desta forma, estima-se que quando 
a efetividade vale 1,0 a atividade de mastigação está sendo plenamente 
estimulada e a gordura do leite mantida, já quando próximo de zero (0) a 
atividade de mastigação não está sendo estimulada. O número e o tempo de 
mastigação por dia, incluindo o tempo de ingestão e ruminação aumentam 
linearmente com o aumento da FDNfe da dieta (Yang & Beauchemin, 2006).
          Animais confinados levam cerca de uma hora consumindo alimentos 
ricos em energia (concentrados) ou mais de seis horas para fontes com baixo 
teor de energia e alto teor de FDN. De modo parecido, o tempo gasto para 
ruminar é influenciado pela natureza da dieta; assim, quanto maior for a 
proporção de volumosos na dieta, maior será o tempo gasto com a ruminação 
(Van Soest, 1994). 
          Dietas com elevada proporção de carboidratos fibrosos limitam a 
capacidade ingestiva do animal, em virtude do enchimento ruminal; por 
outro lado, dietas com proporções reduzidas de carboidratos fibrosos também 
resultam em menor ingestão de matéria seca, pois as exigências energéticas 
podem ser atingidas em níveis mais baixos de ingestão, podendo, também, 
culminar com distúrbios digestivos que possam prejudicar a saúde do animal 
(Mertens, 1997).
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3.2.2.3. Extrato etéreo da dieta
        Dietas para ruminantes caracterizam-se por possuir baixo teor de 
extrato etéreo (EE) (média de 3%). Dietas com mais de 5% de EE na MS 
(maior densidade energética) diminuem o consumo voluntário, causado por 
mecanismos regulatórios de ingestão energética específicos ou por limites 
fisiológicos para a metabolização de lípidos, como capacidade limitada de 
ruminantes em oxidar os ácidos graxos (Yang & Beauchemin, 2006). 

3.2.2.4. Ácidos graxos de cadeia curta
        Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) afetam o consumo, quando 
a sua concentração for alta ao nível do fluido ruminal (em especial o ácido 
acético), levando a inibição da motilidade rumino-reticular. Os ácidos acético e 
propiônico afetam o pH e a pressão osmótica, sendo que estes podem interferir, 
por sua vez, na motilidade ruminal. Quando o pH se encontra em níveis abaixo 
de 5 pode ocorrer uma paralização do rúmen, levando o animal ao estado 
de hipofagia (redução do consumo), sendo a taxa de eliminação do acetato 
o principal fator que permite a expressão do consumo. Em geral, os fatores 
ambientais e fisiológicos que aumentam o consumo também aumentam a taxa 
de metabolização do acetato, sendo que os fatores inibitórios do consumo 
geralmente estão associados ao aumento na concentração deste ácido. O 
ácido propiônico desempenha um papel regulador de consumo e atua como 
um indicador da taxa de absorção dos AGCC. Os seus receptores localizam-
se no fígado e na parede dos vasos, sendo que a sua maior concentração 
na circulação e no fígado sinaliza para a redução de consumo de alimento. 
Experimentalmente existem quatro sinais que evidenciam o término do 
consumo: concentração ruminal do acetato, concentração duodenal de lactato, 
nível hepático e sanguíneo de propionato e distenção da parede ruminal (Illus 
& Jessop, 1996, citados por Araujo-Febres, 2005).

3.2.2.5. Forma física da dieta
         A forma e as características físicas de como os alimentos se apresentam 
influenciam a quantidade a ser consumida e os métodos de consumo. Estima-se 
que os grãos (maior densidade) são consumidos em grandes quantidades, mas 
com pouca frequência de consumo, enquanto que forragens (baixa densidade) 
são consumidas mais frequentemente, mas em poucas quantidades. A maior 
densidade das partículas permite uma taxa de digestão mais rápida e menor 
volume ruminal, além disso reduz o tempo necessário para a ruminação em 
relação aos alimentos com baixa densidade (Yang & Beauchemin, 2006). 
Entretanto Pereira et al. (2009) citados por Yang & Beauchemin (2006) 
não encontraram diferenças no consumo, digestibilidade e no comportanto 
ingestivo de novilhos da raça Holandesa alimentados com dietas contendo 
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feno de capim-tifton 85 com diversos tamanhos de partícula.

4. RESULTADOS
 A seguir são apresentados alguns resultados de três experimentos 
realizados pelo presente grupo de pesquisa.
 Os experimentos diferiram quanto à adição de aditivos alimentares 
ou componentes na dieta. No experimento 1 testou-se níveis crescentes de 
inclusão de um extrato de taninos de Acacia mearnsii (0; 0,5; 1,0; 1,5% com 
base na ingestão de MS); o experimento 2 avaliou a adição de óleos essenciais 
(500ppm/kg MS): aroeira (Aro), capim limão (Cl) eucalipto (Eucal) e o 
experimento 3 o uso associativo de monensina sódica (30ppm) e diferentes 
fontes de lipídeos (3,5% do CMS - óleos de canola, girassol ou soja). Utilizou-
se o delineamento experimental Quadrado Latino (4x4) contemporâneo, 
sendo que os experimentos 1 e 2 contaram com o fator genética, sendo um 
quadrado com vacas holandesas secas (Taurino) e o outro com vacas nelores 
secas (Zebuíno). Já no experimento 3, utilizou-se apenas vacas nelore, sendo o 
quadrado diferenciado por inclusão ou ausência de monensina.
 Na Tabela 1 observamos que para a variável Número de Eventos (NE) 
Ruminando houve efeito significativo para os níveis de taninos utilizados, 
independentemente do grupo genético, apresentando comportamento linear 
crescente de acordo com o aumento dos níveis do aditivo. Adicionalmente, 
houve diferença significativa entre os grupos genéticos, onde Taurinos 
apresentaram um maior NE Ruminando em comparação a Zebuínos. Já para a 
variável NE Mastigando houve diferença significativa entre os grupos genéticos, 
sendo maior em Taurinos que Zebuínos. No entanto, para ambas variáveis não 
houve diferença quando se levou em consideração o tempo envolvido nestes 
eventos, levando-nos a constatar que os Taurinos apresentaram uma maior 
frequência em repetir tais eventos por menor período de tempo; já os Zebuínos 
mantiveram os eventos por um maior período de tempo (Tabela 1).
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Tabela 1.  Comportamento ingestivo de vacas Taurinas e Zebuínas, alimentadas com diferentes níveis de 
inclusão de taninos de Acacia mearnsii.

Tau: Taurino; Zeb: Zebuíno; EPM: Erro padrão da média; G: Genética; N: Nível; G*N: Interação 
entre Genética e Nível;  NE: Numero de eventos; TTE (min): Tempo total do evento; TTE (%): 
Porcentagem de tempo total do evento; TME (min): Tempo médio de cada evento.

 Na Tabela 2 verifica-se que a eficiência de consumo e ruminação, 
corrigida pelo consumo (MS ou FDN) em função do peso metabólico (kg 
de PV0,75), não apresentaram efeito significativo (P>0,05). Esta correção foi 
necessária devido à diferença de porte dos animais. 
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Tabela 2. Eficiência de Consumo e Ruminação de vacas Taurinas e Zebuínas, alimentadas com diferentes níveis 
de inclusão de taninos de Acacia mearnsii.

Tau: Taurino; Zeb: Zebuíno; EPM: Erro padrão da média; G: Genética; N: Nível; G*N: Interação 
entre Genética e Nível; MS: matéria seca; NE: número de eventos; FDN: fibra em detergente 
neutro

 No experimento 2 houve apenas o efeito dos óleos essências (P<0,05), 
independe da genética animal, demonstrando que os animais que receberam 
os diferentes óleos essenciais aumentaram a frequência do evento ruminando, 
comparados ao controle, no entanto sem promover alterações no tempo total e 
médio para este evento (Tabela 3).  

Tabela 3. Comportamento ingestivo de vacas Taurinas e Zebuínas alimentadas com diferentes óleos essenciais.

Tau: Taurino; Zeb: Zebuíno; Cnt: Controle; Aro: Aroeira; Cl: Capim limão; Euc: Eucalipto; G: 
Efeito de genética; EPM: Erro padrão da média; OE: Efeito de óleos essenciais; GxOE: Interação 
entre genética e óleos essenciais; NE: Número de eventos; TTE (min): Tempo total do evento; TTE 
(%): Porcentagem de tempo total do evento; TME (min): Tempo médio de cada evento;. abLetras 
diferentes na mesma linha diferem significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey.
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 Houve efeito significativo de genética para eficiência de consumo 
e ruminação (Tabela 4), onde os animais zebuínos levaram mais tempo para 
consumir 1 kg de MS (13,49), assim como de FDN (13,46). A eficiência de 
mastigação também apresentou efeito significativo de genética, onde os 
zebuínos levaram mais tempo para consumir 1 kg de MS (13,34%), assim 
comode FDN (13,41%). Assim como no experimento 1, houve correção para o 
peso metabólico dos animais (kg de PV0,75). 

Tabela 4. Eficiência de Consumo e Ruminação de vacas Taurinas e Zebuínas alimentadas com diferentes óleos 
essenciais.

Tau: Taurino; Zeb: Zebuíno; Cnt: Controle; Aro: Aroeira; Cl: Capim limão; Euc: Eucalipto; G: 
Efeito de genética; EPM: Erro padrão da média; OE: Efeito de óleos essenciais; GxOE: Interação 
entre genética e óleos essenciais; MS: matéria seca; NE: número de eventos; FDN: fibra em 
detergente neutro; abLetras diferentes na mesma linha diferem significativamente (P<0,05) no 
teste de Tukey.

 No experimento 3 houve apenas efeito (P<0,05) da fonte de óleo 
sobre o comportamento de mastigação (Tabela 5), sendo que os óleos de canola 
e soja apresentaram aumentos de 5,8% e 6,9%, respectivamente, no tempo 
médio de mastigação, comparado ao controle. 
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Tabela 5. Uso associativo de monensina e fontes de óleo sobre o comportamento ingestivo em bovinos da raça 
Nelore.

1NE: Número de eventos; TTE (min): Tempo total do evento; TTE (%): Porcentagem de tempo 
total do evento; TME (min): Tempo médio de cada evento; 2CO: Controle; CA: Óleo de canola; 
GI: Óleo de girassol; SO: Óleo de soja; 3EPM: Erro padrão da média; 4M: Efeito de Monensina; 
O: Efeito de Óleo; MxO: Interação entre monensina e óleo; abLetras diferentes na mesma linha 
diferem significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey.

 Com relação à eficiência de consumo, a dieta com óleo de canola 
promoveu redução significativa de 24,4% na quantidade de FDN (kg) 
consumida por cada evento, quando comparada à dieta controle (Tabela 6). Para 
a eficiência de mastigação, a dieta com óleo de soja promoveu um aumento de 
20% no tempo gasto para consumir 1 kg de MS, enquanto que os dados com 
óleo de canola e soja aumentaram em  21,6 e 20,0%, respectivamente, o tempo 
gasto para consumir 1 kg de FDN, quando comparados à dieta controle.
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Tabela 6. Uso associativo de monensina e fontes de óleo sobre a eficiência de consumo, ruminação e mastigação 
em bovinos da raça Nelore.

1CO: Controle; CA: Óleo de canola; GI: Óleo de girassol; SO: Óleo de soja; 2EPM: Erro padrão 
da média; 3M: Efeito de Monensina; O: Efeito de Óleo; MxO: Interação entre monensina e óleo; 
NE: Número de eventos por dia; abLetras diferentes na mesma linha diferem significativamente 
(P<0,05) pelo teste de Tukey.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A avaliação do comportamento ingestivo é utilizada para adequar 
o manejo nutricional a fim de melhorar a eficiência e desempenho dos 
animais sem prejuízos econômicos. A avaliação pode ser realizada através 
de algumas metodologias. Entretanto, a escolha do método empregado é de 
grande importância e deve ser realizada com base nos fatores que influenciam 
o consumo voluntário dos animais, bem como nas respostas que se pretende 
analisar, para que se chegue a resultados consistentes e confiáveis.
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RESUMO
Este capítulo descreve as características da meta-análise, relacionando os 
conceitos com a avaliação de aditivos alternativos aos antibióticos para frangos 
de corte. São apresentados os principais pontos positivos da meta-análise 
com relação ao método clássico de revisão de literatura, bem como um breve 
histórico de utilização, vantagens e aplicação na pesquisa avícola.  Também 
são apresentados alguns resultados gerados num estudo meta-analítico de 
ácidos orgânicos sobre variáveis de desempenho em frangos de corte, no qual 
foi avaliada a interação do efeito dos ácidos com o desafio microbiano.
PALAVRAS-CHAVE: ácidos orgânicos, aditivos, estudo meta-analítico, 
revisão de literatura

1. INTRODUÇÃO
 Antes do advento da internet, o desafio era ter acesso ao conhecimento, 
atualmente o desafio é outro: filtrar e interpretar grandes volumes de informação. 
A disponibilidade de dados científicos e a velocidade na divulgação dos 
resultados de pesquisas aumentou consideravelmente nos últimos anos. Este 
processo pode ser considerado positivo para o desenvolvimento de muitas áreas 
de conhecimento, inclusive para as ciências agrárias. Porém, o grande volume 
de informação dificulta a avaliação crítica do estado atual do conhecimento. 
Além disso, o maior número de trabalhos publicados pode não refletir avanços 
reais no conhecimento, pois muitos estudos geram resultados contraditórios ou 
pouco conclusivos.
 Nesse contexto, as revisões de literatura tornaram-se ferramentas 
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importantes para que os profissionais (pesquisadores e técnicos) possam 
acompanhar evidências que se acumulam em um determinado campo de 
interesse. Estas revisões são desenvolvidas a partir do levantamento de material 
bibliográfico, da análise das informações e da descrição do conhecimento 
relevante disponível em uma área (ou para uma questão) específica de pesquisa.

2. MÉTODOS DE REVISÃO DE LITERATURA
 Existem diversos tipos de levantamento bibliográfico e revisão 
científica. A abordagem que é empregada na revisão de literatura tradicional 
sintetiza o conhecimento científico com base na contextualização de um 
problema e no referencial teórico disponível, tendo uma limitação inerente 
ao método, que é a subjetividade óbvia envolvida no processo. Isso acontece 
porque a revisão tradicional é geralmente uma narrativa que não se baseia em 
critérios ou métodos sistemáticos. Além disso, essa técnica nem sempre esgota 
as fontes de informação disponíveis no campo de pesquisa, e a seleção das 
referências bibliográficas a serem revisadas pode ser arbitrária e, portanto, 
sujeita a viés. 
 Por outro lado, as revisões sistemáticas e integrativas são métodos mais 
rigorosos e complexos de investigação que, apesar de serem retrospectivos, 
podem sintetizar evidências científicas e gerar resultados novos em diversas 
áreas do conhecimento. Revisões sistemáticas geralmente tratam de temáticas 
menos amplas que as revisões tradicionais. Isto porque, neste método, a 
revisão é geralmente desenvolvida com base em uma questão mais específica 
e definida. Além disso, as estratégias de busca de referencial bibliográfico, 
os procedimentos para seleção dos estudos (inclusão e exclusão) que irão 
compor o banco de dados e os métodos de avaliação dos dados (avaliação da 
qualidade, interpretação dos resultados, síntese do conhecimento) precisam ser 
claramente definidos e descritos de modo a permitir a reprodução do estudo.
 Depois de algumas publicações em um determinado tema, a elaboração 
de revisões sistemáticas é indispensável devido ao seu poder analítico para 
transformar resultados de pesquisa em conhecimentos sólidos, principalmente 
em casos polêmicos com diversidade de resultados. A meta-análise é uma das 
várias técnicas que podem ser utilizadas para revisar uma área de pesquisa 
(Durlak & Lipsey, 1991). Porém, se distingue da revisão bibliográfica usual 
pela aplicação de uma ou mais técnicas estatísticas (Luiz, 2002), as quais 
permitem combinar diferentes estudos independentes.

3. HISTÓRICO
 O empenho em tentar combinar dados de vários estudos individuais 
numa única análise data do ano de 1904. Nesse ano, o estatístico Karl Pearson 
coletou dados de 11 estudos relevantes da área médica sobre febre tifoide entre 
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soldados do Império Britânico (Wikipedia, 2017). Mais tarde, em 1977 na 
área de ciências humanas, Smith & Glass (1977) agregaram estatisticamente 
resultados de 375 pesquisas sobre psicoterapia, concluindo que a aplicação 
da mesma produz efeitos. Neste trabalho, os autores deram um nome para tal 
método de revisão: meta-análise.
 Embora a meta-análise tenha se desenvolvido inicialmente nas 
ciências sociais e de comportamento, a medicina é a área da pesquisa que mais 
avançou no uso da técnica, provavelmente pelas dificuldades práticas, riscos, 
custos e implicações éticas que envolvem os experimentos com seres humanos 
(Luiz, 2002). A meta-análise ainda não está completamente estabelecida nas 
ciências rurais, embora a análise conjunta de experimentos seja comum em 
algumas de suas áreas, como no melhoramento genético.
 No final da década de 80, foi publicado um artigo no periódico 
Agronomy Journal (Carmer et al., 1989) que discute técnicas estatísticas 
para agrupar experimentos conduzidos sob diversos delineamentos. Esse 
artigo marcou o início do crescimento do uso de meta-análise em trabalhos 
agronômicos, sendo citado até hoje em artigos dessa área que agrupam 
diferentes experimentos (Corbin et al., 2016a; Corbin et al., 2016b).
 Na área animal, há publicações mais recentes que abordam a 
metodologia envolvida na meta-análise de dados, esquematizando as etapas 
que compreendem desde a definição dos objetivos até a pós-análise. Numa 
dessas publicações, St-Pierre (2001) abordou modelos estatísticos para análise 
de variáveis independentes com natureza quantitativa. Posteriormente, outras 
publicações surgiram contemplando variáveis independentes tanto de natureza 
quantitativa como qualitativa (Lovatto et el., 2007; Sauvant et al., 2008).
 No entanto, na área animal ainda faltam estudos e discussões que 
aprofundem nos conceitos sobre os métodos que antecedem a coleta e a análise 
de dados, ou seja, etapas anteriores que estão presentes no planejamento da 
revisão sistemática. É preciso estabelecer critérios rigorosos durante a escolha 
dos termos (palavras-chave) que serão utilizados nas buscas, bem como definir 
com cautela qual base de dados será usada. Seria interessante que os Animal 
Scientists aumentassem a interação e firmassem parcerias com profissionais 
da área da ciência da informação, pois esse campo do saber está intimamente 
ligado com os conceitos básicos necessários para se construir adequadamente 
as estratégias de busca. Na medicina, esse assunto é estudado há mais de 
duas décadas devido a influência direta que os trabalhos contemplados pela 
busca exercem sobre os resultados da meta-análise. Como exemplo, podem 
ser citados os trabalhos de Suarez-Almazor et al. (2000), Stevinson & Lawlor 
(2004) e Whiting et al. (2008), os quais demonstram a importância de haver 
diversidade na busca dos trabalhos que irão compor a base de dados, evitando 
assim o potencial risco de viés em estudos contemplados por apenas uma única 
base de dados.
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4. META-ANÁLISES
 A meta-análise envolve objetivos e métodos científicos que podem 
quantificar e sintetizar os conhecimentos adquiridos em pesquisas prévias 
(St-Pierre, 2007; Sauvant et al., 2008). Para esta tarefa, a meta-análise 
considera a diferença entre estudos com critérios pré-estabelecidos (Lovatto 
et al., 2007). Por integrar informações de diversos estudos, a meta-análise 
permite estabelecer resultados novos e sistematicamente ajustados. Assim, 
a meta-análise é uma ferramenta particularmente útil para estudar áreas 
com resultados inconclusivos, que muitas vezes têm origem na diversidade 
de condições experimentais utilizadas nos estudos anteriores. As condições 
experimentais podem ter efeitos únicos sobre os resultados obtidos em cada 
pesquisa individual, implicando num conflito de interpretações sobre os 
resultados gerados que dificilmente pode ser considerado completamente em 
uma revisão tradicional de literatura.
 O interesse pela meta-análise tem aumentado nos últimos anos. A 
Figura 1 apresenta os resultados da busca pelo termo “meta-analysis” em títulos 
ou resumos de artigos científicos indexados na base Pubmed. A evolução no 
uso do termo é acentuada, somando mais de 76 mil registros desde 2010. 
 Embora a evolução do uso da meta-análise no cenário internacional 
tenha apresentado um crescimento exponencial, no Brasil essa realidade 
tem acontecido de forma mais lenta e não homogênea. Na busca realizada 
na base Pubmed (internacional), o número de publicações científicas com 
o termo “meta-analysis” foi 3,37 vezes maior no ano 2016 em comparação 
ao ano de 2010, enquanto no Brasil o crescimento no mesmo período foi de 
apenas 1,31 vezes (busca realizada na base SciELO em 18 de outubro de 
2017 pelo termo “meta-analysis” em títulos ou resumos, utilizando filtragem 
de coleções: Brasil). Esses números demonstram um certo atraso do Brasil 
que pode ser decorrente, dentre outros fatores, da dificuldade em dominar e 
aplicar a metodologia que envolve uma meta-análise. Uma possível explicação 
para isso está atrelada à nossa formação educacional, que pouco trabalha a 
execução de planos pedagógicos multidisciplinares. No entanto, existem ótimas 
referências bibliográficas voltadas para a área de ciências agrárias que abordam 
detalhadamente as técnicas envolvidas no processo. Essas informações estão 
disponíveis para consulta em St-Pierre (2001; 2007), Lovatto et al. (2007) e 
Sauvant et al. (2005; 2008).
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Figura 1. Evolução nas publicações científicas com o termo “meta-analysis”.
* Busca realizada em 14 de outubro de 2017 na base Pubmed pelo termo “meta-analysis” em 
títulos ou resumos.

5. VANTAGENS DAS META-ANÁLISES
 Tornar o estudo mais transparente (Egger et al., 2001) e impor 
disciplina ao processo de revisão (Littell et al., 2008) são algumas das principais 
vantagens da revisão sistemática e da meta-análise em relação aos métodos 
tradicionais. Por envolver critérios rígidos de seleção e métodos exaustivos 
de levantamento bibliográfico, a meta-análise permite um entendimento 
mais imparcial dos resultados de um estudo no contexto de todos os outros 
(Borenstein, 2009).
 A meta-análise permite obter estimativas mais precisas que em 
uma série de pequenos estudos. Isto porque a maioria dos trabalhos quando 
individualizados são muito pequenos para responder com confiança a todas 
as questões abordadas pela pesquisa ou para permitir certeza na tomada de 
decisão. Devido ao aumento do tamanho das amostras por combinação dos 
estudos, a síntese produzida por meta-análise sobre um conjunto de dados com 
boa validade reduz o grau de incerteza sobre os resultados (Lovatto et al., 2007). 
Por isso, a meta-análise pode ser útil no caso de resultados aparentemente 
conflitantes ou para avaliar efeitos complexos que demandariam características 
de delineamento não compatíveis com os testes individuais (Whitehead, 2002).
 Resumidamente, as principais razões para utilizar esta técnica são: 
sistematizar e sintetizar os resultados em um domínio de investigação, aumentar 
o poder estatístico de uma comparação, investigar a variação nos resultados 
em função das características dos estudos revisados, oferecer recomendações 
para os experimentos convencionais e embasar a tomada de decisão em áreas 
complexas (Durlak & Lipsey, 1991; Leandro, 2005).

6. QUESTÃO SÓCIOECONÔMICA
 Além das vantagens comentadas no tópico anterior, as meta-
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análises ainda apresentam um grande diferencial econômico com relação 
às pesquisas prospectivas. É fato que o fomento de pesquisas requer altos 
investimentos, os quais muitas vezes são realizados com verba pública de 
organizações governamentais. A formação e a manutenção de pesquisadores, o 
desenvolvimento de pesquisas, e a aquisição e a manutenção de infraestrutura 
para a condução de experimentos são bastante onerosas para o país, consumindo 
verbas que poderiam ser destinadas a outros setores tão prioritários para a 
sociedade, como é o caso de áreas ligadas ao sistema de saneamento básico, 
saúde, ensino fundamental e segurança. Tal afirmação é válida para o âmbito 
internacional, mas no caso do Brasil há uma responsabilidade adicional em 
relação aos países mais desenvolvidos. Enquanto que em países de maior grau 
de desenvolvimento a escolha está entre melhorar a qualidade do ensino ou 
investir mais em pesquisa, no Brasil ainda são direcionados esforços para 
garantir acesso ao ensino básico (Luiz, 2002).
 Deve-se, por isso, otimizar sempre que possível as pesquisas já 
conduzidas. A meta-análise otimiza o que foi gasto em pesquisas anteriores 
reaproveitando os resultados gerados, sem despender altos recursos financeiros. 
Sob o ponto de vista prático, a infraestrutura necessária se resumi, basicamente, 
a um computador e ao acesso às bases de dados. Além disso, a técnica pode 
ser utilizada como recurso para tomada de decisão em diversas áreas do 
conhecimento, avaliando a influência das características de delineamentos 
e procedimentos experimentais nos resultados (Littell et al., 2008). Ainda, 
as conclusões produzidas por uma meta-análise podem ser um excelente 
referencial para as agências de fomento direcionarem o planejamento científico 
de apoio à novos projetos. Por fim, o método permite gerar outras questões e 
hipóteses que não eram previstas no início da meta-análise, podendo embasar 
propostas de trabalhos futuros.

7. APLICABILIDADE DA META-ANÁLISE NA PESQUISA AVÍCOLA
 A pesquisa em produção animal apresenta muitas das características 
que permitem boa aplicabilidade da meta-análise. Existe uma grande 
diversidade de estudos envolvendo programas de alimentação e nutrição, 
características dos sistemas produtivos e outras estratégias de manejo para 
os animais. Estes estudos, apesar de contemplarem um grande volume de 
informação, são muitas vezes inconclusivos em diversos aspectos. É comum 
observar trabalhos com resultados contraditórios em uma mesma área de 
pesquisa e os fatores de variação são pouco explorados para a análise destes 
efeitos. Além disso, o custo para a realização dos ensaios e as dificuldades 
(práticas e éticas) de protocolos experimentais dificultam a caracterização e a 
quantificação dos diversos fatores potencialmente moduladores nos resultados. 
Pesquisas anteriores demonstraram a viabilidade da aplicação da meta-análise 
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como uma ferramenta importante em estudos de produção avícola (Figura 2), 
contribuindo com o desenvolvimento e o avanço das informações.

8. CONTEXTUALIZAÇÃO DA META-ANÁLISE NA BUSCA DE 
ADITIVOS ALTERNATIVOS AOS ANTIBIÓTICOS
 Devido a discussão internacional sobre a proibição do uso de 
antibióticos e quimioterápicos nas rações animais, alavancada pela União 
Europeia, houve um aquecimento significativo nas pesquisas que buscam 
aditivos que sirvam de alternativa aos antibióticos. Esse aquecimento 
gerou muitas publicações, e o grande volume de informações, dificultou a 
interpretação de tantos resultados por meio da ótica da revisão de literatura 
clássica. 
 Para exemplificar, podemos citar o desafio sanitário, que é condição 
básica na avaliação de aditivos antimicrobianos. Apesar de já ter sido 
evidenciado na década de 50 (Lillie et al., 1953; Coates et al., 1963), ainda é 
por muitas vezes ignorado. Essa heterogeneidade entre as condições de cada 
pesquisa que avaliam aditivos antimicrobianos alternativos aos antibióticos 
produz resultados que são muitas vezes contraditórios. Nesses casos, o 
paradigma da meta-análise pode ajustar a heterogeneidade entre os estudos de 
forma sistemática, organizando as informações.
 Dentro desse contexto que aborda a busca de aditivos substitutos aos 
antibióticos melhoradores de desempenho, uma meta-análise revelou que os 
probióticos são uma alternativa viável na alimentação de frangos de corte (Faria 
Filho et al., 2006). Os autores também apontaram a necessidade da condução 
de mais experimentos para identificar possíveis diferenças entre os probióticos 
comercializados. Essa conclusão exemplifica a teoria supramencionada de 
que meta-análise oferece a oportunidade de identificar pontos que devem ser 
explorados, direcionando as pesquisas futuras.
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Figura 2. Linha do tempo com artigos científicos* que utilizaram meta-análise para avaliar o 
desempenho produtivo de frangos de corte.
*Busca realizada em 14 de outubro de 2017 na base Pubmed pelos termos “meta-analysis” e 
“poultry” ou “broiler” em títulos ou resumos. Apenas artigos com foco em desempenho produtivo 
e publicados a partir de 2010 foram incluídos. A instituição do primeiro autor foi utilizada para 
descrever a origem do estudo.

 Com prebióticos, duas meta-análises foram conduzidas até o 
momento. A primeira, publicada em 2004 (Hooge, 2004), concluiu que os 
mananoligossacarídeos incrementam o desempenho e podem substituir os 
antibióticos, entretanto, os autores não mencionaram no artigo que o efeito dos 
estudos foi considerado nos modelos estatísticos, podendo ocasionar um viés 
na análise. Essa questão sobre a importância de considerar o efeito do estudo 
como uma variável aleatória é discutida em Sauvant et al. (2008). Na segunda 
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meta-análise sobre prebióticos (Rosen, 2007), o autor avalia a eficácia de um 
produto (Bio-Mos®), destacando melhorias no desempenho dos frangos.
 Em 2012, foi realizado um trabalho em que se agrupou quatro 
experimentos conduzidos em diferentes localidades para avaliar o efeito de 
óleos essenciais (fitogênicos) associados ao ácido benzoico sobre as variáveis 
de desempenho de frangos (Weber et al., 2012). Novamente, os resultados 
foram positivos com o uso dos aditivos em relação à dieta controle (sem 
aditivos), mas há algumas ressalvas importantes a serem consideradas. Nesse 
trabalho, são agrupados somente quatro experimentos, não podendo ser 
considerado uma meta-análise, pois o universo dos estudos que contemplam 
aditivos fitogênicos e ácidos orgânicos é muito maior. Além disso, não se pode 
concluir que há efeito de óleos essenciais ou de ácido benzoico, apenas há 
como concluir sobre a associação dos dois. Em outras palavras, é um artigo 
que agrupa experimentos considerando a heterogeneidade de diferentes 
locais, aumentando o poder analítico (mais de um experimento), para avaliar 
a associação de óleos essenciais e ácidos benzoico, no entanto, não satisfaz a 
necessidade de realizar uma meta-análise sobre aditivos fitogênicos ou sobre 
ácidos orgânicos.
 Diante dessas questões, nosso grupo de pesquisa elaborou a temática 
de estudar meta-análises para avaliar a utilização de aditivos fitogênicos e 
ácidos orgânicos como alternativa aos antibióticos promotores de crescimento 
sobre o desempenho produtivos de frangos de corte. O estudo meta-analítico 
que aborda os aditivos fitogênicos ainda está em elaboração. A meta-avaliação 
dos ácidos orgânicos já está concluída, e é apresentada a seguir.

9. ESTUDO META-ANALÍTICO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS EM 
ALTERNATIVA AOS ANTIBIÓTICOS EM AVALIAÇÕES DE 
DESEMPENHO PARA FRANGOS DE CORTE

9.1. Métodos
 O emprego da meta-análise exige uma visão multidisciplinar, pois é 
preciso unir o conhecimento de diversos campos do saber. O presente tópico 
teve como base gerar informações relacionadas à nutrição animal integrando a 
área de exatas por meio de métodos e cálculos estatísticos. Por isso, os métodos 
utilizados, descritos a seguir, tiveram como principal referência o artigo de 
Lovatto et al. (2007), que é um trabalho que discute os métodos de aplicação 
da meta-análise em pesquisas voltadas para as ciências agrárias.

9.2. Busca e filtragem de dados
 A busca digital de estudos incluiu artigos científicos publicados em 
periódicos com revisão aos pares, nas seguintes bases de dados: SciELO, 
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Scopus, Web of Science, Periódicos CAPES e Google Scholar. Essa 
diversidade de ferramentas de busca aumenta a amplitude da busca e previne 
uma potencial formação de viés em estudos contemplados por uma única base 
de dados. As palavras-chave foram usadas em três idiomas: Inglês, Espanhol, 
Francês e Português. A busca terminou no começo do ano de 2016. O principal 
critério para seleção dos artigos foi: experimentos in vivo com frangos de 
corte suplementados com ácidos orgânicos e com presença de resultados de 
desempenho (ganho de peso e consumo de ração) ou relacionados (viabilidade).
Foram encontrados 191 artigos com os critérios mencionados acima. Desse 
total, 42 artigos foram excluídos devido à administração de antibióticos e/
ou quimioterápicos na ração, os quais podem interferir no efeito dos ácidos 
orgânicos (exceto os casos de antibióticos somente no tratamento controle 
positivo). 16 artigos foram excluídos devido aos ácidos estarem associados 
com outros aditivos num único tratamento, impossibilitando a avaliação 
somente do efeito do ácido orgânicos. 8 artigos foram excluídos por conterem 
falhas metodológicas que comprometiam os resultados divulgados. 2 artigos 
publicados antes de 1990 foram excluídos devido a mudança ocorrida no 
material genético dos frangos até os dias atuais. 2 artigos foram excluídos 
devido a duplicação de publicação, em que os mesmos dados foram explorados 
em publicações distintas. As linhas correspondentes aos tratamentos com 
inclusão de 4% ou mais de ácidos orgânicos foram excluídas da base de dados, 
pois a inclusão com níveis excessivos de ácidos orgânicos altera o consumo de 
ração e consequentemente o desempenho das aves (Pinchasov & Jensen, 1989; 
Pinchasov & Elmaliah, 1994; Islam et al., 2008; Nourmohammadi et al., 2010; 
Esmaeilipour et al., 2011; Günal, 2013; Khosravinia et al., 2015).

9.3. Sistematização e codificação
 A sistematização das informações compreendeu a etapa de 
organização, que ocorreu concomitantemente com a busca e a filtragem de 
dados. Durante a leitura crítica dos artigos, as informações foram extraídas 
e registradas. Foram explorados os pontos pertinentes aos objetivos da meta-
análise. Os dados foram inseridos na base de dados, a qual foi constituída 
por linhas representando os tratamentos e colunas representando as variáveis 
exploratórias. Algumas codificações foram usadas para formar grupos 
homogêneos com características comuns, e incluí-los nos modelos estatísticos 
como fontes de variação (Sauvant et al., 2008). Codificações principais foram 
usadas para classificar os grupos de aditivos utilizados [1- controle (sem 
aditivo), 2- ácidos orgânicos, ou 3- antibióticos] e o desafio microbiano [1- 
ausência (aves que não receberam inoculação, −), ou 2- presença (aves que 
receberam inoculação, +)]. Os inóculos de microrganismos utilizados como 
desafio microbiano nos diversos experimentos contidos na base de dados 
foram: Campylobacter, Clostridium, Eimeria, Escherichia e Salmonella.
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 Cada artigo foi codificado para facilitar a identificação dos mesmos 
na base de dados (geral). Outras codificações foram usadas com o objetivo 
de inserir no modelo estatístico a variabilidade dos estudos (experimentos) 
compilados. Foi usada uma sequência numérica atribuída à cada experimento 
para codificar o efeito inter-estudo. Os grupos com medidas repetidas no tempo 
também foram codificados para mensuração dos efeitos intra-estudos.

9.4. Descrição da base
 A base de dados utilizada na meta-análise foi constituída de uma 
planilha eletrônica (Microsoft Excel 2011, versão para Macintosh) com 1.149 
linhas e 87 colunas, contendo 121 artigos publicados entre 1991 e início de 2016 
(moda = 2008 e 2009). Os estudos incluídos na base de dados totalizaram 51.960 
frangos de corte, com média de 394 frangos por experimento (moda = 180) e 
102 por tratamento (moda = 60). A duração média dos experimentos foi de 25 
dias, com tempo máximo de 56 dias e mínimo de 4 dias. 48% dos experimentos 
foram conduzidos em piso, 40% em gaiola e 12% não descreveram o tipo 
de instalação usada. Apenas 12% dos experimentos foram conduzidos com 
frangos desafiados (aves inoculadas). As frequências relativas das linhagens 
utilizadas foram: 44% Ross, 29% Cobb, 10% Arbor Acres, 5% Hubbard, 7% 
de outras linhagens e 5% não forneceram essa informação. O sexo das aves foi 
descrito em 77% dos experimentos (68% machos, 27% mistos e 5% fêmeas). 
A idade média inicial das aves foi de 8 dias (amplitude de 1-43 dias) e a final 
foi de 32 dias (amplitude de 7-56 dias). Em 66% dos experimentos as dietas 
continham ingredientes com baixa quantidade de PNAs (98% a base de milho 
e farelo de soja e 2% a base de sorgo e farelo de soja), em 25% foi observada a 
inclusão de algum ingrediente fibroso (rico em PNAs) e 9% não apresentaram 
informações sobre as dietas. As médias dos valores nutricionais das dietas que 
compuseram a base de dados foram: 3.028 kcal/kg de energia metabolizável, 
20,68% de proteína bruta, 1,13% de lisina, 0,48% de metionina, 0,82% de 
metionina + cistina, 0,78% de treonina, 3,82% de fibra, 0,92% de cálcio, 0,68% 
de fósforo total e 0,41% de fósforo disponível. O nível médio de suplementação 
de ácidos orgânicos foi de 0,74%, com valor máximo de 3,75% e mínimo de 
0,025%. Os ácidos orgânicos que compuseram a base de dados foram: acético, 
benzoico, butírico, caprílico, cítrico, etilenodiaminotetraacético (EDTA), 
fórmico, fumárico, gálico, glucónico, lático, málico, fenilacético, propiônico, 
sórbico, tânico, tartárico e mistura de ácidos (blends). Os antibióticos usados 
como controle positivo foram: avilamicina, bacitracina, clopidol, enramicina, 
flavomicina, furazolidona, oxitetraciclina, salinomicina e virginiamicina.

9.5. Análise de dados
 O Minitab 17 Statistical Package (Minitab Inc., state College, PA) foi 
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utilizado durante a primeira etapa da análise de dados, a qual compreendeu a 
elaboração e a visualização gráfica dos dados. O software Statistical Analysis 
System (SAS Institute, 2012) foi utilizado nas subsequentes análises de 
inferência, com critério de 5% de probabilidade.
 As análises gráficas foram realizadas para avaliar a distribuição dos 
dados, permitindo a visualização geral da consistência e da heterogeneidade 
dos valores. Para isso, foram utilizados gráficos de dispersão que permitiram 
estabelecer hipóteses e/ou clarear pontos-chave para a escolha do modelo 
estatístico, além de ajudar na identificação de experimentos e dados isolados 
(tratamentos) com condições aberrantes, ou seja, que se apresentaram muito 
distantes da média geral (Lovatto et al., 2007). As relações inter- e intra-estudos 
foram avaliadas, conforme sugerido por Sauvant et al. (2008). Em suma, as 
análises gráficas serviram para controlar a qualidade da base de dados e para 
observar a coerência biológica dos valores. Com base nessas análises, hipóteses 
de correlações (SAS-CORR procedure) foram testadas para determinar como 
os resultados foram afetados pela relação de algumas variáveis, dando suporte 
e direção na escolha de variáveis para ajustar os modelos estatísticos das 
subsequentes análises de variância-covariância.
 A distribuição dos resíduos estudentizados (studentized) foi verificada 
pelos testes de normalidade obtidos pelo SAS-UNIVARIATE procedure. A 
homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo teste de Bartlett, inserindo 
a opção HOVTEST=BARTLETT no statment MEANS. As pressuposições 
citadas acima foram testadas e assumidas antes da execução dos modelos 
estatísticos.
 Em todas as análises de variância-covariância o efeito de estudo 
foi considerado no modelo como variável classificatória de efeito aleatório 
(St-Pierre, 2001), devido às diferenças que ocorrem entre os estudos que 
compõem a base de dados de uma meta-análise. Portanto, foram utilizadas as 
metodologias de modelos mistos usando o SAS-MIXED procedure conforme 
proposto por St-Pierre (2007). Foram considerados como fatores de efeito 
fixo os aditivos (grupos: controle, ácidos orgânicos ou antibióticos) e o 
desafio microbiológico (− ou +), bem como a interação entre eles. O desafio 
microbiológico foi considerado no modelo devido à relevância desse fator 
em avaliações de aditivos antimicrobianos para aves. Quando necessário, o 
teste de Tukey-Kramer foi utilizado para contrastar as médias estimadas dos 
tratamentos.
 As variáveis resposta de desempenho produtivo analisadas foram: 
ganho de peso médio diário (GPMD), consumo de ração médio diário 
(CRMD), conversão alimentar (CA), viabilidade (VB) e fator de produção 
(FP). Os dados dessas variáveis foram obtidos em diferentes idades nos artigos 
científicos, sendo corrigidos, portanto, pela idade média das aves (média entre 
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a idade inicial e final de cada avaliação), a qual foi inserida no modelo como 
covariável de efeito fixo. O efeito quadrático da idade foi utilizado quando 
apresentou efeito significativo. Foi calculada a variação no GPMD e no CRMD 
obtida pela diferença entre os tratamentos com ácidos orgânicos ou com 
antibióticos em relação ao grupo controle, a qual foi expressa em porcentagem 
(ΔGPMD e ΔCRMD representam a variação relativa do GPMD e do CRMD, 
respectivamente).

9.6. Análise exploratória
 Após o término da construção da base de dados, é possível explorar 
a base de dados para levantar informações acerca do assunto que está sendo 
estudado. Diante disso, foram plotados alguns gráficos ilustrando a variação no 
ΔGPMD em função dos anos para visualizar o comportamento das observações 
ao longo dos anos. Conforme ilustrado na Figura 3, é possível observar a 
evolução no número de artigos publicados sobre o assunto, principalmente a 
partir do ano de 2006, coincidindo com a data de proibição dos antibióticos por 
parte da União Europeia.
 Essa questão exemplifica uma característica interessante nas meta-
análises. Embora o desejo seja responder especificamente as perguntas 
inicialmente elaboradas no projeto, durante a fase exploratória da base de dados 
podem surgir informações interessantes para o tema que não eram previstas 
anteriormente. Ou seja, o escopo do trabalho pode sofrer leves modificações 
devido aos dados que são encontrados, pois o levantamento de informações 
numa meta-análise depende diretamente da base de dados, a qual é difícil de 
prever antes de iniciar o trabalho.

Figura 3. Evolução no número de publicações de artigos que avaliaram ácidos orgânicos em 
alternativa aos antibióticos sobre o desempenho de frangos de corte.
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 Identificando as observações referentes aos tratamentos com 
antibióticos da Figura 3 (desdobramento), podemos observar que com o passar 
do tempo houve uma “troca” de molécula de antibiótico por outra molécula 
mais nova (Figura 4). Esse comportamento no uso de antibióticos demonstra 
o desenvolvimento de resistência bacteriana após um certo período, sendo 
necessário utilizar outras moléculas com o avanço dos anos.
 A contribuição de cada país na avaliação de ácidos orgânicos pode 
ser encontrada na Figura 5. O país com maior número de publicações é o Iran, 
seguido do Brasil e dos Estados Unidos (EUA). A contribuição individual dos 
demais países não excedeu 10% do número total de estudos presentes na base 
de dados, entretanto, houve participação de muitos países: 34 no total. Essa 
ampla gama geográfica abrangida pela base de dados leva em consideração 
muitas heterogeneidades implícitas entre os estudos, ajudando a transformar os 
dados gerados em condições singulares (condição de cada experimento) num 
conhecimento aplicável de amplitude global.

Figura 4. Evolução da utilização de antibióticos em estudos contemplados pela meta-análise.
*Molécula de antibiótico não especificada no estudo.
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Figura 5. Porcentagem do número de estudos realizados por país.

9.7. Análises de inferência
 As análises de inferência desta pesquisa podem ser encontradas na 
íntegra e com mais detalhes em Polycarpo et al. (2017). O ajustamento dos 
dados para a idade média das aves apresentou comportamento quadrático 
significativo em todas as variáveis de desempenho, exceto para a CA que se 
ajustou melhor com apenas o componente linear (Tabela 1). Fatores relacionados 
à dieta também foram ponderados durante a elaboração dos meta-modelos. 
Prévias revisões de literatura destacaram que algumas variáveis relacionadas 
à composição da dieta podem ser responsáveis pela falta de consistência 
dos resultados obtidos com ácidos orgânicos (Dibner & Buttin, 2002; Kim 
et al., 2015). Ingredientes com capacidade tamponante como o fosfato e o 
bicarbonato não apresentaram ajustes significativos (P > 0,05), possivelmente 
por causa da alta ocorrência de células vazias que compuseram essas duas 
variáveis ao término da construção da base de dados. Dessa maneira, seria 
interessante a elaboração de novos experimentos que avaliem as interações 
dos ácidos orgânicos com essas variáveis. O teor de proteína bruta das dietas 
não foi considerado devido à correlação com a idade das aves (-0,65, P < 0,01), 
afim de evitar equívocos que podem ser causados pela multicolinearidade.
 Não houve interação dos aditivos com o desafio microbiológico sobre 
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o GPMD. Os ácidos orgânicos não aumentaram o GPMD com relação ao grupo 
controle, e ficaram aquém dos resultados encontrados com o uso de antibióticos 
(− 5,77%, P < 0,05). Esses resultados confirmam as consequências negativas 
ocasionadas pela retirada dos antibióticos (Casewell et al., 2003). Informações 
obtidas em condições comerciais também apontaram perda de peso e de 
uniformidade com a retirada de antibióticos da ração (Engster et al., 2002). 
Fica evidente que o banimento dos antibióticos trará prejuízos ao crescimento 
dos frangos a curto e médio prazo, o qual dificilmente será totalmente 
compensado por algum aditivo natural. No entanto, mesmo sendo com base 
no “princípio da precaução”, a iniciativa de prevenir o desenvolvimento de 
microrganismos resistentes valoriza a vida e coloca a produção animal num 
caminho mais sustentável, evitando não somente o surgimento de estirpes de 
bactérias resistentes, mas também a transferência de genes resistentes entre 
bactérias animais e humanas (Van Den Bogaard & Stobberingh, 2000).

Tabela 1. Desempenho de frangos de corte suplementados com ácidos orgânicos em alternativa aos antibióticos 
e submetidos ou não à desafio microbiológico1.

1 Referência bibliográfica: tabela adaptada de Polycarpo et al. (2017). 2 CON, controle (sem 
aditivo); AO, ácidos orgânicos; ATB, antibióticos; −, sem desafio; +, com desafio. 3 GPMD, 
ganho de peso médio diário; CRMD, consumo de ração médio diário; CA, conversão alimentar; 
VB, viabilidade; FP, fator de produção = (((GPMD×VB)/CA)/10). 4n, número de observações. 5 

Estimativa das médias (least square means). 6 Médias seguidas de letras distintas diferem pelo 
teste de Tukey-Kramer a 5% de probabilidade. Nas interações, letras minúsculas representam a 
comparação entre os aditivos (dentro da ausência ou da presença de desafio), e letras maiúsculas 
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representam a comparação entre a ausência e a presença de desafio (dentro de cada aditivo). 
7 EP, erro padrão. 8 Ajustes: os estudos (experimentos) entraram no modelo como variável 
classificatória de efeito aleatório, e as variáveis Idade e Idade × Idade [média entre a idade 
inicial e final de cada avaliação (d)] entraram no modelo como covariáveis de efeito fixo.
 
 Na CA os ácidos orgânicos apresentaram interação significativa 
com o desafio microbiológico, demonstrando a importância da relação 
existente entre esses dois fatores. Em condições experimentais conduzidas 
sem inoculação de microrganismos, os ácidos orgânicos melhoraram a CA 
dos frangos em − 2,27% com relação ao controle (P < 0,01), apresentando 
resultado semelhante ao dos antibióticos. Tem sido sugerido que os efeitos dos 
ácidos orgânicos vão além da modificação da microbiota intestinal, incluindo 
melhorias na atividade de enzimas digestivas, na secreção pancreática e na 
mucosa gastrintestinal (Dibner & Buttin, 2002). Ganhos na digestibilidade 
dos nutrientes, principalmente de minerais, também são atribuídos ao uso de 
ácidos orgânicos (Islam et al., 2012; Emami et al., 2013). Contudo, resultados 
contraditórios são encontrados em pesquisas recentes que não confirmam esses 
benefícios (Goodarzi Boroojeni et al., 2014; Ruhnke et al., 2015), surgindo a 
necessidade de estudos para clarear esses pontos. Em frangos desafiados, os 
ácidos orgânicos foram novamente eficazes sobre a CA (− 5,67% com relação 
ao controle, P < 0,05); no entanto, não se equipararam ao efeito dos antibióticos 
(− 13,40% com relação ao controle, P < 0,01), os quais controlaram o efeito 
prejudicial do desafio. Fica claro que os ácidos orgânicos podem ser utilizados 
para melhorar as respostas na CA, mas esse efeito apenas suprime parcialmente 
os efeitos deletérios da microbiota indesejável. Embora menos eficientes que os 
antibióticos, diversos trabalhos comprovam a eficiência dos ácidos orgânicos 
contra Campylobacter (Chaveerach et al., 2002; Heres et al., 2004; Skånseng 
et al, 2010; Guyard-Nicodéme et al., 2016), Clostridium (Timbermont et al., 
2010), Eimeria (Abbas et al., 2011), Escherichia (Ozduven et al., 2009; Roy 
et al., 2012) e Salmonella (Van Immerseel et al., 2004; Fernández-Rubio 
et al., 2009; Menconi et al., 2013). Adicionalmente, Goualié et al. (2014) 
demonstraram a habilidade antibacteriana dos ácidos orgânicos contra estirpes 
de Campylobacter resistentes aos antibióticos que são comumente utilizados 
no tratamento de campylobacteriose em humanos, caracterizando os ácidos 
orgânicos como uma alternativa para circuncisar os problemas gerados pelo 
uso dos antibióticos. O efeito dos ácidos orgânicos pode ser explicado pela 
habilidade lipofílica dessas moléculas em atravessar a membrana celular das 
bactérias e se dissociar no interior mais alcalino, acidificando o citoplasma e 
prejudicando consequentemente o metabolismo celular. Outro mecanismo de 
ação dos ácidos orgânicos parece estar relacionado à supressão da hilA, uma 
chave reguladora da capacidade da Salmonella em invandir células do epitélio 
intestinal (Van Immerseel et al., 2004; 2006).
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 Na interação sobre a VB, observa-se que os aditivos não influenciaram 
os resultados das aves criadas sem inoculação de microrganismos, 
provavelmente porque os aditivos atuam sobre a VB principalmente por meio 
do efeito antimicrobiano, atenuando o aumento na mortalidade que é causada 
por microrganismos patogênicos (Coullier et al., 2008). Sob desafio não houve 
diferença entre os aditivos (ácidos orgânicos vs. antibióticos), mas somente 
os antibióticos demonstraram melhoras significativas com relação ao controle 
(+ 4,39%, P < 0,05). Embora seja significativo o incremento dos antibióticos 
sobre a VB, estes não foram suficientes para controlar totalmente o efeito 
deletério do desafio microbiológico sobre essa variável. O CRMD e o FP não 
foram influenciados pelos efeitos dos aditivos e do desafio microbiológico.
 Com essa pesquisa, concluímos que os ácidos orgânicos podem 
ser utilizados como aditivo melhorador de desempenho em frangos de 
corte. Porém, os resultados encontrados com esse aditivo são inferiores aos 
obtidos com antibióticos, principalmente em situações com elevado desafio 
microbiológico.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A meta-análise é uma forma superior de revisão de literatura que 
vem sendo cada vez mais utilizada para organizar as informações resultantes 
de um crescente número de publicações. Essa ferramenta para elucidar 
resultados contraditórios em um determinado tema da literatura, considerando 
a heterogeneidade entre estudos de forma sistematizada.
Nos casos abordados, os estudos meta-analíticos evidenciaram resultados 
de desempenho produtivo promissores com o uso de aditivos para frangos, 
embora esses resultados não tenham sido comparados ou tenham ficado abaixo 
dos resultados proporcionados pelos antibióticos.
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RESUMO
Não há consenso em um método ideal para quantificação de lignina. A lignina 
detergente ácido (LDA) tem sido incriminada de subestimar o conteúdo de 
lignina, devido à solubilização de parte da lignina, principalmente em gramíneas, 
durante a preparação da fibra em detergente ácido. Por outro lado, a lignina 
brometo de acetila (LBA) vem recebendo atenção de pesquisadores no mundo 
inteiro. Os métodos LDA e LBA foram comparados com a degradabilidade in 
vitro da matéria seca (DIVMS) de amostras de gramíneas e leguminosas, e uma 
conjectura foi feita usando um termo da equação da Cornell Net Carbohydrate 
and Protein System que estima a fibra não degradável (lignina × 2,4). As curvas 
de regressão de LDA com DIVMS (gramínea: y = -7.929x + 901.8; leguminosa: 
y = -3.663x + 853.6) revelaram inclinação mais acentuada para gramíneas. Por 
outro lado, a LBA mostrou inclinações semelhantes e linhas paralelas entre si 
(gramínea: y = -3.847x + 886.7; leguminosa: y = -3.638x + 789.8). Inclinação 
mais acentuada tem sido atribuída à lignina de gramíneas por ser mais 
inibitória à digestão. Curvas semelhantes e paralelas da LBA sugerem que as 
ligninas de gramíneas e leguminosas inibem igualmente a digestão. Entretanto, 
a inclinação mais acentuada da curva de gramíneas pode ser resultante de erro 
na técnica analítica, perda parcial de lignina de gramíneas. Nós hipotetizamos 
que esta perda é ao redor de 2,4. Quando a LDA de gramíneas foi multiplicada 
por 2,4, as regressões foram (gramínea: y = -3.690x + 934.7; leguminosa: y = 
-3.663x + 853.6), muito semelhantes às da LBA e com linhas paralelas. Esses 
dados dão sustentação à parcial solubilização da lignina; que as ligninas inibem 
a digestão da parede celular igualmente e que o método LBA é promissor para 
quantificar lignina em forrageiras.
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1. INTRODUÇÃO
 O Brasil é um dos maiores detentores mundiais no número de cabeças 
de gado: mais de 226 milhões, que se traduzem na produção de 9,28 milhões 
de toneladas/ano de carne bovina (Formigoni, 2017). O Brasil também tem 
significativo papel na indústria do leite: 23 milhões de vacas em lactação e 35 
mil toneladas de leite/ano (Zoccal, 2017). Obviamente estas comodities são 
importantes na agroindústria, ajudando a alimentar a humanidade. 
 Devido ao fato do Brasil ser um país continental e por causa de 
algumas condições sócio-econômicas, a maior parte do gado bovino alimenta-
se de pastagens, predominantemente gramíneas. Animais ruminantes 
têm a habilidade de transformar forrageiras em energia, que é usada na 
produção de carne e leite. Entretanto, tal conversão pode ser comprometida 
negativamente pela presença de um complexo polímero fenólico, a lignina, 
presente na parede celular vegetal. A lignina é um componente normal 
da planta e participa na estruturação da mesma. Quanto mais madura for a 
forrageira, maior será o teor de lignina (Jung & Deetz, 1993). Lignificação de 
forrageiras é considerado o principal fator limitante da degradação da parede 
celular pelos microorganismos ruminais (Van Soest, 1994), e menor será o 
seu valor nutritivo. Consequentemente, a produção de carne e leite declina. 
No Brasil, este aspecto pode ser facilmente constatado na estação seca (nosso 
inverno), quando as forrageiras das pastagens estão maduras (são praticamente 
palhadas), com altos teores de lignina, baixa digestibilidade da parede celular 
e baixa energia disponível. Como resultado, caem as produções de carne e 
leite, e os preços ao consumidor final disparam. Portanto, é claro que para se 
avaliar o exato papel da lignina e dos mecanismos envolvidos na degradação 
dos carboidratos da parede celular, conhecimento das concentrações de lignina 
na forrageira é de primária importância (Hatfield & Fukushima, 2005). Com 
esta informação evidencia-se que pesquisas destinadas a reduzir a influência 
da lignina (e portanto, melhorar a produtividade animal) podem ter alvos 
claramente definidos.
 Nos últimos anos, inúmeros métodos para quantificar a concentração 
de lignina foram desenvolvidos. Entretanto, estes métodos frequentemente 
produziam resultados diferentes para uma mesma amostra (Fukushima & 
Dehority, 2000). Provavelmente o método analítico mais utilizado em Ciência 
Animal e Agronomia seja a lignina detergente ácido (LDA), que emprega a 
fibra em detergente ácido (FDA) (Van Soest, 1963). Entretanto, algumas 
pesquisas reportaram que o método LDA subestima a concentração de 
lignina, particularmente em gramíneas, devido a perda parcial de lignina por 
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solubilização na solução de detergente ácido (Shimojo & Goto, 1984; Kondo 
et al., 1987). Perda de lignina usando a LDA foi aproximadamente a metade da 
lignina presente em gramíneas tropicais (Lowry et al., 1994).
 Por outro lado, a quantificação do teor de lignina em madeiras 
(Johnson et al., 1961) e forrageiras (Morrison, 1972a; b) pelo método 
espectrofotométrico lignina brometo de acetila (LBA) vem recebendo atenção 
de pesquisadores no Brasil e no exterior (nos últimos anos, seis artigos do 
autor correspondente sobre a LBA foram citados 794 vezes, mais de 90% por 
autores estrangeiros – fonte: scholar.google.com.br). Neste método, a lignina 
é solubilizada numa solução a 25% de brometo de acetila em ácido acético 
e a absorbância medida com luz ultravioleta no comprimento de onda a 280 
nm. Este valor de absorbância é inserido numa equação de regressão e a 
concentração de lignina na planta obtida (g/kg MS). Neste método, o núcleo 
fenólico é o responsável pela absorção da luz ultravioleta (Johnson et al., 1961; 
Iiyama & Wallis, 1989).
 Entretanto existia um sério entrave que era a ausência de um padrão 
de referência, pois todo método espectrofotométrico pressupõe a existência de 
um padrão (Fengel & Wegener, 1984). E o método em pauta vinha carecendo 
de um padrão de referência confiável para desenvolver as curvas de calibração, 
com as quais as leituras de absorbância pudessem ser comparadas. O padrão 
ideal deve ser o “espelho” da substância sendo analisada; no caso, uma 
preparação pura de lignina, que naquela época ainda não estava devidamente 
estudada. Por esta razão, os trabalhos desenvolvidos por Morrison relativos à 
LBA não evoluíram. Diversos materiais já foram empregados como padrões 
por diversos autores: Indulina (Chesson, 1981), lignina “kraft” (Brillovet 
& Riochet, 1983), guaiacol (Sharma et al., 1986), ácido ferúlico (Al-Ani & 
Smith, 1988), lignina nativa (Fukushima et al., 1991), e lignina brometo de 
acetila (Fukushima & Dehority, 2000). Iiyama & Wallis (1990) desenvolveram 
o coeficiente específico de absorção de 20,0 g-1.litro.cm-1 baseados em 
espectroscopia infra-vermelho e produtos de oxidação pelo nitrobenzeno de 
amostras isoladas de lignina. Desafortunadamente este amplo leque de padrões 
levou a sérios questionamentos quanto à exequibilidade e confiabilidade do 
método espectrofotométrico. 
 Objetivando encontrar uma solução para esta questão do padrão de 
referência, Fukushima & Hatfield (2001; 2004) extraíram lignina da planta 
com solução ácida de dioxano, que continha menores teores de contaminantes, 
particularmente carboidratos e proteínas. Esta lignina empregada como padrão 
de referência nas leituras espectrofotométricas resultou em concentrações de 
lignina mais consistentes para as plantas estudadas. Embora esse procedimento 
funcionasse satisfatoriamente bem, este requeria que a lignina fosse extraída de 
cada amostra e curvas de calibração construídas individualmente. Obviamente, 
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essa metodologia tomava tempo e adequada expertise. Com o escopo de 
contornar mais esse percalço, Fukushima & Kerley (2011) propuseram uma 
equação de regressão baseada em curvas padrão de ligninas provenientes de 
diversas plantas. O intento é o de determinar a concentração de lignina em 
qualquer planta, independentemente de sua origem botânica.
 A equação de regressão para o cálculo da concentração de lignina é o 
que se segue:

 Onde, L é a concentração de lignina (mg/mL), A é a leitura da 
absorbância da amostra desconhecida e 23,077 é a média do coeficiente de 
extinção (inclinação da reta). O valor L resultante é multiplicado pelo teor de 
PC (g/kg MS) na planta e dividido pelo peso da amostra de PC usado após 
as diluições (peso da PC, em miligramas, dividido por 200). O resultado será 
concentração de lignina na planta (g/kg MS). 
 Na condução deste método, é recomendado que todos os procedimentos 
sejam feitos em uma capela ventilada, pois os vapores do brometo de acetila são 
irritantes para a mucosa do trato respiratório. Ao dosar esse reagente, também é 
recomendável o emprego de uma pipeta tipo seringa, de deslocamento positivo 
de ar, de tal maneira que os vapores não danificarão a pipeta. Mesmo assim, o 
reagente brometo de acetila é muito menos corrosivo que o ácido sulfúrico a 
72% usado no outro procedimento.
 Entretanto, há ainda mais um percalço laboratorial que potencialmente 
limitaria a adoção da LBA como um método rotineiro. O procedimento 
convencional emprega a preparação parede celular (PC) como substrato fibroso 
(Fukushima & Hatfield, 2001; 2004; Fukushima et al., 2015a). O preparo da 
PC leva tipicamente de 4 a 6 dias, considerado muito demorado por vários 
pesquisadores. A fibra em detergente neutro (FDN) pode ser uma excelente 
alternativa de preparação fibrosa para o método LBA; e o seu preparo leva 
apenas dois dias (Van Soest, 1964; Van Soest et al., 1991; Mertens, 2002). 
Entretanto, a sua mais proeminente vantagem, diferentemente da PC, é que a 
FDN é uma preparação mundialmente conhecida. 
 A FDN como substrato fibroso para o método LBA deve produzir 
resultados satisfatórios. A única aparente diferença com a PC, é que a FDN 
não recupera substâncias pécticas (Van Soest et al., 1991) e outros carboidratos 
solúveis na solução de detergente neutro, tais como β-glucanas, galactanas, etc. 
que também fazem parte da matriz da parede celular vegetal (Hall et al., 1997; 
1999). Este grupo de carboidratos pode ser, genericamente, referido como fibra 
solúvel (FS) (Hall, 2003). A diferença PC – FDN pode ser usada para estimar 
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FS (Queiroz et al., 2008; Fukushima et al., 2015d). Presença ou ausência de 
polissacarídeos solúveis na solução de detergente neutro no substrato fibroso 
vai ter nenhum impacto na absorbância UV do método espectrofotométrico. 
Nós temos alguns poucos dados (sendo processados) sobre a utilização de FDN 
no método LBA, portanto, ainda nada podemos dizer sobre tal modificação.
 Com opções analíticas para estimar o conteúdo de lignina (no 
presente manuscrito, tratando da LDA e LBA), e ainda fornecendo diferentes 
valores numéricos para uma mesma amostra, a questão óbvia que se apresenta 
é: “qual o método analítico de escolha para quantificar o teor de lignina em 
produtos vegetais?” A escolha do método analítico é do arbítrio do pesquisador 
executando as análises químicas (Traxler et al., 1998). Muito embora o método 
LDA seja um dos procedimentos analíticos mais empregados para quantificar 
o teor de lignina, nas áreas de Agronomia e Zootecnia, isto não responde a essa 
importante questão: “qual desses procedimentos é o que reflete o real conteúdo 
de lignina?” Não é uma pergunta com fácil resposta. Para tentar responder, 
pelo menos em parte a esta questão, outros procedimentos analíticos são 
necessários. 
 Possivelmente as melhores ferramentas coadjuvantes para auxiliar 
na determinação de um método analítico mais adequado, sejam os ensaios de 
digestibilidade (in vivo, in vitro ou in situ) através da correlação estatística 
entre os teores de lignina medidos pelos métodos analíticos e os valores de 
digestibilidade. Normalmente, usamos a digestibilidade in vitro, devido ao 
elevado número de amostras, que é obtido após fermentação por 48 h do 
produto vegetal com fluido ruminal, seguido de mais 48 h de digestão péptica 
(Tilley e Terry, 1963).
 Como é do conhecimento geral, a lignina é obstáculo à degradação 
enzimática dos carboidratos estruturais da parede celular e essa relação é 
essencialmente linear e negativa (Mertens, 1987). O grau de correlação 
existente entre a digestibilidade e o parâmetro sendo medido é muitas vezes 
empregado para avaliar procedimentos analíticos. Se bem que o grau de 
correlação seja muitas vezes um critério insatisfatório, este índice reflete a 
praticidade de se obter a estimativa mais acurada do valor nutritivo a partir de 
dados da composição bromatológica (Van Soest e Robertson, 1980). Entretanto, 
o grau de correlação para ser uma medida de valor, exige que a determinação 
química de um dado nutriente seja pelo menos satisfatória (Fonnesbeck, 1976). 

2. JUSTIFICATIVA
 Entretanto, os exatos mecanismos desta ação inibitória não estão 
completamente elucidados; veja-se o exemplo de gramíneas, que muito 
embora apresentem menores concentrações de lignina que as leguminosas, o 
grau de inibição da digestão é o mesmo (Mowat et al., 1969). Outro exemplo 
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reside na constatação que forrageiras jovens, contendo baixas concentrações 
de lignina, um pequeno acréscimo na concentração de lignina acarreta em 
significativo efeito negativo na digestibilidade, enquanto que forrageiras 
maduras, que possuem elevados teores de lignina, com subsequente aumento 
na concentração de lignina, mostram pequenos decréscimos na digestibilidade 
(Jung & Vogel, 1986). 
 À medida que as forrageiras amadurecem, aumenta o teor de parede 
celular em função do engrossamento da parede celular e do decréscimo da 
relação folha:caule (Buxton et al., 1996), bem como maiores concentrações de 
lignina no caule em relação à folha (Hatfield et al., 1994). Corrobora com essa 
constatação, a observação de que a parede celular do caule apresentou valor de 
digestibilidade in vitro inferior à folha (Fukushima & Savioli, 2001).
 O conteúdo de lignina pode ser útil na estimativa da digestão da fibra 
(Akin et al., 1977; Jung & Vogel, 1986). Entretanto, qualquer estimador de 
digestibilidade precisa ser quimicamente determinado com aceitáveis níveis 
de precisão e acurácia (Faichney, 1975). Esta é a básica premissa da presente 
linha de pesquisa, investigando dois procedimentos analíticos para determinar 
lignina em forrageiras. A questão principal é “qual método, se houver algum, 
que está realmente medindo o teor de lignina?”
 Um estudo comparou métodos para lignina, entre eles a LDA e 
LBA, em algumas plantas forrageiras, e concluiu que o método LBA foi o 
que consistentemente produziu elevadas correlações com a digestibilidade 
da MS (Fukushima & Hatfield, 2004). Muito embora o método LDA tenha 
muitos questionamentos quanto à sua acurácia, é ainda, provavelmente, o 
método mais usado em Ciência Animal e Agronomia. Neste procedimento, 
gramíneas e leguminosas apresentam diferentes inclinações da curva entre 
LDA e digestibilidade, sendo mais inclinada para gramíneas (Van Soest, 1964; 
Tomlin et al., 1965; Kondo et al., 1987; Van Soest, 1994). 

Figura 1. Inclinações das curvas de gramíneas e leguminosas entre LDA e digestibilidade in vitro 
da matéria seca (DIVMS) Fukushima (2017).
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 No exemplo acima (Figura 1), a curva de gramíneas apresentou 
inclinação de -7,929 e a inclinação das leguminosas foi de -3,663. A inclinação 
mais acentuada da curva de gramíneas levou vários autores a hipotetizarem 
que a lignina de gramíneas seria mais inibitória à digestão do que a lignina de 
leguminosas, uma vez que, gramíneas com menores teores de lignina do que 
leguminosas, apresentaram aproximadamente a mesma inibição (Mowat et al., 
1969; Van Soest, 1964; 1994; Jung & Deetz, 1993). Entretanto, esta conclusão 
foi obtida com o método LDA e esta deve ser considerada suspeita porque a 
LDA subestima a concentração de lignina, mais severamente em gramíneas do 
que em leguminosas (Moore & Jung, 2001). Em outras palavras, a aparente 
inibição da lignina na digestão da parede celular, maior para gramíneas do 
que para leguminosas, pode ser explicada simplesmente pela subestimação da 
concentração de lignina de gramíneas pelo método LDA (Lowry et al., 1994).
Entretanto, quando as forrageiras foram analisadas pela LBA, a digestibilidade 
de gramíneas e leguminosas tiveram estatisticamente as mesmas inclinações 
da reta: -3,848 e -3,638, gramíneas e leguminosas, respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Inclinações das curvas de gramíneas e leguminosas entre LBA e digestibilidade in vitro 
da matéria seca (DIVMS) Fukushima (2017). 

 Em outras palavras, a lignina de gramíneas é tão inibitória à digestão 
quanto é a lignina de leguminosas. Essa igualdade na ação inibitória da lignina 
põe por terra algumas das teorias que tentavam explicar porque a inibição era 
diferente entre gramíneas e leguminosas, como por exemplo, diferenças na 
constituição fenólica entre as ligninas de gramíneas e leguminosas; ou que a 
distribuição espacial da lignina na parede celular de gramíneas é diferente da de 
leguminosas; ou ainda, que a presença de ligações covalentes cruzadas do tipo 
éster entre os ácidos hidroxicinâmicos da lignina com os carboidratos da parede 
celular de gramíneas teriam importante papel na inibição [(obs.: leguminosas 
tipicamente apresentam mínima concentração destas ligações (Ralph, 2010)]. 
Com referência à questão de que diferenças na composição fenólica (razão 
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siringil/guaiacil) poderiam interferir na degradação da fibra, Grabber et al. 
(1997; 2009) demonstraram que a lignificação reduziu substancialmente a 
degradabilidade da parede celular, mas esta não foi afetada pela composição da 
lignina. Em outras palavras, a degradabilidade é mais acentuadamente inibida 
pela concentração de lignina na parede celular. 
 Em relação à hipótese de possíveis diferenças na distribuição espacial 
da lignina na parede celular de gramíneas e de leguminosas interferirem 
na degradabilidade da fibra, dados de literatura contradizem a hipótese de 
maior efeito inibitório da lignina em gramíneas do que em leguminosas. Por 
exemplo, colmos de milho fisiologicamente maduros com quase todos tecidos 
lignificados (Jung & Casler, 2006a), contendo espessas paredes secundárias 
lignificadas foram ainda assim parcialmente degradáveis (Jung & Casler, 
2006b). Esta observação foi em marcado contraste com alfafa, onde o xilema 
dos caules contendo paredes celulares grossas e altamente lignificadas foi 
virtualmente não degradável, o que sugere que a lignina de leguminosas possa 
ser até mais inibitória à digestão do que em gramíneas (Jung & Engels, 2002).
Há sugestões de que ligações covalentes cruzadas entre ferulatos e a parede 
cellular de gramíneas tenham papel na digestão (Moore & Jung, 2001); essas 
ligações são observadas em gramíneas, mas não em leguminosas (Ralph, 
2010). Neste caso, esta teoria teria maior afinidade com a Figura 1, mas não 
com a Figura 2. Estes resultados conferem maior consistência à hipótese de que 
o impacto da lignina sobre a degradabilidade da parede celular de forrageiras é 
primariamente relacionada com a concentração da mesma.
 Há indícios que os métodos gravimétricos para determinar o teor de 
lignina em forrageiras, tais como os de hidrólise ácida, podem não estimar 
acuradamente a real ação inibitória da lignina na digestão dos carboidratos 
fibrosos e consequentemente não predizer razoavelmente a dimensão da FDN 
potencialmente digestível (Detmann et al., 2007). Estes autores justificaram 
que vários efeitos do ambiente podem ter marcada influência na estrutura 
química e na distribuição espacial da lignina na parede celular. Fukushima et 
al. (2015a) indicaram, no entanto, que a falha dos métodos da lignina ácida 
reside, provavelmente, na falta de acurácia.
 Um outro aspecto que deve ser abordado, é relacionado a um achado 
nosso recente (dados ainda não publicados). Na primeira figura (LDA versus 
digestibilidade), a inclinação mais acentuada da curva de gramíneas levou à 
hipótese de que a lignina de gramíneas é mais inibitória à digestão do que a 
lignina de leguminosas (gramíneas com menores concentrações de lignina do 
que leguminosas mostram aproximadamente o mesmo efeito na digestibilidade). 
Por outro lado, alguns autores reportaram que essa teoria é devida à observação 
de que a LDA subestima o conteúdo de lignina em gramíneas devido a parcial 
solubilização da mesma. A lignina é frequentemente vista no interior da parede 
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celular ligado à hemicelulose, intercalando com microfibras de celulose numa 
estrutura tridimensional (Weimer, 1992). Devido à dissolução da hemicelulose 
pela solução de detergente ácido (SDA), a lignina fica em um arranjo aberto, de 
tal modo que alguns fragmentos são também removidos (Lowry et al., 1994).
A teoria acima ganha força por conta de um ensaio onde, na média, 34% de 
ligninas purificadas foram solubilizadas pela SDA e 7,5% foram dissolvidas 
pela solução a 72% de ácido sulfúrico; solubilização das ligninas com estes 
dois reagentes variou de 22,69% (pinheiro) a 59,67% (lespedeza) (Tabela 1 – 
dados ainda não publicados). 

Tabela 1. Grau de solubilização de algumas ligninas purificadas na solução de detergente ácido (SDA) e ácido 
sulfúrico a 72%.
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 Não foi observada uma tendência definida na solubilização, não 
sendo possível estabelecer se a lignina de uma dada procedência foi mais ou 
menos solúvel. Neste trabalho, a lignina de lespedeza foi a mais solubilizada 
pela SDA enquanto que a lignina de um dos bambus foi a menos. Jung et al. 
(1999) já haviam observado, que no método LDA, quatro ligninas purificadas 
foram até mais dissolvidas, variando de 66,2 a 89,4%. No entanto, pode-se 
argumentar que esses experimentos usaram ligninas purificadas, que seriam 
mais susceptíveis à solubilização do que plantas intactas. Enquanto que esse 
argumento é válido, o simples pensamento que ligninas foram parcialmente 
solúveis na SDA é, para dizer o mínimo, perturbador.
 Um questionamento coerente é se a SDA está realmente removendo 
alguma lignina da planta ou de ligninas isoladas (como mostrado na tabela 
acima), então o efluente SDA deve mostrar picos de lignina se uma varredura 
UV for conduzida. O núcleo fenólico da lignina é o responsável pela absorbância 
no comprimento de onda 280 nm (Johnson et al., 1961; Iiyama & Wallis, 1989). 
Fukushima et al. (2015b) mostraram em uma varredura espectrofotométrica 
que o efluente de parede celular de forrageiras tratada com SDA continha pico 
típico de lignina (Figura 3). Este experimento empregou parede celular, e não a 
forrageira intacta, para evitar a interferência de compostos (tais como taninos, 
flavonoides, etc.) que também absorvem luz UV nos 280 nm (Morrison, 
1972a; b). Este pico foi coincidente com o pico observado quando foi realizada 
varredura de efluente SDA de ligninas puras. Obviamente, ligninas puras não 
sofreriam da interferência de outros compostos e a varredura vai mostrar 
apenas lignina. Infelizmente, tais espectros são apenas qualitativos; entretanto, 
é inquestionável que a varredura mostra que a SDA está removendo lignina da 
forrageira. É o que determina a “perda” de lignina no procedimento LDA.

Figura 3. Espectro ultravioleta de efluente proveniente de parede celular de forrageiras e ligninas 
puras após tratamento com solução de detergente ácido.
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 Nós conjecturamos que essa perda é de 2,4, isto é, a LDA residual 
multiplicada por 2,4, iria resultar no conteúdo real de lignina. Esse número 
é usado nas equações da CNCPS que estimam carboidratos. Na equação de 
carboidratos da parede celular lentamente disponíveis e na de carboidratos 
indisponíveis, a fração não-degradável é calculada usando lignina em função 
da FDN [Lignina (g/kg FDN)] (Fox et al., 1992; Van Soest et al., 2000; Fox & 
Tedeschi, 2002), que depois é multiplicado por 2,4 (Chandler et al., 1980). Este 
fator representa a proporção entre o substrato não fermentado potencialmente 
disponível remanescente após um extenso período de incubação e concentração 
de lignina (Van Soest et al., 2000). Silva et al. (2013) também estimaram a 
fração indisponível como LDA vezes 2,4.
 Como já anteriormente mencionado, algumas pesquisas indicaram 
que o método LDA subestima a concentração de lignina devido à perda de 
uma fração durante o preparo da FDA, sendo essa perda maior em gramíneas 
em comparação com as leguminosas (Shimojo & Goto, 1984; Kondo et al., 
1987; Moore & Jung, 2001). Em função dessas constatações, Fukushima et al. 
(2015c); Fukushima (2017) multiplicaram por 2,4 os dados de gramíneas da 
Fig. 1. Os dados de LDA referentes às leguminosas permaneceram inalterados.
As curvas de regressão entre LDA e DIVMS foram: gramíneas: y = -3,690x 
+ 934,7; leguminosas: y = -3,663x + 853,6 (Figura 4), com linhas paralelas, 
inclinações similares entre si e com as curvas do gráfico da LBA (Figura 2). 
Obviamente, a curva de leguminosas não sofreu modificações. O método LBA 
também originou curvas paralelas e inclinações similares entre gramíneas 
e leguminosas quando se tratou da digestibilidade da FDN (Fukushima et 
al., 2015c; Fukushima, 2017). Quando os dados de LDA de gramíneas foi 
multiplicada por 2,4 na DIVFDN, as curvas também foram paralelas e as 
inclinações similares entre gramíneas e leguminosas (Figuras não mostradas 
aqui).

Figura 4. Inclinações das curvas de gramíneas e leguminosas entre LDA e DIVMS. Dados de 
gramíneas multiplicados por 2,4 (Fukushima, 2017).
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 É necessário apontar que esse fator 2,4 possivelmente não é um 
número estático. Ele deve variar de acordo com a espécie de forrageira (qual 
seria o padrão entre as espécies de gramíneas? Como seria esse número em 
relação às leguminosas? E partes anatômicas da planta – caule, folha? etc.). 
Muito provavelmente maturidade da planta desempenha importante papel, 
pois maior proporção de lignina é removida de forrageiras imaturas em relação 
a forrageiras maduras (Kondo et al., 1987).
 Van Soest (1994) estabeleceu que “a lignificação da parede celular 
afeta degradabilidade de maneira similar em todas as plantas, e que diferenças 
no conteúdo de lignina entre dicotiledôneas e monocotiledôneas não são 
considerações importantes”.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Inequivocamente, para alcançar nosso objetivo final do método 
LBA ser adotado na rotina de um laboratório de nutrição animal, este método 
além de ser, obviamente, acurado e preciso, ele também precisa ser rápido, 
de fácil execução e de razoável custo financeiro. Conhecimentos adquiridos 
até a presente data auxiliam a entender alguns dos mecanismos envolvidos 
na nutrição de forrageiras para o gado, objetivando melhor aproveitamento 
nutricional, otimizar a produção animal e assim contribuir com a melhora da 
cadeia alimentar no mundo.
 A observação levada a cabo por uma conjectura nossa de que 
corrigindo os valores de LDA de gramíneas por 2,4 produziram as mesmas 
regressões, linhas paralelas, às obtidas pelo método LBA, nos faz otimistas 
no sentido de que a LBA possa ser um melhor método para a quantificação do 
teor de lignina em forrageiras. Curvas de regressão similares e paralelas entre 
gramíneas e leguminosas no método LBA sugerem que a lignina de gramíneas 
não é mais inibitória à digestão do que a lignina de leguminosas.
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RESUMO
A produção de ovinos de corte no Brasil está em expansão e há espaço para seu 
crescimento em todas as regiões, uma vez que a demanda por carne ovina ainda 
é maior que a oferta. Para que o produtor se torne mais eficiente e produza 
um número maior de cordeiros para o abate, o investimento na nutrição da 
mãe é crucial. Uma alternativa é o fornecimento de dietas com alto nível de 
energia. O objetivo deste capítulo é elucidar os principais efeitos de dietas com 
diferentes níveis de energia nas taxas produtivas de matrizes e seus cordeiros. 
Foram utilizadas 72 ovelhas mestiças Dorper x Santa Inês, divididas em um 
delineamento inteiramente casualizado em cinco tratamentos: (PAS) abaixo das 
exigências energéticas definidas pelo NRC (2007); (MAN) de acordo com as 
exigências energéticas definidas pelo NRC (2007);(AMI) acima das exigências 
energéticas definidas pelo NRC (2007), suplementadas com amido; (CRO) 
acima das exigências energéticas definidas pelo NRC (2007), suplementadas 
com amido e cromo; (GOR) acima das exigências energéticas definidas pelo 
NRC (2007), suplementadas com gordura protegida. Os dados de prolificidade 
e mortalidade analisados por meio de contraste ortogonal e realizado teste 
de médias (Tukey), sendo as diferenças consideradas significativas quando o 
valor de p<0,05. A estatística foi realizada por meio do procedimento GLM do 
software Statistical Analysis System (SAS). Os animais foram sincronizados e 
a monta foi realizada de forma controlada. Apenas uma fêmea, do tratamento 
GOR, não emprenhou. Não houve diferença estatística para os dados de 
prolificidade e mortalidade, contudo, extrapolando os resultados para um 
rebanho com 1000 ovelhas, observa-se diferenças numéricas significativas na 
renda do produtor. 

1. INTRODUÇÃO
 A ovinocultura brasileira deve deixar para trás a condição de exploração 
de subsistência e ganhar espaço como atividade empresarial, especializada, 
planejada, organizada e orientada para a qualidade do produto final. A demanda 
de carne ovina é maior que a oferta, havendo um mercado consumidor, em 
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crescimento, apreciado mundialmente, e que não possui restrições religiosas 
e/ou culturais. No entanto, para se conseguir entrar neste mercado, é preciso 
oferecer um produto padronizado, com constância de fornecimento e qualidade 
garantida (Simplício, 2011). Para garantir a rentabilidade com a produção de 
carne de cordeiro é necessário ter escala de produção e para isso são necessários 
planejamento e investimento em tecnologias (Heymeyer, 2010).
 A produção de ovinos requer, cada vez mais, uma necessidade de 
intensificação do sistema produtivo, visando menor tempo do ciclo produtivo, 
o qual conta com as fases de reprodução, gestação, lactação e terminação 
do cordeiro. Se o produtor conseguir uma redução de tempo na terminação 
desses cordeiros, ele conseguirá um maior lucro na atividade Macedo (2000) 
relata uma tendência crescente de intensificação dos sistemas produtivos, 
objetivando a redução na idade de abate e produção de carcaças de melhor 
qualidade. Turino (2003) salienta que os modernos sistemas de produção de 
cordeiros devem enfatizar, concomitantemente, os aspectos econômicos e 
qualitativos da carne.
 A nutrição da fêmea pode interferir nas suas taxas reprodutivas e 
também nos índices produtivos de suas crias, seja no peso de abate e qualidade 
da carne do cordeiro, seja na futura vida reprodutiva das cordeiras e esses efeitos 
devem ser quantificados de forma que o produtor entenda sua importância. 
 Mudanças na composição dos nutrientes da dieta materna, durante ou 
em um determinado período da gestação, tem efeitos no embrião, placenta ou no 
feto.  Estes efeitos de programação nutricional podem ser diretos ou mediados 
por mudanças endócrinas na mãe que afetam os processos reprodutivos. As 
consequências do crescimento do concepto não serão refletidas simplesmente 
na composição corpórea e alterações na mortalidade e morbidade durante o 
período neonatal, mas provável que continuem durante todo ciclo de vida 
(McMillen & Robinson 2005).
 A suplementação energética das dietas de ovinos acima das exigências 
de mantença pode promover uma melhor resposta nos índices reprodutivos 
e de desempenho de cordeiros, uma vez que uma ovelha melhor alimentada 
irá produzir mais leite para seus cordeiros. Com isso, este capítulo tem por 
objetivo sumarizar os principais efeitos de dietas com diferentes níveis e fontes 
de energia no desempenho de ovelhas e de suas crias. 

2. OVINOCULTURA NO BRASIL E NO MUNDO
 O Brasil possui um rebanho ovino em torno de 18,41 milhões de 
cabeças, sendo a região Nordeste detentora de 60,6% do efetivo total e a 
região Sul de 26,5% (IBGE, 2015). Os Estados de Bahia (17,2%), Pernambuco 
(13,1%) e Ceará (12,5%) são os que mais se destacam na criação na região 
Nordeste; porém o estado com o maior número de animais é o Rio Grande do 
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Sul (21,5%).
 O consumo individual de carne ovina gira entre 0,7 e 1,5 kg por 
habitante por ano. Atualmente, o mercado é demandante, ou seja, tudo o que 
se produz tem escoamento praticamente garantido, seja o produto legalizado 
pela inspeção sanitária federal ou estadual como o abatido clandestinamente. 
O mercado consumidor de carne ovina no Brasil encontra-se em fase de 
desenvolvimento, mas ainda é caracterizado por grandes diferenças regionais. 
Os maiores mercados consumidores concentram-se no entorno das regiões 
produtoras, tais como no Rio Grande do Sul e em alguns estados da região 
nordeste. Entretanto, a demanda vem se expandido em outras regiões como 
centro-oeste e sudeste (Selaive & Osório, 2014). 
 A dificuldade do estabelecimento da cultura de consumo da carne ovina 
no país é devido à falta de oferta contínua, além de alguns produtos oferecidos 
serem de baixa qualidade (Zen et al., 2014). Mais de 95% dos abates de ovinos 
são realizados de forma clandestina no Brasil, o que dificulta a certificação de 
qualidade e desmotiva o produtor a investir na profissionalização do rebanho.
Com o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, o consumo de 
proteína animal aumentou. E, principalmente na região Sudeste, a carne ovina 
vem ganhando espaço entre os consumidores. E como a produção interna do 
país não atende a demanda da população, é necessário a importação do produto. 
O principal fornecedor é o Uruguai, o qual, em 2013, forneceu quase que o 
total das importações brasileiras de aproximadamente nove mil toneladas, 
visto que eles oferecem produtos de boa qualidade e com preços favoráveis 
(Zen et al., 2014). Em 2014, 91,4% das importações de carne ovina foi de 
origem do Uruguai, e o restante ficou dividido entre Argentina (5,0%), Chile 
(3,1%) e Nova Zelândia (0,4%) (Souza, 2015).
 Em comparação com os rebanhos mundiais, o Brasil, em 
2010, apresentou o décimo sétimo maior rebanho ovino do mundo com 
aproximadamente 17,3 milhões de cabeças, representando apenas 1,61% do 
rebando total. Isso indica uma oportunidade de fortalecimento e crescimento 
da atividade no país. A tabela 1 apresenta o tamanho do rebanho ovino entre os 
principais países.
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Tabela 1. Rebanho ovino dos principais países selecionados (mil animais).

Legenda: P = Participação (2010); R = Ranking                   
Fonte: FAO, 2012

 Aproximadamente 73% do rebanho ovino mundial está localizado nos 
países da África e da Ásia, o que demonstra a importância dessas regiões no 
cenário mundial. Por outro lado, há uma tendência de diminuição do rebanho 
na Austrália, mas ainda continua como terceiro maior rebanho do mundo 
(Selaive & Osório, 2014).
 Quanto a produção de carne ovina, em 2010, 51,2% foi produzido 
no continente asiático, 18,3% no continente africano, 13,7% no continente 
europeu, 12% na Oceania e apenas 4,7% nas Américas (Tabela 2) (FAO, 2012).

Tabela 2. Produção de carne ovina (mil toneladas)

Fonte: FAO, 2012

 Os dados até aqui apresentados, indicam que a ovinocultura de corte 
brasileira tem espaço para crescimento e, no contexto mundial, o Brasil ainda 
está muito distante dos principais países, tanto em tamanho de rebanho quanto 
em quantidade produzida. Uma das alternativas para a melhoria do setor está no 
investimento na nutrição destes animais. Nos próximos itens serão abordados 
aspectos relevantes sobre a nutrição de ovinos, com ênfase na suplementação 
de dietas com maior aporte energético.  

3. EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE ENERGIA PARA OVINOS
 A energia é definida como o potencial para realizar trabalho. Ela 
pode ser mensurada durante sua transformação de uma forma para outra e 
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pode ser expressa em diversas unidades, sendo o Joule (J) e a caloria (cal), as 
unidades preferenciais para quantificar a energia (NRC, 1996). Sua deficiência 
manifesta-se no retardamento do crescimento, falhas na reprodução e perdas 
de reservas corporais, reduzindo a produtividade animal (Freitas et al., 2006). 
A energia é considerada como o componente que mais limita a produtividade 
animal, de modo que sua utilização pelos seres vivos tem sido alvo de inúmeros 
estudos importantes na zootecnia (Guimarães, 2012)
 Segundo Cabral et al. (2006), a energia nos alimentos pode ser 
expressa como energia bruta (EB), energia digestível (ED) ou nutrientes 
digestíveis totais (NDT), energia metabolizável (EM) e energia líquida (EL). 
A energia líquida é a forma mais correta para expressar a energia útil dos 
alimentos, pois, esta é efetivamente disponível para produção do animal.
Nos ruminantes, a principal fonte de energia é proveniente da produção de 
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) a partir da fermentação de substratos no 
rúmen e sua subsequente absorção (Berchielli, 2011).
 Os carboidratos compreendem entre 70 a 80% da ração e são 
fundamentais para o atendimento das exigências de energia e proteína 
microbiana. A fermentação desses carboidratos no rúmen da origem aos 
AGCC, atendendo até 80% das exigências diárias (Ishler et al., 2000).
 Os principais AGCC produzidos são: ácido acético, propiônico e 
butírico. O propionato é utilizado principalmente na gliconeogênese, sendo o 
principal percursor da síntese de glicose no fígado. O acetato e o butirato são 
utilizados principalmente como fontes de energia localizada, sendo o acetato o 
principal substrato para a lipogênese (Berchielli, 2011). 
 A alimentação dos ovinos é o item de maior importância econômica 
para a produção, uma vez que equivale a 70% dos custos (Susin & Mendes, 
2007). Por isso, o sucesso da criação é determinado pelos cuidados com a 
nutrição dos rebanhos. A dieta das ovelhas, especialmente no terço final de 
gestação, tem relevante importância para obtenção de melhores índices 
produtivos na fase de cria, recria e terminação de cordeiros (Selaive & Osório, 
2014). 
 Nas formulações de rações para ovinos, os nutrientes considerados 
são: água, energia, proteína, minerais e vitaminas. A água é o nutriente mais 
importante que o animal ingere, contudo não entra nas formulações, mas 
deve ser fornecida de forma ilimitada e de boa qualidade (Berchielli et al, 
2011; Selaive & Osório, 2014). A energia é o fator limitante nas formulações, 
sendo que a insuficiência de energia na dieta retarda o crescimento, reduz o 
desempenho e aumenta a susceptibilidade a doenças e parasitas (Selaive & 
Osório, 2014).
 O suprimento adequado de energia e proteína é fundamental para o 
aumento da produtividade animal, pois são os nutrientes mais relevantes para 
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o metabolismo animal. O conhecimento dessas exigências é fundamental para 
determinação das necessidades nutricionais totais dos animais (Ferrell, 1988).
 As raças ovinas especializadas na produção de carne são as mais 
exigentes nutricionalmente. O sistema de alimentação mais comumente 
utilizado no Brasil para formulação de dietas para ovinos é o padrão americano 
NRC (National Research Council), mas também são utilizados os sistemas 
britânico (AFRC), francês (INRA) e o australiano (CSIRO). 
 Para os cordeiros, a fase de amamentação é a fase de maior ganho de 
peso, mas também de maior exigência nutricional. O consumo de leite pelo 
cordeiro aumenta consideravelmente a partir da primeira semana de lactação 
chegando ao máximo com 4 a 5 semanas pós parto (Selaive & Osório, 2014). 
Geralmente, o leite e o pasto não atendem as exigências dos cordeiros nesta 
fase. 
 O metabolismo basal reflete a mínima produção de calor necessária 
para que ocorram os processos vitais de um animal saudável, em jejum e 
em repouso. É utilizada para manter a atividade celular vital, respiração e 
circulação sanguínea (Berchielli, 2011). 
 O conceito nutricional de mantença não é o mesmo que metabolismo 
basal, pois na mantença o animal não está em jejum. É considerado que um 
animal está em mantença quando ele é alimentado, porém não apresenta ganho 
de peso e modificações na sua composição corpórea. A exigência de energia 
para mantença é definida como a quantidade de energia usada no metabolismo 
basal e perdida como calor quando um animal está em jejum, mais o calor de 
atividade e a energia adicional perdida quando o animal consome alimento 
suficiente para manter o conteúdo de energia corporal em equilíbrio (Ferrell, 
1988). 
 As exigências de energia para o crescimento diz respeito, 
principalmente, à deposição de proteína e gordura no corpo do animal. Nos 
animais jovens, a retenção de gordura vai significar até 50% da energia retida, 
enquanto que nos adultos esse valor já varia entre 85 e 95%. A deposição de 
proteína em animais em crescimento não somente depende do suprimento de 
aminoácidos disponíveis, mas também do suprimento de energia (Berchielli, 
2011). 

4. EFEITOS DA BAIXA E ALTA INGESTÃO DE ENERGIA
 O balanço energético é o conceito utilizado para expressão a condição 
energética do animal e definido como a diferença entre a energia ingerida, 
menos a despendida. Animais em balanço energético positivo depositam 
gordura enquanto que animais em balanço negativo mobilizam as reservas 
corporais (Dias, 2010). 
 No pós parto, o balanço energético negativo que a ovelha passa esta 
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intensamente correlacionado com os dias para a primeira ovulação, sendo que 
quanto mais intenso esse BEN, maior o intervalo para a primeira ovulação. O 
anestro pós parto pode reduzir a eficiência reprodutiva pois aumenta o período 
entre um parto e outro. O BEN influencia o reestabelecimento da ciclicidade 
ovariana devido a interferência na secreção de GnRH e LH. Dietas com baixo 
teor de energia reduz a frequência de descargas de GnRH e pulsos de LH 
devido a inatividade hipotalâmica (Santos, 2005)
 A idade a puberdade está diretamente relacionada ao peso da fêmea 
e sua composição corpórea. Ovelhas alimentadas com níveis de energia de 
acordo com as exigências ou acima, apresentam um ganho de peso diário 
maior e atingem a puberdade mais precocemente (Ferrel, 1991). A ocorrência 
da puberdade está associada ao aumento da frequência e amplitude dos pulsos 
de LH e a maior ingestão de energia aumenta a pulsatilidade da secreção de 
LH, o que faz com que a puberdade ocorra mais precocemente. Essa situação 
metabólica favorável em animais com maior aporte de energia aumenta os 
níveis de glicose, insulina e fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-
1). Estes metabólitos parecem influenciar a atividade secretória hipotalâmica-
hipofisaria e potencializar o efeito das gonadotrofinas nas células ovarianas 
(Santos, 1998).
 Segundo Scaramuzzi & Martin (2008), o nível nutricional exerce 
efeitos bidirecionais sobre a função ovarina, inibindo ou estimulando a 
atividade reprodutiva. Em relação aos folículos ovarianos, esses efeitos passam 
a ser quantitativos, regulando o crescimento folicular, a taxa de ovulação e a 
prolificidade (Bomfim, 2014).
 Apesar dos ovinos deslanados, no Brasil, se apresentarem como 
poliéstricos anuais, a expressão do potencial reprodutivo depende do manejo 
nutricional (Bonfim, 2014). Por exemplo, quanto a taxa de ovulação, o manejo 
nutricional pode influenciar fornecendo um “efeito estático”, no qual ocorrem 
altas taxas de ovulação em fêmeas com ECC mais elevado em comparação 
com ovelhas de menor ECC; um “efeito dinâmico”, no qual há um aumento 
da taxa de ovulação, com o aumento do peso e ECC da ovelha durante curtos 
períodos antes da cobertura; e um “efeito imediato”, cuja taxa de ovulação 
aumenta após um curto período de suplementação, sem alterar peso e ECC 
(Pearse et al., 1994, Viñoles, 2003, Bomfim, 2014).
 O crescimento de um animal se dá pelo acúmulo de tecidos, segundo 
padrões de prioridade, sendo que primeiro crescem os órgãos, seguido do 
tecido ósseo, muscular e, por último, o tecido adiposo. A nutrição é o fator 
mais importante que influencia o crescimento e o desenvolvimento do animal 
antes e após o nascimento, bem como a produção de carne está relacionada 
com o consumo de alimentos, que possibilitará a manifestação do potencial 
produtivo dos animais.
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 O nível nutricional pode modificar a curva de crescimento, alterando 
a idade e o peso em que ocorre a aceleração de deposição de cada tecido, 
modificando a composição corporal dos animais (Owens et al., 1993). Dentre 
as limitações nutricionais, a privação de energia é a mais importante e tem 
implicações na composição corporal e do ganho (Almeida, 2008). Animais em 
restrição alimentar apresentam teores de gordura e energia corporal menores 
do que animais que não passaram por restrição (Rattray et al, 1973; Geraseev, 
2003).
 Greenwood et al. (1998) afirmam que a restrição no período pré-
natal afeta o metabolismo energético do animal, principalmente nas primeiras 
semanas de vida. De acordo com esses autores, animais submetidos à restrição 
alimentar pré-natal possuem capacidade limitada de utilização da energia para 
deposição de tecidos, o que resulta em menor crescimento. Assim, o nível 
nutricional afeta a fisiologia do animal, alterando sua curva de crescimento 
pré e pós-natal, modificando a idade e o peso em que ocorre a aceleração ou 
desaceleração do crescimento de cada tecido, com consequente alteração na 
composição corporal desses animais. 

5. SUPLEMENTAÇÃO COM AMIDO, CROMO E GORDURA 
PROTEGIDA
 Dentre os fatores nutricionais responsáveis pelas variáveis 
reprodutivas em ruminantes, pode-se destacar o efeito da concentração de 
gordura e da densidade energética da dieta, os quais têm efeitos sobre os níveis 
plasmáticos de substâncias determinantes do perfil metabólico dos animais, 
tais como glicose, colesterol, ureia, creatinina, proteínas totais e lipoproteínas 
de alta e baixa densidade (Zinn, 1996; Ghoreishi, 2007; NRC, 2007; Espinoza, 
2008; Zachut, 2008; Giraldo, 2012,). 
 A suplementação dos animais com gordura tem se mostrado 
alternativa viável para elevar o consumo de energia em função do aumento 
da densidade energética da dieta, sem elevar o risco de acidose. A digestão da 
gordura promove menores perdas de energia na forma de calor e metano do que 
a de carboidratos. Além disso, existem dados mostrando que o fornecimento 
de gordura pode melhorar os índices reprodutivos e aumentar a quantidade 
de alguns constituintes do leite que são benéficos à saúde humana. (Onetti & 
Grummer, 2004; Santos et al. 2008).  Grande parte na variação do desempenho 
reprodutivo deve-se a diferenças no consumo energético assim como na 
condição corporal do animal (Hess et al. 2005).
 O uso de gordura protegida aumenta o aporte energético e o nível de 
colesterol e de forma mais eficiente, uma vez que são projetadas para resistir 
a biohidrogenação pelos microrganismos ruminais, aumentam o fluxo pós 
ruminal de ácidos graxos (Jenkins & Bridges, 2007). 
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 A gordura protegida consiste em uma fonte de ácidos graxos insaturados 
que, por ser envolvida por uma camada de proteína que age como uma capa 
protetora, se mantém relativamente inerte no rúmen em níveis normais de pH. 
Sua dissociação completa ocorre apenas nas condições ácidas do abomaso, o 
que aumenta a densidade energética da dieta, aumentando a disponibilidade de 
ácidos graxos de cadeia média e longa para absorção intestinal. Essa absorção 
permite mais energia disponível ao animal, utilizando assim para um processo 
reprodutivo e produtivo altamente satisfatório (Cervoni, 2007).
 O efeito benéfico da suplementação de lipídeos sobre a reprodução, 
em geral, parece estar associado a um efeito extracalórico da gordura, mais 
especificamente de certos ácidos graxos (Onetti & Grummer, 2004; Santos et al. 
2009). A adição de gordura protegida na dieta aumenta os teores de colesterol, 
estimula o crescimento do folículo pré-ovulatórios, a quantidade e tamanho 
de folículos pré-ovulatórios devido, em parte, ao aumento da concentração 
de LH. A ovulação de folículos maiores proporciona a formação de maiores 
corpos lúteos e consequentemente, maiores produção de progesterona pelos 
mesmos (Hawkins et al., 1995; Lammoglia et al., 1996; Staples et al. 1998; 
Lammoglia et al., 2000;).
 Essa maior quantidade de colesterol proveniente da gordura da dieta 
também proporciona uma maior síntese de progesterona, uma vez que o 
colesterol, em mamíferos, é precursor para a síntese de progesterona (Williams 
& Stanko, 1999). Em ruminantes, as lipoproteínas de alta densidade (HDL) são 
as principais lipoproteínas que carregam o colesterol para os tecidos produtores 
de hormônios esteroidais, como ovários, adrenal e testículo. 
 Lopez et al. (2006) realizaram um experimento com vacas da raça 
Jersey, no qual analisaram o efeito da suplementação de diferentes fontes 
lipídicas sobre a produção e composição do leite e a eficiência alimentar dos 
animais. As fontes lipídicas eram sebo, gordura protegida e grãos de soja 
integral triturados e as dietas eram isoenergéticas. As vacas que receberam 
gordura protegida apresentaram maior produção de leite corrigida a 4% de 
gordura e melhora na eficiência alimentar em relação às outras dietas.
 Aferri (2003) não encontrou influencias do uso da gordura protegida 
sobre as características de carcaça e maciez de carne de novilhos mestiços. 
Em relação aos cordeiros, a gordura protegida, ao ser utilizada em dietas para 
terminação de cordeiros Santa Inês, proporcionou  melhor desempenho dos 
animais e carcaças mais pesadas, porém  não interferiu na qualidade da carne 
(Fernandes et al.,2011)
 Garcia et al. (2000) encontrou que a adição de fonte de gordura em 
dietas com alta porcentagem de concentrado pode aumentar os rendimentos 
de carcaça. Esse efeito é maior quando utilizada gordura protegida em relação 
ao grão de soja integral. Apesar de as dietas não terem efeito na maioria dos 
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cortes, o efeito sobre o pernil confirma a influência da dieta sobre esse corte 
nobre.
 Outra forma de aumentar a energia na dieta é pelo fornecimento de 
amido na ração. O amido é o principal polissacarídeo de reserva das plantas 
formado pela união de açúcares simples em ligações α-glicosídicas e que 
juntamente aos carboidratos estruturais, como as hemiceluloses e celuloses, 
representam o maior componente nas suplementações de dietas de ovinos. 
 A partir do amido fermentado no rúmen, maiores quantidades de 
propionato são produzidos em relação ao acetato, o que pode diminuir o teor 
de gordura no leite, contudo aumenta a glicose disponível no sangue. Além 
disso, o amido também pode gerar uma maior produção de ácido lático 
podendo provocar a acidose (Gonçalves, 2010). Herrera-Saldana et al. (1990) 
verificaram aumento de 22% na síntese microbiana quando utilizaram fontes 
de amido e de nitrogênio de alta degradabilidade ruminal (cevada e farelo de 
algodão) em relação a fontes de amido de menor degradabilidade (milho e 
grãos de cervejaria desidratados).
 Apesar de se entender que o cromo é um mineral essencial e tem 
função importante no metabolismo do animal, poucos estudos têm sido feitos 
com a sua utilização, principalmente na ovinocultura de corte. O cromo é um 
metal de transição, possui coloração variando do cinza ao vermelho, passando 
pelo verde, é insolúvel em água. Os estados de oxidação mais comuns do 
cromo são as formas tri e hexavalente. Em nutrição de ruminantes, o consumo 
de cromo tem sido feito ad libitum, em misturas minerais (Davis & Vincent, 
1997). 
 A utilização do cromo como fonte suplementar na dieta de ruminantes 
tem aumentado devido a fatores de desempenho, taxa de crescimento, resposta 
imune e alteração metabólica. O cromo aumenta a sensibilidade dos tecidos à 
insulina, fazendo com que ocorra um aproveitamento melhor de toda a energia 
fornecida pela dieta (Davis & Vincent, 1997; McNamara & Valdez, 2005). 
Sua ação se dá por meio da cromodulina, um oligopeptídeo de baixo peso 
molecular que amplifica a sinalização da insulina (Vicent, 2000).
 No metabolismo protéico a insulina apresenta um efeito direto, 
promovendo a captação de aminoácidos pelas células e convertendo-os em 
proteína. A insulina compartilha com o hormônio do crescimento a capacidade 
de aumentar a captação de aminoácidos para dentro das células e age diretamente 
sobre os ribossomos, aumentando a tradução do RNA mensageiro e formando 
novas proteínas. Na ausência de insulina, os ribossomos simplesmente param 
de trabalhar, o catabolismo protéico aumenta, a síntese protéica cessa e grandes 
quantidades de aminoácidos são liberadas para o plasma sanguíneo (Gyton & 
Hall, 1996).
 Estudos indicam que a suplementação com cromo na dieta de 
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bezerras diminuiu a concentração da glicose sanguínea e melhorou a taxa de 
resposta à insulina, indicando uma melhor eficácia da insulina e um aumento 
da sensibilidade dos tecidos ao absorverem mais glicose (Bunting et al., 
1994). Segundo Kegley & Spears (1999), a suplementação de bezerros com 
cloreto de cromo não apresentou efeito significativo no metabolismo dos 
carboidratos. De acordo com Kegley & Spears (1999), bezerras com rúmen 
funcional, quando suplementadas com cromo-L-metionina, aumentaram a taxa 
de absorção da glicose. Hayirli et al. (2001) concluíram que vacas leiteiras no 
período pré-parto suplementadas com cromometionina apresentam aumento 
na concentração basal de insulina quando comparadas com o grupo controle. 
 Estudos foram realizados com o intuito de avaliar os efeitos 
da suplementação com Cr na dieta de ruminantes. Esses experimentos 
demonstraram que este mineral proporciona uma menor morbidade, e aumenta 
a capacidade imunológica dos animais (Burton, et al., 1993), além de um 
melhor desempenho (Mowat et al., 1993; Chang et al., 1994) e uma redução na 
concentração plasmática de cortisol (Monsie-shageer & Mowat, 1993; Mowat, 
1997).
 Em estudo com ovinos, foram verificados efeitos positivos em relação 
ao desempenho e a composição da carcaça de cordeiros, quando suplementados 
com 2,5 mg e 3,5 mg de cromo levedura (Arvizu, 2011; Domingues vara, 
2009). Resultados positivos em relação a qualidade da carcaça também foram 
encontrados. Arvizu (2011) e Clayes et al. (1994) encontraram melhores 
classificações qualitativas em animais suplementados com Cr em relação aos 
não suplementados.
 Em experimento realizado por Sano et al. (1999), ovinos cruzados 
(Corriedale x Suffolk) receberam administração concomitante de insulina e 
glicose a fim de se analisar modificações na responsividade e sensibilidade 
tecidual a insulina e a glicose além de estudar a cinética destas duas substancias 
sob a influencia do Cr. Entretanto, nenhuma diferença digna de nota foi 
observada entre os animais que não receberam Cr suplementar e aqueles que 
receberam suplementação na dose de 0,5 mg de Cr/kg de dieta a partir de um 
composto de leveduras.  Em estudo realizado com novilhos alimentados com 
propionato de cromo houve um aumento linear no ganho de peso diário (P ≤ 
0,03) e alimentação (Kemin, 2011).

6. RESULTADOS DE PESQUISAS 
 Devido a escassez de informações sobre suplementação energética em 
ovinos, Gallo et al (não publicado) realizaram um experimento cujo objetivo foi 
comparar o efeito de três níveis nutricionais, abaixo da mantença, na mantença 
e acima da mantença, sendo este último dividido em três diferentes tipos de 
suplementação (amido, gordura protegida e cromo), nos índices produtivos de 
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ovelhas e no desempenho de suas crias.
 Foram utilizadas 72 ovelhas mestiças (Santa Ines x Dorper) entre 
borregas e adultas, divididas em cinco tratamentos: (PAS) abaixo das 
exigências energéticas definidas pelo NRC (2007); (MAN) de acordo com as 
exigências energéticas definidas pelo NRC (2007);(AMI) acima das exigências 
energéticas definidas pelo NRC (2007), suplementadas com amido; (CRO) 
acima das exigências energéticas definidas pelo NRC (2007), suplementadas 
com amido e cromo; (GOR) acima das exigências energéticas definidas pelo 
NRC (2007), suplementadas com gordura protegida. 
 Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente 
casualizado e os dados de prolificidade e mortalidade analisados por meio de 
contraste ortogonal e realizado teste de médias (Tukey), sendo as diferenças 
consideradas significativas quando o valor de p<0,05. Os contrastes pré 
definidos foram: (a) tratamento MAN x tratamentos AMI+CRO+GOR; (b) 
tratamento MAN x tratamento PAS; (c) tratamento AMI x tratamento CRO e; 
(e) tratamento AMI x tratamento GOR. A estatística foi realizada por meio do 
procedimento GLM do software Statistical Analysis System (SAS).
 Os animais receberam as dietas a partir de 30 dias antes da estação de 
monta e continuaram com o tratamento durante todo o terço inicial da gestação. 
No terço médio de gestação, as ovelhas receberam a mesma dieta, para suprir 
as exigências do período gestacional. No terço final de gestação até o desmame 
dos cordeiros com 90 dias, as ovelhas voltaram a receber as dietas de acordo 
com os tratamentos. 
 Durante a estação de monta, as ovelhas foram sincronizadas 
utilizando o dispositivo intravaginal de progesterona (CIDR ®) por 12 dias, 
além da aplicação intramuscular de 250UI de gonadotrofina coriônica equina 
(ECG - Novormon®) e 2,0 ml de prostaglandina (Sincrocio®) após a retirada 
do dispositivo no D12, conforme apresentado na figura 1. Após 48 horas e 
56 horas da retirada da progesterona os animais foram colocados para monta 
controlada, no qual um carneiro era separado com 5 a 6 fêmeas e a monta era 
observada. Após o período de monta controlada de todos os animais, foram 
colocados um ou dois machos em cada piquete para realização do repasse por 
17 dias.

Figura 1. Protocolo de sincronização do estro em ovelhas. Esquema de indução e sincronização 
do estro em ovinos pela utilização de hormônios exógenos.
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 Como havia poucos machos disponíveis para as montas controladas, 
em cada dia apenas quatro a seis fêmeas eram sincronizadas, assim cada macho 
seria responsável pela monta de em média cinco ovelhas e trabalharia um dia 
sim e outro não. Foram necessários 15 dias para que todas as fêmeas fossem 
protocoladas. 
 Após 30 dias da última monta controlada, foi realizado o diagnóstico 
de gestação por ultrassonografia, utilizando o aparelho de ultrassonografia da 
Mindray® com probe transretal. A realização do diagnóstico de gestação foi 
feita no período da manhã, antes do fornecimento da dieta. As fezes foram 
retiradas e, com auxilio de um gel lubrificante, a probe foi introduzida no 
reto do animal para observação das imagens do útero. Além do resultado 
positivo ou negativo, também foi verificado o tempo de gestação para que 
fosse possível verificar se a fêmea emprenhou durante a monta controlada ou 
durante o repasse.
  Dentre essas 72 fêmeas, apenas uma não emprenhou, resultando 
em uma taxa de fertilidade do rebanho de 98,6%. A taxa de fertilidade é 
definida pelo número de fêmeas prenhes dividido pelo número de fêmeas que 
entraram para a estação de monta. Esse índice indica a eficiência dos manejos 
reprodutivos utilizados.  Em relação aos tratamentos, apenas o tratamento 
GOR teve a taxa de fertilidade menor do que 100% (92,9%). Neste tratamento, 
a ovelha que não emprenhou foi retirada do experimento e colocada com um 
reprodutor por 30 dias. Após mais 30 dias após a retirada do reprodutor, foi 
realizado o diagnóstico de gestação e o resultado foi negativo. Isto indica que 
provavelmente o problema tenha sido particular do animal e não relacionado 
aos tratamentos. 
 Durante a estação de nascimento, os animais foram observados 
entre o período das 6:00 as 19:00 para que eventuais problemas de distocias 
e disturbios clínicos da mãe (por exemplo, toxemia da gestação) fossem 
corrigidos precocemente e para que fosse garantida a mamada do colostro nas 
primeiras 6 horas de vida do cordeiro. O arraçoamento da dieta na estação 
de nascimento foi realizado três vezes ao dia. As fêmeas que não mostravam 
interesse pelo alimento e que se isolavam do restante do grupo eram avaliadas 
individualmente. Os parâmetros de frequência cardíaca, respiratória, 
movimento ruminal e coloração de  mucosa eram verificadas. Animais com 
extrema apatia, falta de apetite e engurgitamento de veias observadas na região 
da esclera do olho (figura 2) eram encaminhadas para o Hospital Veterinário 
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 
Paulo com suspeita de toxemia da gestação. 
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Figura 2. Engurgitamento de veias na esclera ocular, um dos sinais indicativos de toxemia da 
gestação em ovinos.

 Ao fim dos nascimentos, foi calculada a taxa de prolificidade total 
e entre os tratamentos. A taxa de prolificidade é definida como o número de 
cordeiros nascidos dividido pelo número de ovelhas prenhes. Esta taxa para 
o rebanho total foi de 1,42 cordeiros/mãe. Dentre os tratamentos, a taxa de 
prolificidade foi de 1,23 para o tratamento com gordura protegida, 1,36 para 
o tratamento controle (MAN), 1,42 para o tratamento abaixo da mantença e 
1,53 para os tratamentos suplementados com amido e amido com cromo. Não 
houve diferença estatística entre os tratamentos, contudo, se extrapolar para 
um rebanho comercial de 1000 ovelhas, encontramos diferenças numéricas 
importantes para o ganho econômico pelo produtor.

Tabela 3. Taxa de prolificidade dos tratamentos experimentais.

Legenda: dados da prolificidade por tratamento. P>0,05 (teste de média – Tukey). 

 Quanto a taxa de mortalidade, houve apenas um natimorto no 
tratamento AMI, devido a mãe que apresentou toxemia da gestação. No 
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tratamento PAS, quatro cordeiros morreram antes de completarem 15 dias. 
Dois destes cordeiros nasceram em partos triplos e morreram logo após o 
nascimento e os outros dois, a produção de leite materno foi insuficiente para 
suprir as exigências dos cordeiros. 
 Extrapolando esses índices para um rebanho com 1000 ovelhas, tem-
se uma diferença de 300 cordeiros entre os tratamentos com maior prolificidade 
(AMI e CRO) e o de menor prolificidade (GOR). Considerando que todos 
esses cordeiros cheguem ao peso de abate de 40kg e sejam vendidos a um 
valor comercial no estado de São Paulo de R$8,95/kg peso vivo, de acordo 
com dados do CEPEA para setembro de 2017, o tratamento GOR receberia 
R$107.400,00 a menos do que os tratamentos AMI e CRO, uma diferença de 
R$8.950,00 por mês, durante um ano.  Em comparação ao tratamento controle 
(MAN), os tratamentos AMI e CRO produziriam 60 cordeiros a mais, em um 
rebanho com 1000 ovelhas, equivalente a um lucro a mais de R$21.480,00, o 
equivalente a R$1.790,00 por mês, durante um ano. 

Tabela 4. Receita total de cada tratamento para um rebanho com 1000 ovelhas.

Legenda: Receita total a partir da venda dos cordeiros, com 40 kg ao abate, com um pagamento 
de RS8,95/kg peso vivo. O número de cordeiros foi calculado a partir dos dados de prolificidade 
encontrados no experimento de Gallo, 2017, mostrados acima. 

 A taxa de mortalidade nos primeiros 15 dias de vida também foi 
calculada. No tratamento AMI e CRO, houve a perda de um cordeiro em 
cada, mas por problemas de toxemia da gestação. Já no tratamento abaixo da 
mantença, quatro cordeiros morreram antes dos 15 dias de vida. Duas ovelhas 
deste tratamento tiveram parto triplo e um cordeiro de cada uma já nasceu 
morto. Outros dois cordeiros não sobreviveram, pois as mães não produziram 
leite suficiente para suas exigências. 
 Apesar da taxa de mortalidade do PAS (20%) estar entre o esperado 
para os rebanhos brasileiros (15-40% de acordo com Ribeiro, (2001)), ela é 
numericamente maior do que os outros tratamentos, gerando um prejuízo ao 
produtor. Utilizando o exemplo acima, num rebanho de 1000 ovelhas com 
prolificidade de 1.43% e mortalidade de 20%, temos ao final, 1144 cordeiros 
para o abate, o equivalente a R$409.552,00. Esta mortalidade gerou uma perca 
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de 286 cordeiros ou R$102.388,00, aproximadamente R$8.532,00 por mês 
durante 12 meses. 

7. CONCLUSÃO 
 Apesar da alta taxa de prolificidade do tratamento abaixo das 
exigências nutricionais, o produtor acaba perdendo em número de cordeiros, 
pela alta taxa de mortalidade, e no próximo ciclo de produção, pois as ovelhas 
perdem muita condição corporal para poder manter a lactação.
 O tratamento acima das exigências com suplementação de gordura, 
apesar de melhorar o ganho de peso dos cordeiros, produz menos cordeiros 
por ovelha, gerando menor lucratividade para a propriedade. Possivelmente, 
em animais confinados para o abate, este tratamento seja mais indicado do que 
para fêmeas em reprodução. 
 Os tratamentos acima da mantença, comparados com o controle 
(mantença) não apresentaram diferenças em pequena escala, mas extrapolando 
para rebanhos maiores, pode explicar a diferença entre uma propriedade 
lucrativa e uma não lucrativa.  
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RESUMO
Na ocasião do desmame, os leitões apresentam reduzida digestibilidade e 
absorção de nutrientes, aliado a falta de maturidade do sistema digestório frente 
à nova dieta sólida. Esses fatores causam diminuição na ingestão e absorção 
dos alimentos, e consequentemente diarreia e queda no desempenho. Uma 
das alternativas utilizadas após o desmame, principalmente com a redução 
do uso de antibióticos como promotores de crescimento, tem sido o uso de 
microminerais. Dentre os minerais, o óxido de zinco é a fonte comumente 
utilizada devido ao baixo custo e desempenho satisfatório. Destaca-se que a 
suplementação desse mineral em níveis farmacológicos na dieta de leitões 
desmamados pode melhorar o desempenho, a consistência fecal e manter a 
integridade intestinal, sendo a inclusão praticada comercialmente de 3000 mg/
kg. Nesse nível, estudos têm mostrado elevada concentração nos dejetos suínos, 
e também, a possibilidade de micro-organismos desenvolverem resistência aos 
antimicrobianos. Assim, tornam-se necessárias pesquisas avaliando menores 
níveis de inclusão de zinco nas dietas. 

1. INTRODUÇÃO
 O consumo mundial de carne suína aumentou intensamente nas 
últimas décadas, e, sob uma perspectiva global, nota-se um potencial futuro no 
consumo. No Brasil, o consumo da carne suína tem demonstrado crescimento 
alinhado à tendência mundial, já que houve aumento no consumo interno 
anual de 1.040 mil toneladas para 2.986 mil toneladas entre os anos de 1995 e 
2015. Esse aumento de 113% em duas décadas foi responsável por posicionar 
o Brasil como o sexto maior consumidor de carne suína no mundo (ABCS, 
2016). 
 Para atender essa crescente demanda é imprescindível que as criações 
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de suínos obtenham melhoras nos índices reprodutivos e produtivos, o que 
se busca por meio do avanço do manejo, melhoramento genético, bem-estar 
animal, condições sanitárias e nutrição (Oliveira et al., 2015). 
 Uma maneira de melhorar o desempenho produtivo da suinocultura 
foi a redução no período de lactação, o que propiciou o aumento no número 
de partos por fêmea por ano e refletiu no aumento do número de leitões 
desmamados por ano (Lima et al., 2009). Contudo, é importante destacar 
que independentemente da época em que é realizado, o desmame é uma 
experiência estressante para os leitões, afetando-os tanto socialmente quanto 
fisiologicamente.
O baixo consumo de ração e a mudança brusca do tipo de alimento, associado 
às condições gerais de estresse, levam ao desequilíbrio na microbiota do trato 
gastrointestinal e a predisposição a proliferação de bactérias patogênicas e ao 
aparecimento de diarreia.
 Uma das alternativas para contornar os baixos índices zootécnicos 
após o desmame, principalmente com a redução do uso de antimicrobianos 
como promotores de crescimento, tem sido o uso de microminerais (Pluske 
et al., 2002). Dentre os microminerais, o zinco (Zn) possui inúmeras funções 
biológicas, e, quando utilizado em níveis farmacológicos entre 2.500 a 
3.000 mg Zn/kg ração, os mesmos possuem ação antimicrobiana, reduzindo 
principalmente a incidência de diarreias pós-desmame, ocasionada pela 
baixa digestibilidade de dietas, associada às alterações no pH intestinal e ao 
desequilíbrio no sistema imunológico (Bertol & Brito, 1995). 
 Contudo, os níveis elevados de minerais podem causar competição 
entre si, causar redução da biodisponibilidade de outros nutrientes (Leeson & 
Summers, 1997), podem levar à poluição ambiental pelo excesso dos mesmos 
nas fezes (Condé et al., 2014) e também, podem acarretar no desenvolvimento 
de resistência antimicrobiana e regular a expressão de genes que modificam a 
resposta imune dos leitões (Lima, 2017). Assim, a inclusão de menores níveis 
de óxido de zinco na dieta de leitões desmamados refletiria em menor excreção 
nos dejetos. 

2. LEITÕES RECÉM-DESMAMADOS
 Após o desmame, os leitões sofrem mudanças intestinais fisiológicas, 
microbiológicas e imunológicas, caracterizando o período pós-desmama com 
alta incidência de diarreia e queda do desempenho, devido a fatores estressantes 
ambientais, nutricionais e psicológicos (Heo et al., 2013). 
 Dentre os fatores estressantes tem-se a interrupção abrupta da 
interação social com a mãe e a leitegada (Heo et al., 2013), mudança de espaço 
físico, mistura de lotes (Lalles et al., 2004), substituição do leite da porca, que 
possui fatores intrínsecos, tais como a imunoglobulina A, fator de crescimento 
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epidermal, poliaminas e glutamina (Pluske et al., 1997), o consumo das dietas 
(Pluske et al., 1996), tipo de processamento do alimento e a forma física da 
ração e a imaturidade imunológica (Li et al., 1990). 
 As alterações do ponto de vista social, ambiental e nutricional 
decorrente do desmame resultam em um período crítico de baixa ingestão de 
alimento, conhecido como anorexia pós-desmame, que ocasionam uma queda 
transitória na secreção de enzimas digestivas, seguido pela recuperação (Marion 
et al., 2003), durante o qual a digestibilidade e absorção de alimentos encontra-
se diminuída. Associado a esse processo, o estresse provocado pelo desmame 
leva ao desequilíbrio da microbiota intestinal, podendo predispor ao crescimento 
exacerbado de bactérias oportunistas que podem produzir enterotoxinas ou se 
instalarem nos enterócitos presentes nas vilosidades intestinais, prejudicando 
ainda mais a digestão e a absorção dos nutrientes, levando a hipertonicidade na 
luz intestinal, a retenção de água e, consequentemente a diarreia (Lalles et al., 
2004). 
 Segundo Nabuurs et al. (1993), a altura das vilosidades atinge um 
patamar mais baixo entre 3 e 4 dias após o desmame, se restabelecendo 
entre 11 a 14 dias. Os efeitos da anorexia pós-desmame sobre a secreção de 
enzimas digestivas e a morfometria do epitélio intestinal são multifatoriais, 
e incluem privação de substratos luminais para o crescimento das células da 
mucosa epitelial, e redução da expressão de fatores de crescimento para os 
órgãos digestivos, tais como o peptídeo semelhante ao glucagon 2, o fator 
semelhante a insulina I (IGF-I) (Vente-Spreeuwenberg & Beynen, 2003) e a 
colecistoquinina (Montagne et al., 2007). Assim, a digestibilidade e a absorção 
de nutrientes encontram-se diminuídas nessa primeira fase após o desmame. 
Por conseguinte, todas essas alterações a que leitões são submetidos ao 
desmame, aliadas à falta de maturidade do sistema digestório destes animais 
frente à nova dieta sólida, causam diminuição na ingestão e absorção dos 
alimentos, e inevitavelmente, queda no desempenho (Lalles et al., 2004). 
 Ressalta-se ainda que as alterações adversas da morfologia intestinal 
incluam redução da altura e aumento da largura das vilosidades, aumento da 
profundidade de cripta e redução da capacidade de absorção e da atividade 
das enzimas digestivas da borda em escova. Com isso, a infecção bacteriana 
geralmente acompanha a fase do desmame dos leitões limitando o crescimento 
(McCracken et al., 1999; Ma et al., 2015). E ainda em relação à infecção 
bacteriana, ocorre aumento da adesão de bactérias patogênicas à camada 
mucosa, devido à falta de imunidade ativa e os danos na integridade intestinal, 
ocasionando a síndrome da diarreia pós-desmame e queda no desempenho.
 Dentre as bactérias, a Escherichia coli além de ser habitante natural 
do trato gastrointestinal, também é usualmente associada às diarreias pós-
desmame, sendo a cepa E. coli enteropatogênica a mais frequente (Arantes et 
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al., 2005). Esta bactéria determina sério impacto à suinocultura por se envolver 
no desenvolvimento das diarreias pós-desmame associadas à má absorção de 
nutrientes (Silva et al,. 2015) . 

3. MICROMINERAIS NA DIETA DE LEITÕES DESMAMADOS
 Os minerais constituem parte importante do organismo animal, 
representando de 2,8 a 3,2% do peso vivo dos suínos (Bertechini, 2004). A 
suplementação mineral aumentou nos últimos anos, por diversos motivos, 
dentre eles o melhoramento genético que tornou os animais mais exigentes 
nutricionalmente devido ao ganho de peso acelerado e ao maior tamanho 
de leitegada. Outros motivos foram à intensificação do sistema de produção 
por meio do confinamento, à redução no uso de farinhas de origem animal 
em decorrência de problemas sanitários e as utilizações de rações à base de 
ingredientes vegetais, pobre em minerais (Regina & Bertechini, 2010).
 Existem muitos fatores que influenciam a biodisponibilidade dos 
minerais, especialmente dos microminerais, tais como: nível de consumo do 
mineral, forma química, digestibilidade da dieta, tamanho da partícula, inte-
rações com outros minerais e nutrientes, agentes quelantes, inibidores, estado 
fisiológico do animal, qualidade da água, condições de processamento, idade e 
espécie animal (Miles & Henry, 2000). a inclusão de elevados níveis de mine-
rais inorgânicos (fosfatos, óxidos, carbonatos e sulfatos) tem levado à poluição 
ambiental pelo excesso desses minerais excretados nas fezes (Condé et al., 
2014). 
 Uma das alternativas para contornar os baixos índices zootécnicos 
após o desmame, principalmente com a redução do uso de antimicrobianos 
como promotores de crescimento, tem sido o uso de microminerais (Pluske et 
al., 2002). 
 Em busca de alternativas aos antimicrobianos em doses sub-
terapêuticas e terapêuticas como ferramentas de gerenciamento de saúde 
animal que possam efetivamente manter o bem-estar e a produtividade de seus 
animais, os produtores de suínos passaram a incluir minerais na dieta (Dean et 
al., 2017).

3.1. Zinco
 Dentre os microminerais, o zinco (Zn) possui inúmeras funções 
biológicas, e, quando utilizado em níveis farmacológicos entre 2.500 a 3.000 
mg Zn/kg ração, possui ação antimicrobiana, reduzindo principalmente a 
incidência de diarreias pós-desmame, ocasionada pela baixa digestibilidade de 
dietas, associada às alterações no pH intestinal e ao desequilíbrio no sistema 
imunológico (Bertol & Brito, 1995).  A exigência nutricional de zinco para 
leitões na fase de creche é de 80 a 100 mg/kg (NRC, 1998; 2012) e 61,6 a 117,4 



 339

mg/kg (Rostagno et al., 2017).
 O zinco é um nutriente essencial que desempenha inúmeras funções 
em várias atividades enzimáticas, no metabolismo de lipídios e glicose (Li 
et al., 2016). O Zn também está envolvido no metabolismo das proteínas, 
dos carboidratos, dos nucleotídeos e da vitamina A, sendo necessário na 
calcificação dos ossos e no desenvolvimento do sistema imunológico (Yagüe, 
2009) e também na produção e secreção de hormônios de crescimento, insulina 
e hormônios sexuais (Li et al., 2016). E, ainda, participa da regulação do apetite 
que pode envolver a expressão gênica, sendo observado em leitões deficientes 
em zinco o aumento na expressão gênica de colecistoquinina no intestino, 
levando a redução no consumo (Furlan & Pozza, 2014) e aumento na secreção 
de grelina gástrica, responsável por estimular o apetite (Zhang & Guo, 2008). 
 As formas de apresentação deste micromineral pode ser por meio 
de fontes inorgânicas como o óxido de zinco, carbonato de zinco, sulfato de 
zinco, sulfato de zinco penta-hidratado (Regina & Bertechini, 2010) e cloreto 
de zinco tetrabásico (Zhang & Guo, 2007).
 Existem muitos fatores que podem influenciar a absorção de zinco, 
podendo ser considerados ativadores ou inibidores deste processo. Entre os 
ativadores da absorção estão o ácido picolínico, secretado pelo pâncreas, 
a Vitamina B6 que aumenta a secreção de ácido picolínico, o citrato e 
aminoácidos como glicina, histidina, lisina e metionina. No grupo dos 
inibidores da absorção estão os ácidos: oxálico e fítico, os taninos, a fibra, 
o selênio, o ferro e o cálcio. A eficiência do processo de absorção está entre 
15 a 40%. Portanto, o zinco é pouco absorvido, sendo excretado em grande 
proporção pelas fezes (Kiefer, 2005). Os níveis de zinco nos ossos e as taxas 
de absorção pelo fígado mostram-se como critérios confiáveis para estimar a 
biodisponibilidade relativa do zinco de acordo com o que foi adicionado na 
dieta (Ammerman et al., 1995). 
 A toxicidade do zinco depende da fonte, nível da dieta, duração 
da alimentação e dos níveis de outros minerais na dieta. O nível alimentar 
máximo tolerável para suínos foi estabelecido em 1000 mg/kg, com exceção 
do óxido de zinco, que pode ser incluído em níveis mais elevados durante 
várias semanas (NRC, 2012).
 A utilização do zinco inorgânico é comum em sistemas de criação 
de suínos como melhorador de desempenho, devido ao baixo custo e por ser 
eficiente no controle da diarreia pós o desmame (Muniz et al., 2010), contudo 
esse efeito benéfico ocorre durante um determinado período, sendo mais 
expressivo dos 35 aos 42 dias de idade, dependendo do nível utilizado (Furlan 
&Pozza, 2014). A adição de 1.500 mg/kg de óxido de zinco na ração de leitões 
até 42 dias pós-desmame melhorou o ganho diário de peso e a conversão 
alimentar, mas não foi efetivo no controle da presença de Escherichia coli 
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(Arantes et al., 2005). No entanto, Schell & Kornegay (1996) não observaram 
melhora no desempenho com o uso de níveis elevados de zinco na dieta 
de leitões desmamados. O mecanismo de ação do óxido de zinco contra a 
diarreia ainda não é bem compreendido. É provável que a adição de zinco em 
níveis farmacológicos afeta não só a morfologia intestinal, mas também os 
mecanismos de defesa do hospedeiro (Debsky, 2016). Também foi verificado 
efeito na diminuição da diarreia associado à redução da permeabilidade 
intestinal (Zhang & Guo, 2009) e inibição e/ou redução da atividade da E. coli 
ao interagir com íons de Zn (Arantes et al., 2005). 
 E ainda, é possível que a absorção de Zn no intestino possa ocorrer 
por difusão passiva, e, indiretamente, eleve a função de barreira intestinal como 
mecanismo de proteção do epitélio. Além disso, a metalotioneína induzida 
pelo acúmulo de Zn no tecido intestinal também pode proteger o tecido do 
dano oxidativo (Chai et al., 2014) e a suplementação com óxido de zinco  
pode estabilizar a flora intestinal e manter a alta diversidade de coliformes, 
ocasionando competição ativa para colonizar os receptores de cepas diarreicas 
(Katouli et al., 1999). 
 De acordo com Debski (2016), apenas altas doses farmacológicas 
(2.000-3.000 mg/kg) de óxido de zinco  são eficientes para o tratamento da 
diarreia, demonstrado por Chai et al. (2014) ao suplementar a dieta com 2.500 
mg/kg de óxido de zinco  e obter melhora na consistência fecal e maiores pesos 
corporais nos leitões em comparação aos níveis médio e baixo de zinco, 1.500 
e 50 mg/kg (grupo controle) respectivamente. Sendo assim, o zinco atua como 
promotor de crescimento, de acordo com pesquisas que têm demonstrado 
que 3.000 mg/kg de óxido de zinco  durante as primeiras 2 a 4 semanas pós-
desmame promovem o crescimento (Jordan et al., 2015). 
 O óxido de zinco pode ser adicionado em substituição aos antibióticos 
utilizados como promotores de crescimento em leitões desmamados. Porém, 
a inclusão de altas doses de óxido de zinco na dieta de suínos causa aumento 
da excreção de Zn nos dejetos, ocasionando preocupante ameaça ao meio 
ambiente (Heo et al., 2013). Além de levar à poluição ambiental pelo excesso 
de minerais eliminados nas fezes (Condé et al., 2014), também deve-se destacar 
que os níveis elevados de minerais podem causar competição entre si e causar 
redução da biodisponibilidade de outros nutrientes (Leeson & Summers, 
1997). 
 O Zn tende a se acumular no solo e pode causar grave poluição 
ambiental, especialmente em áreas de criações intensivas de suínos, já que se 
trata de um metal pesado. A preocupação ambiental se relaciona com os lençóis 
freáticos, drenagem e escoamento para águas superficiais, e por fim, acúmulo 
na camada superficial do solo em concentrações potencialmente tóxicas para 
os organismos habitantes (Debski, 2016).
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 Segundo Milani (2016), 60 a 80% da quantidade óxido de zinco  
ingerida é excretada. Então quanto maior a quantidade de Zn consumida, 
maior a excreção de Zn nos dejetos suínos.
 Soma-se a isso outro fator agravante que é a possiblidade de aumento 
da resistência de alguns microrganismos quando expostos por períodos 
prolongados a doses farmacológicas de zinco. Isso ocorre devido aos minerais 
proporcionarem pressão seletiva sobre bactérias resistentes a antimicrobianos, 
como é o caso do Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
(Slifierz et al., 2014; Debski, 2016). Quanto ao MRSA, embora raramente seja 
um patógeno clinicamente relevante em suínos, sua transmissão para seres 
humanos pode representar um risco para a saúde (Casey et al., 2013) por ser 
causador de infecções cutâneas e de tecidos moles, pneumonia e bacteremia 
(Slifierz et al., 2014). Soma-se a isso, a importância por dar enfoque à 
preocupação com genes metalo-resistentes em bactérias gram-negativas, que 
é o caso da E. coli, demonstrando a necessidade de mais pesquisas no futuro 
próximo (Mavromichalis, 2011).
 Como relatado anteriormente, um dos agentes patogênicos mais 
importantes em leitões desmamados é a E. coli, que se caracteriza pelas cepas 
multirresistentes aos antimicrobianos. Em estudo de Bednorz et al., (2013), foi 
observado maior diversidade de clones de E. coli em animais suplementados 
com zinco em comparação ao controle, comprovando o risco do uso de altos 
níveis de óxido de zinco. 
 De acordo com Lima (2017), a exposição a 2.500 mg/kg de óxido de 
zinco por quatro semanas aumentou a resistência de alguns microrganismos, 
inclusive a E. coli multirresistente em leitões (Bednorz et al., 2013).
 Os fatores acima descritos motivaram a legislação europeia a atender 
apenas às exigências nutricionais dos animais, limitando a adição de óxido 
de zinco em apenas 150 mg de Zn/kg de ração (Milani, 2016). E, atualmente, 
com a crescente preocupação foi elaborada a proposta pelo Comitê dos 
Medicamentos para Uso Veterinário (CVMP) de banir o uso farmacológico do 
óxido de zinco em leitões desmamados na União Europeia nos próximos anos 
(Wilcock et al., 2017). Nesse contexto, destaca-se a necessidade de medidas 
imediatas de substituição ao óxido de zinco por outras fontes de minerais mais 
biodisponíveis como o zinco orgânico, cloreto de zinco tetrabásico, zinco 
encapsulado, nano-zinco ou zinco de alta porosidade (Mavromichalis et al., 
2011).

4. REDUÇÃO NOS NÍVEIS DE INCLUSÃO DO ÓXIDO DE ZINCO NA 
DIETA
 A possibilidade de substituir o óxido de zinco por outras fontes 
mais biodisponíveis, como as fontes orgânicas, possui vantagens por serem 
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melhores absorvidas a nível intestinal. Já com a inclusão da fonte cloreto de 
zinco tetrabásico, o nível de suplementação é em torno de 1.500 mg/kg para 
gerar resultados semelhantes aos níveis praticados comercialmente de 3.000 
mg/kg de óxido de zinco (Mavromichalis et al., 2001). Tanto o cloreto, quanto 
o nano-zinco e o zinco de alta porosidade são fontes descobertas recentemente 
que vem mostrando resultados promissores, mas que ainda necessitam de mais 
estudos.  
 Apesar da maior biodisponibilidade dessas fontes e possível redução 
do nível de inclusão com consequente queda no impacto ambiental, de acordo 
com Kiefer (2005), o uso dessas fontes ainda é limitado devido ao custo 
elevado, responsável por onerar o custo da fração mineral das dietas. Assim, 
o óxido de zinco permanece uma fonte mineral importante por possuir melhor 
valor econômico e eficiência, sendo válido buscar como possível alternativa 
a inclusão de menores níveis de óxido de zinco na dieta de leitões recém 
desmamados.  
 Em estudo desenvolvido no Núcleo de Pesquisa em Suínos, no 
Laboratório de Pesquisa em Suínos, pertencentes à Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (LPS- VNP – FMVZ- 
USP), Campus Pirassununga, utilizaram-se 80 leitões desmamados, aos 21 
dias de idade, em bloco casualizado (blocados pelo peso) e distribuídos em 2 
tratamentos, sendo 8 repetições por tratamento com 5 leitões em cada gaiola. 
Objetivou-se averiguar os efeitos da redução do óxido de zinco na dieta de 
leitões dos 21 aos 63 dias de idade sobre o desempenho, incidência de diarreia 
e a morfometria intestinal.
 As dietas experimentais foram isoproteicas e isoenergéticas e seguiram 
as recomendações de Rostagno et al. (2017). Os tratamentos experimentais 
foram diferentes de acordo com as fases: Pré-inicial: T1, 3000 mg/kg ZnO e 
T2, 2500 mg/kg ZnO; Inicial I: T1, 2500 mg/kg ZnO e  T2, sem inclusão de 
ZnO; e na Inicial II: T1 e T2, 100 mg/kg ZnO (Tabela 1). Todos os tratamentos 
tiveram inclusão de 180 mg/kg de sulfato de cobre (CuSO4). O fornecimento 
de ração e de água em todas as fases foi ad libitum. 
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Tabela 1. Dietas fornecidas aos leitões durante o período experimental dos 21 aos 63 dias de idade. 

1Concentrado BRSUI Flex (níveis por quilo de produto): umidade (130000mg/kg), proteína 
bruta (190000mg/kg), extrato etéreo (23000mg/kg), fibra bruta (16100mg/kg), matéria mineral 
(99600mg/kg); cálcio (13340mg/kg), fósforo (8200mg/kg), flúor (82mg/kg), sódio (6700mg/
kg), metionina (6000mg/kg), lisina (20000mg/kg), treonina (13100mg/kg), carnitina (230mg/
kg), nucleotídeos (212,4mg/kg), colina (1100 mg/kg), cobalto (1mg/kg), ferro (200mg/kg), iodo 
(2,5mg/kg), manganês (87,5mg/kg), selênio (1125mg/kg), vitamina A (9375mg/kg), vitamina D3 
(168.75g/kg), vitamina E (125,8125mg/kg), vitamina K3 (7,5mg/kg), vitamina B1 (6,25mg/kg), 
vitamina B2 (15mg/kg), vitamina B6 (7,5 mg/kg), vitamina B12 (75mg/kg), niacina (87,5mg/
kg), ácido pantotênico (50mg/kg), ácido fólico (7,5mg/kg), biotina (0,875mg/kg), ácido cítrico 
(4416,305mg/kg), formiato de cálcio (1599mg/kg), propionato de cálcio (157,85mg/kg), ácido 
fórmico (785,509mg/kg), ácido fosfórico (428,145mg/kg), butirato de sódio (1250mg/kg), endo-
1,4-beta xilanose (6,227×10-18mg/kg), 6-fitase (4,151×10-18mg/kg), halquinol (300mg/kg). 
2Núcleo BRSUI Nucleus Initial (níveis por quilo de produto): cálcio (155000mg/kg), fósforo 
(36000mg/kg), flúor (360mg/kg), sódio (48000mg/kg), metionina (980mg/kg), lisina (15500mg/
kg), treonina (985mg/kg), colina (800mg/kg), cobalto (10mg/kg), ferro (2000mg/kg), iodo (25mg/
kg), manganês (875mg/kg), selênio (11,250mg/kg), vitamina A (75000mg/kg), vitamina D3 
(1250mg/kg), vitamina E (418,75mg/kg), vitamina K3 (55mg/kg), vitamina B1 (50mg/kg), vitamina 
B2 (112,500mg/kg), vitamina B6 (62,500mg/kg), vitamina B12 (625mg/kg), niacina (750mg/kg), 
ácido pantotênico (450mg/kg), ácido fólico (62,500mg/kg), biotina (6,250mg/kg), B.H.T (2500mg/
kg), 6-fitase (4,151×10 -17), endo-1,4- beta xilanase (4,670×10 -14 mg/kg), colistina (1000mg/
kg).

 Em relação ao peso, GPMD, CRMD e CA não foram verificados 
interação entre tratamento e dias, assim como também não houve efeito de 
tratamento (P>0,05) em nenhuma das características analisadas (Tabela 2). 
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Verificou-se apenas efeito de dias (P<0,05), que ocorreu dentro do esperado, 
demonstrando desenvolvimento considerado normal para os leitões. 
 
Tabela 2. Valores médios ± desvios padrão do desempenho dos leitões dos 21 aos 63 dias de idade.

¹ Médias dos dias.
abcd Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si (PDIFF, P<0,05).

 Os resultados de desempenho encontrados por Hahn & Baker (1993), 
no qual a suplementação de óxido de zinco elevou o ganho diário e a ingestão 
diária de alimentos nos diferentes níveis de inclusão (250, 500, 1.000, 3.000 
ou 5.000 mg/kg ZnO). E no estudo desenvolvido por Zhang & Guo (2008), o 
desempenho dos leitões suplementados com 2.500 mg/kg nos primeiros 21 dias 
pós-desmame (21 a 49 dias) e com 100 mg/kg na fase final de creche (dos 49 
aos 63 dias) foi similar aos níveis praticados comercialmente (3.000 mg/kg), 
podendo sugerir que o óxido de zinco foi eficaz em elevar o consumo diário 
de ração dos animais e, consequentemente o ganho de peso, independente do 
tratamento. Uma possível atuação do óxido de zinco no aumento do apetite se 
relaciona ao aumento na secreção de grelina gástrica. Mas no presente estudo, 
os leitões independentemente dos tratamentos que receberam não apresentaram 
diferenças nas características de desempenho. 
 Além disso, a adição de 3.000 mg/kg de óxido de zinco por 3 semanas 
em leitões desmamados estimulou o crescimento quando comparados com 
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3.000 mg/kg de outras fontes de zinco (McCully et al., 1995; Hill et al., 2000). 
E Hill et al. (2000) obtiveram melhores resultados na eficiência alimentar 
durante o período experimental, concluindo que a adição de óxido de zinco 
para aumentar o ganho na fase de creche, é uma ferramenta barata para a 
produção de suínos.
 Do mesmo modo, o óxido de zinco proporcionou maior GPMD, 
CRMD e peso médio aos 42 dias ao ser incluído em 3.000 mg/kg na dieta, 
possivelmente devido ao efeito inibitório dos íons de Zn sobre a E. coli (Bertol 
& Brito, 1995). E também, Namkung et al., (2006) obtiveram maior CRMD ao 
adicionarem óxido de zinco em nível farmacológico (3.000 mg/kg), durante as 
duas primeiras semanas pós-desmame. 
 No estudo desenvolvido por Vitória (2011), os níveis crescentes de 
óxido de zinco (2.250 e 3.000 mg/kg) promoveram aumento linear no consumo 
de ração e no ganho de peso dos leitões no período de 21 aos 35 dias de idade 
em comparação aos outros níveis (0, 750, 1.500 mg/kg), demonstrando que a 
inclusão de Zn em níveis farmacológicos melhora o desempenho dos animais.
Em todos os períodos avaliados, os animais com menor inclusão de óxido de 
zinco apresentaram desempenho semelhante aos suplementados com níveis 
praticados comercialmente, demonstrando a possibilidade de redução nos 
níveis de inclusão. Esse resultado poderia implicar na redução da poluição 
ambiental e de resistência antimicrobiana, problemas citados no estudo de 
Debski (2016).
 Na análise da frequência de dias com fezes alteradas, foi utilizada a 
somatória dos escores fecais 2 e 3, considerando 1 = fezes sólidas (normal); 2 
= fezes menos consistentes que normal (pastosa) e 3 = fezes líquidas (diarreia 
severa), e posteriormente, esse escore foi transformado em frequência de dias 
com fezes alteradas. Nessa característica observou-se efeito de interação entre 
tratamento e dias (P<0,05), sendo verificada maior incidência de diarreia nos 
leitões do tratamento 2 em comparação ao tratamento 1, no período (35 a 49 
dias de idade), fase em que não houve a inclusão de óxido de zinco na dieta 
dos leitões do tratamento 2. No período subsequente, houve a recuperação dos 
animais não sendo detectadas diferenças (Figura 1). Segundo Katouli et al. 
(1999), a adição de óxido de zinco à dieta de leitões desmamados reduz a 
incidência de diarreia ao estabilizar a flora intestinal e manter a alta diversidade 
de coliformes, ocasionando competição ativa para colonizar os receptores de 
cepas diarreicas.  
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ab Letras minúsculas diferentes no mesmo período diferem entre si (PDIFF, P<0,05)
Figura 1. Frequência de dias com fezes alteradas (%) dos leitões dos 21 aos 63 dias de idade.

 No período dos 21 aos 35 dias os animais apresentaram fezes mais 
sólidas, concordando com os resultados de McCully et al. (1995) e Hill et 
al. (2000) que observaram fezes mais firmes nos leitões suplementados com 
alto nível de Zn em comparação aos animais alimentados com 100-150 mg/
kg. Apesar dos autores desconhecerem a razão da mudança na consistência 
fecal, eles afirmam que a adição de 3000 mg/kg de óxido de zinco melhora a 
consistência no período pós-desmame.
 Segundo Vitória (2011), o escore fecal se correlaciona diretamente 
com o desempenho dos animais, já que os animais que consumiram dietas com 
maiores níveis de óxido de zinco também obtiveram melhores resultados de 
ganho de peso e qualidade de fezes. Assim, o autor concluiu que a inclusão de 
3.000 mg/kg de óxido de zinco proporcionou o melhor escore, enquanto que a 
ração sem zinco apresentou o pior escore entre as dietas avaliadas. 
 E ainda, segundo Ou et al. (2007), a suplementação com altos níveis 
de Zn reduz quantitativamente os mastócitos do epitélio intestinal, e assim, 
ocorre redução na liberação de histamina, ocasionando queda no seu efeito 
indutor da secreção de água e cloro pelo epitélio intestinal, diminuindo a 
incidência de diarreia. 
 Não houve mortalidade no período estudado, pois os animais com 
fezes líquidas (diarreia) foram hidratados e os eletrólitos repostos por meio de 
soro, além de terem sido medicados. Ainda será realizada análise econômica 
do presente estudo para avaliação da relação custo:benefício da menor inclusão 
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do óxido de zinco e a necessidade do uso terapêutico de antimicrobianos em 
alguns animais. 
 A morfometria intestinal foi avaliada aos 63 dias idade, em 16 animais 
(8 de cada tratamento), seguindo metodologia descrita por Oliveira et al., 2015. 
Na mensuração da altura das vilosidades, profundidade das criptas e na relação 
altura das vilosidades:profundidade das criptas, nos segmentos duodeno, 
jejuno e íleo, não foi possível evidenciar efeito de tratamento (P>0,05) (Tabela 
3). 

Tabela 3. Valores médios ± desvios padrão da morfometria intestinal dos leitões dos 21 aos 63 dias de idade.

PC = profundidade da cripta; AV = altura da vilosidade, AV:PD = relação altura da vilosidade 
: profundidade da cripta.

 Como os leitões foram eutanasiados aos 63 dias idade, possíveis 
alterações nessas característica poderiam ter sido detectadas se tivéssemos 
eutanasiados os animais aos 49 dias, logo após a fase em que verificamos 
a maior frequência de dias com fezes alteradas, mas para não reduzirmos o 
número de leitões por tratamento, optamos por fazê-lo ao término do estudo. 
Acreditamos que pode ter ocorrido uma recuperação no epitélio intestinal no 
período subsequente, ou seja, dos 50 aos 63 dias, como relatados por Nabuurs 
et al. (1993) e Vente-Spreeuwenberg et al. (2003). 
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 Ou ainda, é possível afirmar que devido ao fato de suplementarmos 
tanto o T1 quanto o T2 da fase pré-inicial (3.000 e 2.500 mg/kg, respectivamente), 
os animais foram beneficiados pela presença do óxido de zinco que de acordo 
com Hendemann et al. (2006) pode resultar em melhor digestão e absorção 
de nutrientes com potencial melhora do desempenho ao promover processos 
de reparação tecidual no intestino delgado e estimular a síntese de enzimas 
digestivas. Assim, o efeito positivo da suplementação dietética de óxido 
de zinco pode estar relacionado ao melhor desenvolvimento morfológico e 
funcional da mucosa intestinal. 
 Em contrapartida, Buff et al. (2005) relataram que a suplementação 
com Zn em nível farmacológico possui efeito entérico, no qual produz criptas 
mais profundas no duodeno com tendência para vilosidades mais longas.
 Segundo Hampson (1986), após o desmame ocorrem mudanças 
estruturais no intestino delgado que aparentemente envolvem uma transição 
repentina na produção celular. As vilosidades diminuem, células ficam menos 
absorventes e a maturidade relativa dessas células também diminui devido às 
taxas de produção aparentemente mais rápidas, assim, essas mudanças refletem 
em atividades enzimáticas reduzidas na borda em escova. Os resultados 
dessas mudanças repentinas são uma redução temporária na capacidade das 
vilosidades para absorver e digerir os nutrientes. Resultados semelhantes foram 
observados por Hedemann et al. (2006) em que ocorre atrofia de vilosidades e 
hiperplasia de cripta no intestino de leitões após o desmame.
 Nesse mesmo estudo (Hedemann et al., 2006) não houve efeito 
significativo da suplementação de Zn na altura das vilosidades. Os autores 
justificam que têm sido demonstrados aumento da altura das vilosidades a partir 
do 5º dia pós-desmame e retorno aos valores pré-desmame no 9º dia, havendo 
a possibilidade de que o Zn não teve efeito na morfologia intestinal ou que a 
análise tenha ocorrido depois que as condições intestinais se estabilizaram ou 
ambas as causas. 
 Porém, os resultados encontrados por Li et al. (2001) mostraram que 
leitões suplementados com óxido de zinco apresentaram maior espessura de 
mucosa e maior altura de vilosidade do que os animais controle. Os autores 
relataram que as alterações morfológicas no epitélio do intestino delgado dos 
animais suplementados com óxido de zinco foram responsáveis por tornarem 
os animais mais preparados para o período do desmame, já que o alto nível de 
óxido de zinco dietético foi importante determinante da morfologia da mucosa 
intestinal.
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os leitões, independente do tratamento que receberam, apresentaram 
desempenho semelhante nas três fases avaliadas e morfometria intestinal 
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semelhante aos 63 dias de idade. Contudo, em relação a frequência de dias com 
fezes alteradas, os leitões que não receberam óxido de zinco na dieta dos 35 
aos 49 dias de idade, apresentaram 61% dos dias com diarreia em comparação 
a 19% observado nos animais que receberam 2.500 mg/kg de óxido de zinco 
na dieta. Uma das possíveis explicações para esses achados seria que os leitões 
poderiam ter sido beneficiados pelo efeito positivo da suplementação dietética 
de óxido de zinco dos 21 aos 35 dias de idade, ocorrendo melhor digestão e 
absorção de nutrientes com melhora no desempenho e no desenvolvimento 
morfológico e funcional da mucosa intestinal. Esses efeitos podem ter sido 
mantidos uma vez que os animais foram monitorados diariamente e, quando 
necessário, houve imediata intervenção por meio da fluidoterapia (via oral) 
associada à administração terapêutica de antimicrobiano nos leitões com 
diarreia severa, amenizando a situação e evitando possíveis mortalidades.
 Outro aspecto relevante seria que a suplementação de óxido de zinco 
nos primeiros 14 dias após o desmame, pode tornar os leitões mais preparados 
por promover a reparação tecidual no intestino delgado e estimular a síntese 
de enzimas digestivas (Hendemann et al., 2006). Acreditamos que de alguma 
maneira, a suplementação de óxido de zinco na qual os leitões foram submetidos 
dos 21 aos 35 dias de idade pode ter influenciado na reparação tecidual no 
período subsequente, dos 36 aos 50 dias de idade, mas como a eutanásia dos 
animais ocorreu apenas aos 63 dias de idade, diferenças na característica de 
morfometria intestinal não foram detectadas entre os tratamentos.   
 Assim, é possível concluir que a inclusão do óxido de zinco em níveis 
inferiores a 3.000 mg/kg necessita de mais estudos, embora os resultados 
obtidos para o desempenho e a morfometria intestinal tenham demonstrado 
semelhanças entre os tratamentos podendo resultar em redução da poluição 
ambiental e da resistência aos antimicrobianos. 
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