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APRESENTAÇÃO

 A organização da Edição 2021 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 14 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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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito residual da narasina sobre o consumo e os 

parâmetros de fermentação ruminal em bovinos alimentados com dietas contendo elevado 

teor de forragem. Foram utilizados 30 novilhos Nelore canulados no rúmen [peso corporal 

inicial (PC) = 281 ± 21 kg] alocados em baias individuais em delineamento de blocos 

completos casualizados, definidos de acordo com o PC em jejum no início do experimento. 

Dentro dos blocos, os animais foram designados aleatoriamente em 1 dos 3 tratamentos: 1) 

dieta à base de forragem sem adição de narasina (CON; n = 10), 2) 13 mg de narasina/kg de 

MS (N13; n = 10), ou 3) 20 mg de narasina/kg de MS (N20; n = 10). O experimento teve 

duração de 156 dias e foi dividido em 2 períodos. O primeiro período durou 140 dias e 

consistiu no fornecimento diário de narasina. No segundo período (últimos 16 dias) os 

animais não foram suplementados com narasina, momento em que foi avaliado o efeito 

residual do aditivo. Os tratamentos foram avaliados por contrastes ortogonais linear (L) e 

quadrático (Q). O efeito da interação dia e tratamento × dia foi definido pelo teste F. Os 

resultados foram relatados como médias dos mínimos quadrados (LSMEANS) e o efeito foi 

considerado significativo quando P ≤ 0,05. Não houve interação entre tratamento e dia para o 

consumo de matéria seca (CMS; P ≥ 0,27). Houve interação entre o tratamento e o dia de 

coleta após a retirada da narasina para a proporção molar de acetato (P <0,01), propionato (P 

< 0,01), relação ac:prop (P < 0,01) e nitrogênio amoniacal (P = 0,03). A inclusão de narasina 

reduziu linearmente a proporção molar de acetato (P < 0,01), aumentou a proporção molar de 
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propionato (P ≤ 0,04) e diminuiu linearmente a relação ac:prop (P <0,01) até 5 dias após a 

retirada do aditivo das dietas, não sendo observados efeito nos dias 8 e 16 (P > 0,45). 

Narasina diminuiu linearmente o nitrogênio amoniacal até 1 dia após a retirada (P < 0,01). 

Conclui-se que uso de narasina por um período prolongado (140d) resulta em um efeito 

residual no processo de fermentação ruminal após a remoção do aditivo das dietas.  

1. Introdução  

A bovinocultura de corte é uma importante atividade econômica, sendo responsável 

pelo superávit primário da economia brasileira. O Brasil é um dos maiores produtores de 

carne bovina do mundo, possuindo um rebanho de 187,55 milhões de cabeças, segundo maior 

rebanho do mundo (IBGE, 2020), contribuindo com cerca de 20% de toda exportação 

mundial de carne (ABIEC, 2021). No ano de 2020 foram abatidos 41,5 milhões de cabeças e 

cerca de 85% desses animais foram terminados em sistemas de pastagem (ABIEC, 2021). A 

área total de pasto no Brasil é de 165,2 milhões ha, com taxa de ocupação de 1,32 cabeça/ha e 

taxa de lotação de 0,93 UA/ha. Nos últimos anos houve um expressivo aumento na 

produtividade por área, em 1997 a produtividade por ha/ano era de 11 kg de carcaça/ha/ano 

(MAPA, 2012; ABIEC, 2021), já no ano de 2020 o Brasil apresentou produtividade média de 

4,2 @/ha/ano ou 65,5 kg de carcaça/ha/ano (ABIEC, 2021). Esse aumento está relacionado às 

práticas de manejo de pastagem bem como a suplementação para os animais mantidos neste 

sistema de criação.  

Em sistemas de produção tropical de bovinos de corte, há duas variáveis importantes a 

serem consideradas, a produção estacional das forrageiras e a variação qualitativa que 

compromete o consumo de forragem e reflete negativamente no desempenho animal. Dentre 

as alternativas para contornar estes problemas, existe a vedação de pastagens, a 

suplementação múltipla e o uso de aditivos. Essas ferramentas de manejo ajudam a manter a 

curva de crescimento dos animais principalmente durante o período da seca, resultando em 

ciclo de produção mais curto (Ruas et al., 2000). 

A vedação do pasto ou pastagem diferida é uma técnica de manejo em que os animais 

são retirados de uma determinada área de pastagem durante o período chuvoso para utilização 

no período de seca. Já a suplementação permite fornecer os nutrientes deficientes da 

forragem, com base nas exigências nutricionais dos animais e nos objetivos específicos do 

nutricionista. O termo suplemento refere-se a fontes de alimentos ricos em nutrientes 

específicos, como proteína, carboidratos, fontes de macro e microminerais, entre outros, 

corrigindo as deficiências na dieta do animal em pastejo (Paulino et al., 2002). 
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Os ionóforos são os principais aditivos utilizados na nutrição de ruminantes e podem ser 

incluídos nos suplementos múltiplos com o propósito de melhorar a eficiência alimentar. 

Esses aditivos alimentares que promovem aumento da eficiência energética, mediante maior 

produção de propionato e menor produção de metano; aumento da eficiência proteica ao 

diminuírem a proteólise ruminal (Bergen et al., 1984). Vários ionóforos (lasalocida, 

monensina, salinomicina, flavomicina e narasina) estão disponíveis comercialmente com um 

mecanismo de ação semelhante no rúmen, enquanto o desempenho animal pode variar 

dependendo do ionóforo, dosagem, animal, dieta e frequência de fornecimento (Nagaraja, 

1995; Tedeschi et al., 2003; Bretschneider et al., 2008; Duffield et al., 2012; Limede et al., 

2021; Soares et al., 2021). 

A narasina é um dos ionóforos mais utilizados para animais em pastagens no Brasil e as 

pesquisas recentes demonstram que a narasina melhora o desempenho de bovinos 

consumindo pastagem sem efeito sobre o consumo de matéria seca da forragem e dos 

suplementos proteicos e minerais (Silva et al., 2015; Polizel et al., 2020). Esses resultados 

mostram o alto potencial deste aditivo para ser adicionado aos suplementos múltiplos, uma 

vez que a suplementação diária de narasina em suplementos minerais e proteicos de baixo 

consumo beneficia o desempenho dos bovinos em pastagem (Polizel et al., 2017, 2019). 

Os efeitos da narasina para bovinos estão inicialmente esclarecidos na literatura (Silva 

et al., 2015; Polizel et al., 2017, 2018, 2019), contudo para estabelecer um programa 

otimizado de suplementação com narasina é necessário melhorar a compreensão sobre o 

efeito da molécula em função do intervalo de fornecimento, a fim de determinar o intervalo 

ótimo de suplementação para bovinos em pastagem. Soares et al. (2021) ao trabalhar 

diferentes frequências de fornecimento de narasina não observou diferença na concentração 

dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) bem como na proporção destes AGCC, quando 

forneceu a narasina em intervalos de até 48 horas. Já sobre o metabolismo de proteínas, a 

narasina apresenta efeito mais duradouro, reduz a proteólise ruminal até 3 dias após o 

fornecimento (Pasqualino et al., 2020; Soares et al., 2021). Esses resultados sugerem um 

efeito duradouro da molécula sobre os parâmetros de fermentação ruminal, e que o 

fornecimento de narasina a cada 48 horas pode ser uma alternativa para pecuaristas na 

definição de estratégias de suplementação para otimizar os parâmetros de fermentação 

ruminal em sistemas de pastejo. O efeito residual da narasina também se faz de grande 

importância para experimentos em reversão (ex: quadrado latino, crossover), pois auxiliaria 

na determinação previa de um intervalo mínimo de washout entre os períodos experimentais.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Suplementação de bovinos em pastagem  

Há um consenso entre os pesquisadores de que a qualidade das forrageiras varia de 

acordo com estágio vegetativo da planta, o qual está atrelado a época do ano e as condições 

climáticas (De Moraes et al., 2017). Durante a estação das águas, normalmente são 

observadas altas taxas de acúmulo de forragem, a qual apresenta elevada qualidade 

nutricional, por outro lado, durante a estação seca é observada redução acentuada na taxa de 

crescimento e na qualidade nutricional das forrageiras tropicais (Reis et al., 2009). No período 

seco, as forragens tropicais podem apresentar menos de 7% de proteína bruta (PB) na matéria 

seca (MS; Franco et al., 2014), refletindo em menor disponibilidade proteína degradável no 

rúmen (PDR), fração importante para manutenção de nitrogênio para o crescimento 

microbiano. A redução no crescimento microbiano pode resultar em limitação do processo 

fermentativo, afetando de forma negativa a digestibilidade dos nutrientes e o desempenho 

animal. Porém, no período das águas, devido as condições climáticas favoráveis, as 

forrageiras apresentam ótimo crescimento e valor nutricional, a disponibilidade de proteína 

não é limitante para o crescimento microbiano, mas a disponibilidade de energia passa a 

assumir esta condição, refletindo em menor potencial de ganho (Paulino, 2004).  

Visto que a produção de forrageiras tropicais é estacional em aspectos quantitativos e 

qualitativos, o uso da suplementação a pasto visa adequar o fornecimento de nutrientes 

deficientes na pastagem, na tentativa de atender as exigências dos microrganismos do rúmen e 

do hospedeiro, visando favorecer o processo de fermentação ruminal, o desempenho animal e 

o retorno econômico do sistema (Reis et al., 2009; Franco et al., 2014; Cardoso et al., 2020).  

Os tipos de suplementação podem ser divididos em três classes, as quais estão alinhadas 

com o estágio de crescimento e o valor nutricional da planta forrageira, como também aos 

resultados esperados com essa prática de manejo.  

-Tipos de suplementação: 

 Suplementação proteica: o uso de suplementos concentrados a fim de suprir a 

necessidade de proteína deficiente na pastagem é amplamente utilizado no período 

da seca e pode resultar em melhor aproveitamento da forragem consumida, como 

também melhorar o desempenho animal. No entanto, esses efeitos são observados 

de forma mais pronunciada quando animais são manejados em pastagens 

contendo menos que 7% de PB (Franco et al., 2014). O fornecimento adicional de 

nitrogênio para animais consumindo forragem de baixa qualidade estimula o 

crescimento das bactérias fibrolíticas, o que incrementa a taxa de digestão da fibra 
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e melhora a síntese da proteína microbiana. O incremento sobre esses aspectos 

contribuem para o aumento do consumo voluntário de forragem, como também 

melhora o balanço proteico e energético do animal em pastejo (Reis et al., 2009). 

Porém, é importante destacar que os pontos otimizados com a suplementação 

proteica apenas são alcançados quando a oferta de forragem (massa seca) não é 

limitante (Marques et al., 2010).  

 Suplementação energética: o uso da suplementação energética quando comparada 

a proteica é bem menor, uma vez que esse tipo de suplementação é recomendado 

para o período das águas, em que há oferta de forragem com maior valor 

nutricional, o que contribui para menor adesão dos pecuaristas a essa prática. No 

entanto, mesmo que as forrageiras apresentem ótima concentração proteica nessa 

época, em muitos casos o potencial de ganho dos animais ainda não é atendido, já 

que o teor energético das forragens é o principal limitante para ganhos 

satisfatórios nesse período (Franco et al., 2014). Dessa forma, deve-se priorizar a 

suplementação energética nessa época do ano, porém, é necessário atentar-se para 

o balanço energético/proteico no rúmen. O adequado balanço de energia e 

proteína no rúmen pode proporcionar melhor sincronia entre a degradação de 

proteína e carboidrato, resultando em melhor eficiência de fermentação de 

carboidratos e síntese de proteína microbiana, culminando em maior aporte 

energético e proteico para o animal (Dórea, 2010). 

 Suplementação proteico-energética: a utilização de suplementos proteico-

energéticos, conhecidos como misturas múltiplas são uma alternativa para obter 

ganhos satisfatórios durante todos os períodos do ano. Esses suplementos além de 

corrigirem os déficits de proteína, energia e minerais durante o período seco, 

também podem incrementar os ganhos obtidos durante o período das águas 

(Franco et al., 2014). A utilização desse tipo de suplementação melhora o 

consumo e o aproveitamento da forragem, o que proporciona maior fluxo de 

proteína e melhor eficiência de utilização da energia. Em função do expressivo 

desempenho proporcionado pela suplementação proteico-energética, sua 

utilização é recomendada preferencialmente durante a fase de terminação. 

- Nível de suplementação e frequência de suplementação: 

De acordo com Paulino (2004), a suplementação pode conferir três respostas quando 

utilizada, a manutenção do peso vivo, ganhos moderados de 200 a 300 g/dia ou ganhos de até 
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500 a 600 g/dia. Dessa forma, o nível de suplementação implementado depende 

principalmente dos resultados almejados. No entanto, deve ser considerado também a 

quantidade e qualidade da forragem disponível, as características do suplemento, a forma de 

fornecimento e o potencial genético dos animais. Os suplementos quando fornecidos em baixa 

quantidade, entre 0,2 a 0,6% do peso corporal (PC), com forragem de qualidade inferior, tem 

como objetivo suprir os nutrientes mais limitantes, permitindo balanceamento da dieta para 

mantença ou ganhos poucos significativos. Por outro lado, em sistemas de produção onde o 

principal objetivo é a produção de novilhos precoces para o abate, os suplementos são 

fornecidos em quantidades equivalentes a até 0,8 a 1,0% do PC (Paulino, 1999). 

É importante destacar que quanto maior o nível de suplementação maior a chance de 

redução no consumo de forragem. Suplementos proteicos devido a elevada concentração 

proteica (> 40% PB) são praticados a nível de baixo consumo 0,1 a 0,3% do PC, já 

suplementos energéticos e proteico-energéticos são fornecidos em níveis acima de 0,3% do 

PC. No entanto, Reis et al. (2009) relataram que o nível de suplementação acima de 0,7% do 

PC/dia, reflete em redução no consumo de forragem. Hess et al. (1996), observaram que a 

suplementação acima de 0,3% do PC no período das águas melhorou o ganho de peso e a 

fermentação ruminal, contudo foi observado redução no consumo de forragem.  

Em relação a frequência de suplementação é encontrado na literatura que oferta de 

suplemento em maiores intervalos de tempo pode ser feita com sucesso sem efeitos negativos 

sobre o desempenho (Canesin et al., 2007; Morais et al., 2014; De Moraes et al., 2017; Da 

Silva-Marques et al., 2018). O fato do sucesso para a suplementação com maiores intervalos 

entre os fornecimentos é devido a habilidade dos ruminantes em reciclar nitrogênio, o que 

contribui para manutenção de nitrogênio no rúmen para o crescimento microbiano, ajudando a 

manter a digestão da fibra de forma semelhante aos animais que são suplementados 

diariamente (Paulino, 2004).  

No entanto, os efeitos observados em sistemas de produção a pasto mais tecnificados 

que utilizam a suplementação com maiores intervalos como veículo para o fornecimento de 

aditivos ionóforos ainda são pouco compreendidos, uma vez que a eficácia da molécula em 

modular os processos fermentativos do rúmen pode variar de acordo com a frequência de 

suplementação (Bretschneider et al. 2008). Soares et al. (2021) avaliando os efeitos da 

frequência de suplementação com narasina em dietas a base de forragem observaram 

resultados promissores sobre a fermentação ruminal. Esses resultados podem servir como 

direcionamento na implementação de estratégias de suplementação com narasina, a fim de 

tornar o uso da molécula mais eficiente do ponto de vista econômico, visando otimizar as 
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características de fermentação ruminal e o desempenho em bovinos de corte manejados em 

pastagem. 

2.2. Frequência de fornecimento/consumo  

Os animais ruminantes em pastejo representam um grande desafio para os produtores, 

pesquisadores e profissionais, uma vez que ao consumirem seletivamente diferentes partes da 

planta e/ou diferentes plantas quando disponíveis, ocasionam alterações diárias de ingestão de 

nutrientes (Kunkle et al., 2000). Além disso, vários estudos relataram ineficácia da 

suplementação dos animais em pastejo e as dificuldades em relação a predição do consumo 

individual do suplemento e do aditivo pelos animais (Bagley et al., 1988). Dessa forma, o 

principal desafio é encontrar uma forma viável de suplementação a pasto, visando fornecer 

quantidades diárias suficientes para todos os animais (Huntington, 1997). Fatores como 

quantidade e tipo de suplemento, quantidade e qualidade de forragem disponível, estação do 

ano e categoria de produção devem ser considerados durante a estratégia de suplementação 

(Morais et al., 2014). Além disso, a suplementação com menor frequência de fornecimento 

aos animais é uma estratégia de manejo que vem sendo adotada nos sistemas de produção a 

pasto. 

Ao reduzir a frequência de fornecimento, a quantidade de suplemento ofertado 

semanalmente permanece o mesmo, porém sendo ofertada com maiores intervalos de tempo e 

em maiores quantidades (Canesin et al., 2014). A alteração da frequência de suplementação 

tem como objetivo reduzir os custos de produção com maquinários, além de reduzir a emissão 

de poluentes gasosos pela queima de combustível fóssil, reduzir e otimizar o uso de mão de 

obra, e aumentar o período de pastejo sem comprometer os níveis de produção (Berchielli et 

al., 2006; Canesin et al., 2014; Morais et al., 2014). 

Em sistemas de produção tropical com bovinos mantidos em pastagem, a prática da 

redução da frequência de suplementação tem se provado uma atividade com efeitos positivos 

(Berchielli et al., 2006; Morais et al., 2009). Entre esses efeitos alguns estudos mostram que 

ruminantes em dietas com forragem de baixa qualidade e recebendo suplementação reduzida 

com intervalos de até 6 dias permanecem capazes de manter o desempenho (Schauer et al., 

2005; Berchielli et al., 2006), a eficiência de utilização de matéria orgânica, nitrogênio e 

demais nutrientes ingeridos (Huston et al., 1999; Bohnert et al., 2002a), além de manter a 

eficiência microbiana quando comparados com os animais que receberam suplementação 

diária e individual (Currier et al., 2004). No entanto, são excassos os trabalhos que abordam e 

discutem a frequência de suplementação de ruminantes em pastagens, de forma que os 
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mecanismos e fatores envolvidos que explicam as respostas ainda não estão completamente 

elucidados (Morais et al., 2009). 

Schauer et al. (2005) relataram que mudanças de PC e escore de condição corporal 

(ECC) para vacas recebendo suplemento proteico foram maiores quando comparadas com o 

grupo controle, sem suplementação, no entanto não foram observadas mudanças em relação 

ao PC ou ECC entre a frequencia de suplementação entre os grupos suplementados. Outros 

trabalhos avaliando a frequência de suplementação proteica a pasto, relataram que animais 

que consomem forragem de baixa qualidade e são suplementados por períodos de tempo mais 

espaçado, como uma vez por semana, apresentaram peso corporal (PC) e escore de condição 

corporal (ECC) semelhantes aos animais que receberam suplementação diária (Huston et al., 

1999; Bohnert et al., 2002a), de forma que a suplementação proteica reduziu a perda de peso 

corporal em 67 a 83% sem diferenças entre a frequência de suplementação (Huston et al., 

1999).   

A capacidade dos ruminantes em manter a regulação do PC e do ECC conforme reduz a 

frequência de suplementação de proteína provavelmente ocorre devido a retenção da ingestão 

de nitrogênio ser semelhante a suplementação diária (Bohnert et al, 2002b). Os principais 

mecanismos que podem explicar esta resposta são o aumento da remoção do nitrogênio ureico 

do sangue pelas vísceras através do sistema portal à medida que a frequência de 

suplementação diminui (Krehbiel et al., 1998; Bohnert et al., 2002b). Além disso tem-se o 

aumento da permeabilidade do trato gastrointestinal ao nitrogênio ureico e redução da 

excreção de nitrogênio via urina conforme a disponibilidade de nitrogênio via suplementação 

reduz, inferindo em mudanças na regulação renal de excreção de nitrogênio (Krehbiel et al., 

1998). Além das mudanças na regulação renal, a alimentação com forragens de baixa 

qualidade e suplementados de forma infrequente contribuem para a otimização da manutenção 

do status de nitrogênio no ambiente ruminal através do aumento da reciclagem de nitrogênio 

pelo sistema gastrointestinal (Krehbiel et al., 1998; Bohnert et al., 2002b).  

2.3. Aditivo no suplemento  

Os aditivos mais utilizados na nutrição de ruminantes são os aditivos ionóforos, 

leveduras, ácidos orgânicos, extratos vegetais, óleos essenciais, óleos funcionais e probióticos 

(Nicodemo, 2001). Os ionóforos são a classe de aditivos mais pesquisados como promotores 

de crescimento, e são caracterizados como substâncias que apresentam afinidade seletiva por 

cátions e íons, permitindo a interação destas moléculas com a membrana celular de bactérias 

Gram positivas (Russel & Strobel, 1989).  
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Por modular a fermentação ruminal, os ionóforos modificam a produção de AGCC no 

rúmen, e observa-se aumento na produção de propionato, o que contribui para a diminuição 

da proporção molar de Ac:Prop, redução da produção de metano, bem como a redução no 

processo de deaminação (Russel & Hespell, 1981; Russel & Strobel, 1989). A narasina 

(C43H72O11) é uma molécula classificada como ionóforo, com ação antimicrobiana, que afeta 

principalmente bactérias Gram positivas anaeróbias, protozoários e fungos (Berg & Hamill, 

1977). É um derivado da salinomicina com um grupo metil adicional, portanto, 

alternativamente denominado (4S)-4-metil salinomicina (Noack et al., 2019). 

A narasina foi utilizada inicialmente com o propósito de prevenir a ocorrência de 

coccidiose em monogástricos (Jeffers et al., 1988), no entanto, logo se observou o efeito 

potencial da molécula sobre o desempenho de animais ruminantes. O grupo de pesquisa 

Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal (LNRA) do Departamento de Zootecnia da 

ESALQ/USP desenvolveu uma série de pesquisas com a molécula e foram observados efeitos 

positivos para a nutrição de ruminantes. 

Ao contrário de outros ionóforos, em especial a monensina, a inclusão da narasina na 

dieta não altera o consumo da matéria seca (CMS) e/ou mistura mineral em dietas com 

elevado teor de forragem (Silva et al., 2015; Cappellozza et al., 2019; Limede et al., 2021). 

Além disso, a molécula apresenta capacidade de alterar a dinâmica da fermentação ruminal e 

metabolismo intermediário dos animais, com o aumento da glicose (Sardinha et al., 2020) e a 

redução da concentração da ureia (Polizel et al., 2020). 

Em trabalhos de desempenho foi observado que animais que receberam narasina 

apresentaram maior ganho médio diário (GMD), refletindo em maior PC e melhor eficiência 

alimentar comparado aos animais do tratamento controle (Silva et al., 2015; Pasqualino et al., 

2020; Polizel et al., 2020; Limede et al., 2021). Em estudos de metabolismo foi constatado 

que a suplementação com narasina apresentou menores valores para a relação AcBut:Prop, 

maior proporção molar de propionato, maior concentração total de AGCC e menor 

concentração de nitrogênio amoniacal quando comparado com o tratamento controle (Limede 

et al., 2021; Soares et al., 2021). 

2.4. Efeito residual dos aditivos 

São poucos os estudos que avaliam o efeito residual após a retirada de aditivos 

alimentares para ruminantes. Dentre os estudos realizados, a monensina é o aditivo ionóforo 

que mais foi estudado nesse aspecto. Rogers et al. (1997), observaram que a digestibilidade da 

MS e MO aumentou durante a suplementação com monensina, mas não observou efeito 

residual com a retirada da molécula. No entanto foi relatado que após a remoção da 
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monensina os efeitos na proporção molar de acetato, propionato e butirato se estabeleceu por 

3 dias (Potchoiba et al., 1984) e 7 dias (Bell et al., 2017; Rogers et al., 1997), evidenciando 

que não existe consenso na literatura sobre a duração das alterações na fermentação ruminal e 

os mecanismos envolvidos após a remoção da molécula da dieta dos animais. 

Pasqualino et al. (2020) relataram que a narasina tem efeito prolongado nos parâmetros 

de fermentação ruminal após a retirada da dieta, sendo observado efeito nas características de 

fermentação ruminal em até 4 dias após a retirada da narasina. Soares et al. (2021) relataram o 

efeito residual da narasina, com menor frequência, em até 72 horas nos parâmetros de 

fermentação ruminal. Esses dados sugerem que o efeito residual da narasina pode ser utilizada 

de forma estratégica em situações que a suplementação diária não é possível. 

Uma explicação para os mecanismos e os efeitos não consensuais sobre o efeito residual 

na literatura seria devido a estabilidade do ecossistema ruminal, uma vez que algumas 

espécies de bactérias podem ser resistentes aos ionóforos, dentre elas as que produzem os 

ionóforos apesar dos mecanismos envolvidos não estarem completamente definidos (Russell 

& Houlihan, 2003). Um exemplo sobre a resistência foi demonstrado por Linton et al. (1994) 

ao localizarem os determinantes da resistência à tetronasina de Streptomyces longisporoflavus 

e os clonaram em Streptomyces lividans, de forma que a homologia da sequência sugeriu que 

um dos genes era um transportador-ABC e eles concluíram que a resistência pode ser mediada 

por um sistema de efluxo de ATP. Além disso, os ionóforos também podem ser degradados 

por bactérias aeróbias e enzimas de animais mamíferos, mas essas vias são dependentes de 

oxigênio e não são funcionais em ambientes anaeróbicos como o rúmen ou o trato 

gastrointestinal inferior (Donoho, 1984). 

3. Metodologia  

Tendo em vista o potencial uso para narasina em suplementação a pasto e a falta de 

estudos avaliando o efeito residual da molécula, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 

efeito da retirada da narasina sobre os parâmetros de fermentação ruminal em bovinos 

alimentados com dietas contendo elevada proporção de volumoso. O estudo foi realizado na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba, SP, Brasil. 

Todos os animais usados foram tratados de acordo com os protocolos experimentais revisados 

e aprovados pelo Comitê Institucional de Uso e Cuidado de Animais da ESALQ/USP 

(Universidade de São Paulo, protocolo #2093090119). 

 

Animais, design experimental e dietas 
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Trinta novilhos Nelore canulados no rúmen, com peso corporal (PC) inicial de 281 ± 21 

kg, foram alocados em baias individuais em sistema de tie-stall (2,5 × 4,5 m), com cocho e 

bebedor individuais. O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos 

casualizados, sendo os blocos definidos de acordo com o PC em jejum no início do 

experimento. Dentro de cada bloco (n = 10) os novilhos foram aleatorizados em 1 dos 3 

tratamentos descritos a seguir: 1) dieta à base de forragem sem adição de narasina (CON; n = 

10), 2) 13 mg de narasina/kg de MS (N13; n = 10), 3) 20 mg de narasina/kg de MS (N20; n = 

10) (Zimprova; Elanco Animal Health, São Paulo, Brasil).  

Ao longo do período experimental, os novilhos receberam 99% de pré-secado de Tifton-

85 (Cynodon dactylon spp.), e 1% de concentrado composto por uma mistura 50:50 de milho 

moído:casca de soja, o qual foi usado como veículo para fornecimento de narasina (N13 e 

N20). Os animais do tratamento CON receberam a mesma proporção de concentrado, 

entretanto, sem a inclusão de narasina. O volumoso foi moído diariamente com um 

misturador vertical (Mixer VM8B, DeLaval International AB, Rumba, Suécia). O 

concentrado foi oferecido a cada novilho individualmente e diariamente antes da oferta do 

pré-secado para evitar que a pequena quantidade de suplemento se misturasse ao volumoso e 

comprometesse a ingestão imediata da mistura. Todos os novilhos tiveram acesso ad libitum 

ao pré-secado, água e mistura de minerais (oferecida separadamente do volumoso e do 

concentrado) durante todo o período experimental. O suplemento mineral (Bellmais; Trouw 

Nutrition; Mirassol, SP, Brasil) utilizado continha 178 g/kg Ca, 60 g/kg P, 17 g/kg S, 135 

g/kg Na, 5.000 mg/kg Mg, 650 mg/kg Cu, 500 mg/kg Mn, 2.400 mg/kg Zn, 48 mg/kg I, 38 

mg/kg Co, 12 mg/kg Se e 1.000 mg/kg Fe. 

O experimento teve duração de 156 dias e foi subdividido em dois períodos. O primeiro 

período durou 140 dias e consistiu no fornecimento diário de narasina. No segundo período 

(últimos 16 dias) os animais não foram suplementados com narasina, porém todos receberam 

o tratamento controle (sem inclusão de narasina), sendo que as avaliações em relação ao efeito 

residual da narasina nos parâmetros de fermentação ruminal foram realizadas nesse período.   

 

Amostragem, análises laboratoriais e medições 

Ao longo do experimento, o consumo da forragem, concentrado e CMS total foram 

registrados diariamente por meio da coleta e pesagem das sobras (somente forragem). O 

fornecimento das dietas foi ad libitum, sendo o montante definido de acordo com o consumo 

dos dias anteriores, permitindo sobras de até 5% em relação ao ofertado. Amostras de 

alimentos oferecidos e sobras foram coletadas diariamente de cada baia e secas para 
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determinar o CMS. Amostras de forragem e concentrado foram analisadas a cada 28 dias para 

determinar o perfil nutricional (Tabela 1). 

O líquido ruminal foi coletado na segunda fase do experimento para avaliar o efeito 

residual da narasina após a retirada do aditivo das dietas, sendo realizado nos dias 0 (último 

dia do fornecimento de narasina), 1, 3, 5, 8 e 16, após a retirada da narasina. As amostras 

foram coletadas 6 horas após o fornecimento do concentrado. Uma amostra representativa do 

conteúdo ruminal foi coletada de três pontos diferentes do rúmen (saco caudal, ventral e 

cranial) de cada animal via cânula. O conteúdo foi filtrado em camadas de pano de nylon para 

obter aproximadamente 200 mL de líquido ruminal e as fase sólida foi devolvida ao rúmen. O 

pH do líquido ruminal foi determinado imediatamente após a filtragem com pHmetro 

(Digimed-M20; Digimed Instrumentação Analítica; São Paulo, SP, Brasil). Duas alíquotas de 

15 mL foram obtidas e armazenadas para posterior análise da concentração de amônia ruminal 

e das proporções molares de AGCC (acetato, propionato, butirato, isobutirato, valerato e 

isovalerato). 

Tabela 1. Perfil nutricional do volumoso de Tifton-85 (C. dactylon spp.) e concentrado 

(milho e casca de soja). 

Item¹ Volumoso Concentrado 
MS 42,4 ± 6,83 89,0 ± 1,25 
PB 8,56 ± 2,10 10,8 ± 0,80 
FDN 68,0 ± 4,66 39,7 ± 1,59 
Hemi 34,4 ± 3,37 13,2 ± 0,92 
FDA 33,9 ± 2,53 26,6 ± 1,05 
Cinzas 6,65 ± 0,89 3,39 ± 0,21 
EE 1,77 ± 0,20 3,13 ± 0,15 

¹MS: matéria seca; PB: proteína bruta; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em 
detergente ácido; Hemi: hemicelulose; EE: extrato etéreo. 

 

As amostras de volumoso e concentrado foram secas em estufa de ventilação forçada a 

60 °C por 72 horas, moídas em moinho do tipo Willey contendo peneira de 1mm e analisadas 

para MS a 105 °C (AOAC, 1990; método #934.01) e cinzas pela incineração a 550 °C por 4 

horas (AOAC, 1990; método #942.05). O N total foi determinado usando o Leco TruMac N 

de acordo com AOAC (1990; método #968,06). A PB foi obtida multiplicando o N total por 

6,25. As análises de FDN e FDA foram determinadas de acordo com Van Soest et al. (1991); 

Goering & Van Soest (1970) utilizando um analisador de fibra Ankom 2000 (Ankom Tech 

Corp., Fairport, NY, EUA). Sulfito de sódio e α-amilase estável ao calor foram incluídos nas 

análises de FDN. O EE foi determinado de acordo com AOAC (1990; método #920.39). 
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Para a determinação de AGCC, 1,6 mL de fluido ruminal foi centrifugado por 60 min a 

15.000 × g a 4°C. O sobrenadante (0,4 mL) foi transferido para um frasco de cromatografia e 

adicionado 0,2 mL de solução 3:1 de ácido metafosfórico (250 mL/L) e ácido fórmico (908-

1000 mL/L). O padrão interno foi adicionado a cada frasco (0,1 mL de ácido 2-etil-butírico 

100 mM). As análises foram realizadas usando o cromatógrafo de gás Agilent 7890A 

equipado com detecção de ionização de chama (7683B) e coluna capilar de sílica fundida (J & 

W 19091F-112, Agilent Tecnologies, Santa Clara, CA, EUA), 25 m de comprimento e 320 

µm interno de diâmetro. O tempo total de execução do cromatógrafo e a curva de calibração 

externa foram descritos por Ferreira et al. (2016). 

A concentração ruminal de nitrogênio amoniacal foi determinada por método 

colorimétrico (Chaney & Marbach, 1962) adaptado para leitura em microplaca (EON, 

BioTech Instruments, Winooski, VT, EUA) com filtro de absorbância de 550 nm. 

 

Análise estatística 

Para todas as variáveis analisadas, o animal foi considerado a unidade experimental e os 

dados foram submetidos ao teste de Levene para verificar a homogeneidade das variâncias, 

enquanto o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos resíduos e 

remover outliers. A estrutura de covariância foi autorregressiva de primeira ordem, o que 

proporcionou o melhor ajuste para essas análises de acordo com o menor Akaike Information 

Criterion Corrected (AICC). Os tratamentos foram avaliados por contrastes ortogonais linear 

(L) e quadrático (Q). O efeito da interação dia e tratamento × dia foi definido pelo teste F. Os 

resultados foram relatados como médias dos mínimos quadrados (LSMEANS) e o efeito foi 

considerado significativo quando P ≤ 0,05. 

 

4. Resultados 

Não houve interação entre tratamento e dia para CMS (P ≥ 0,27; Tabela 2). As doses de 

narasina não afetaram o CMS total durante o período 1 (P ≥ 0,21), que compreende o período 

de suplementação de narasina. Durante o período 2 (após a retirada da narasina) não houve 

efeito do tratamento para a ingestão de forragem (P ≥ 0,17), ingestão de concentrado (P ≥ 

0,08) e CMS total (P ≥ 0,18). Houve efeito do dia para todas as variáveis analisadas (P <  

0,01). 

Não houve efeito de tratamento e interação entre tratamento e dia após a retirada da 

narasina para concentração de AGCC total, pH ruminal e proporção molar de isobutirato, 

butirato, isovalerato e valerato (Tabela 3). 
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Houve interação entre tratamento e dia de coleta após a retirada da narasina para a 

proporção molar de acetato (P < 0,01), propionato (P < 0,01), relação ac:prop (P < 0,01) e 

nitrogênio amoniacal (P = 0,03; Figura 1). A inclusão de narasina reduziu linearmente a 

proporção molar de acetato até 5 dias após a retirada do aditivo das dietas (P < 0,01; Figura 

1A), não sendo observado efeito nos dias 8 e 16 do estudo (P > 0,07). 

A inclusão de narasina aumentou a proporção molar de propionato até 5 dias após a 

retirada da narasina das dietas (P ≤ 0,04; Figura 1B), entretanto, não houve efeito nos dias 8 e 

16 (P > 0,23). O uso de narasina diminuiu linearmente a relação ac:prop até 5 dias após a 

retirada do aditivo das dietas (P < 0,01; Figura 1C), sem efeito nos dias 8 e 16 (P > 0,45). 

Narasina diminuiu linearmente o N amoniacal até 1 dia após a retirada (P < 0,01; Figura 1D), 

e não houve efeito nos dias 3, 5, 8 e 16 (P > 0,13).  

Houve efeito de dia para todas as variáveis analisadas (P < 0,01), exceto para 

isovalerato (P = 0,10) e pH ruminal (P = 0,60). 

Tabela 2. Consumo de novilhos Nelore (B. indicus) recebendo dieta à base de forragem 

(Cynodon dactylon spp.) suplementada ou não narasina (Zimprova; Elanco Animal Health, 

São Paulo, SP, Brasil) ao longo do período experimental. 

Item Dietas1 EPM² P-valor3 
CON N13 N20 L Q Dia D×Dia 

CMS prévio4 6,37 6,43 6,30 0,18 0,23 0,21 <0,01 0,27 
Consumo, kg/dia         
   Volumoso 6,79 6,76 7,01 0,19 0,31 0,17 <0,01 0,39 
   Concentrado 0,063 0,063 0,064 <0,01 0,08 0,16 <0,01 0,64 
   Total 6,85 6,83 7,08 0,19 0,31 0,18 <0,01 0,39 
Consumo, kg/PC 1,91 1,88 1,94 0,07 0,86 0,49 <0,01 0,70 
Consumo, g/kg PC0,75 83,26 81,98 84,33 2,48 0,83 0,44 <0,01 0,66 

1As dietas (concentrado e volumoso ad libitum) foram oferecidos diariamente durante todo o período 
experimental (dias 0 a 156), sendo dieta à base de forragem sem adição de narasina (CON; n = 
10), N13 (n= 10) - 13 mg de narasina/kg de MS e N20 (n = 10) - 20 mg de narasina/kg de MS. 
2EPM: erro padrão da média. ³Os tratamentos foram avaliados por contrastes ortogonais linear (L) e 
quadrático (Q). O efeito da interação dia e tratamento × dia foi definido pelo teste F. 4CMS prévio: 
ingestão de matéria seca antes do período de washout (durante o fornecimento de narasina). 

Tabela 3. Concentrações ruminais de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e pH 

de novilhos Nelore (Bos indicus) recebendo dieta rica em forragem (Cynodon dactylon spp.) 

suplementada ou não narasina (Zimprova; Elanco Animal Health, São Paulo, SP, Brasil) 

durante o segundo período experimental1. 

Item Dietas² EPM³ P-valor4 
CON N13 N20 L Q Dia D×Dia5 

AGCC, mM/100mM      
  Acetato 74,86 74,21 73,99 0,22 <0,01 0,68 <0,01 <0,01 
  Propionato 13,30 14,05 13,85 0,11 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 
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  Isobutirato 0,84 0,85 0,87 0,02 0,21 0,48 <0,01 0,61 
  Butirato 8,43 8,33 8,58 0,12 0,39 0,08 <0,01 0,06 
  Isovalerato 1,39 1,36 1,47 0,06 0,18 0,06 0,10 0,43 
  Valerato 1,19 1,18 1,20 0,03 0,99 0,66 <0,01 0,44 
Total, mM 97,79 105,90 102,87 3,02 0,10 0,13 <0,01 0,10 
Ac:prop 5,64 5,30 5,36 0,06 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 
pH 6,86 6,86 6,93 0,07 0,32 0,49 0,60 0,91 
Amônia, mg/dL 9,87 9,18 9,20 0,57 0,15 0,57 <0,01 0,03 

¹No segundo período (últimos 16 dias do experimento) foi determinado como a remoção de narasina, 
onde todos os novilhos foram alimentados com tratamentos CON (sem inclusão de narasina). ²As 
dietas (concentrado e volumoso ad libtum) foram oferecidos diariamente durante todo o período 
experimental (dias 0 a 156). 3EPM: erro padrão da média. 4Os tratamentos foram avaliados por 
contrastes ortogonais linear (L) e quadrático (Q). O efeito da interação dia e tratamento × dia foi 
definido pelo teste F. 5Interação entre dia e dieta. 

 
Figura 1. Proporção molar de acetato (A) e propionato (B), relação Acetato:Propionato (C) e 
nitrogênio amoniacal (D) durante o período de washout de narasina (16 dias) em novilhos 
Nelore recebendo dieta rica em forragem (Cynodon dactylon spp.) suplementada ou não com 
narasina (Zimprova; Elanco Animal Health, São Paulo, SP, Brasil). 

 

5. Discussão 

O efeito prolongado dos aditivos alimentares após a retirada das dietas foi avaliado 

recentemente devido ao impacto que esses resultados podem ter no manejo nutricional dos 

animais, afetando diretamente a resposta produtiva. Os efeitos de longa duração desses 
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aditivos podem influenciar diretamente os estudos realizados em delineamento de reversão 

(quadrado latino, crossover, change-over), demonstrando a necessidade obrigatória de um 

período mínimo de washout, minimizando possíveis efeitos de carryover. Estudos recentes 

avaliaram o efeito residual da monensina para bovinos (Bell et al., 2017) e da narasina para 

cordeiros (Pasqualino et al., 2020), mas não há trabalho na literatura avaliando os efeitos após 

a retirada da narasina para bovinos. 

Embora a narasina apresente resultados semelhantes à monensina em relação à 

manipulação da fermentação ruminal, dados na literatura mostram que ela não reduz o CMS 

em dietas de alto concentrado (Polizel et al., 2021) ou de alta forragem (Polizel et al., 2020; 

Limede et al., 2021), o que infere o potencial para serem utilizados em suplementos múltiplos, 

visto que o CMS apresenta alta correlação positiva com o desempenho dos animais. Os dados 

do presente estudo demonstram que, após a retirada da narasina das dietas, independente da 

dosagem utilizada anteriormente, não há alteração no CMS dos novilhos. Estudos anteriores 

mostraram que a monensina também não alterou o CMS após a retirada (Rogers et al., 1997; 

Bell et al., 2017), bem como a narasina quando usada para cordeiros (Pasqualino et al., 2020). 

A variação do CMS observada ao longo dos dias do experimento pode estar relacionada 

a fatores intrínsecos à dieta e ao metabolismo animal. Dietas com alto teor de forragem são 

caracterizadas por possuírem baixo valor energético (Mertens et al., 1987), e o CMS 

voluntário pode ser limitado pela distensão ruminal resultante da restrição do fluxo de digesta 

pelo trato gastrointestinal (Allen, 1996). Além disso, as condições corporais, o tamanho da 

refeição, os tamanhos das partículas da dieta podem alterar o tempo gasto na ruminação e 

afetar a próxima refeição (Mertens, 1996). No dia em que o animal não ingere a quantidade de 

energia adequada para suprir a manutenção energética, a ingestão do dia seguinte é variável e 

essa variação pode ser estendida ao longo dos dias (Pasqualino et al., 2020). 

O aumento da proporção molar de propionato observado no presente estudo já havia 

sido citado na literatura para bovinos alimentados com alto teor de forragem (Polizel et al., 

2020; Limede et al., 2021). O propionato tende a aumentar quando ocorro a inclusão de 

ionóforo nas dietas porque as bactérias redutoras do succinato a propionato são resistentes aos 

efeitos do ionóforo (McGuffey et al., 2001). Experimentos avaliando o efeito residual dos 

ionóforos sobre o propionato demonstram que há uma capacidade prolongada de ação desses 

aditivos após a retirada das dietas. Bell et al. (2017) relataram que a concentração de 

propionato foi maior em animais previamente alimentados com monensina até o dia 7 após a 

remoção. O uso de narasina para cordeiros alimentados com dietas contendo alto teor de 

forragem resultou em aumento do propionato até 4 dias após a retirada da molécula da dieta 
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(Pasqualino et al., 2020). Com base na literatura e nos dados obtidos no presente estudo, é 

possível inferir que existe um efeito residual persistente da molécula nos produtos da 

fermentação ruminal. Esses resultados são importantes, pois podem auxiliar na tomada de 

decisão quanto ao manejo nutricional de animais utilizados em estudos experimentais, bem 

como em animais de produção que recebem suplementação em períodos mais espaçados.  

Os efeitos dos ionóforos sobre os AGCC são consequência das mudanças nas 

comunidades de bactérias ruminais, que resultam em vias de fermentação mais eficientes 

(Prange et al., 1978), aumentando a recuperação de energia das hexoses (Raun, 1990) e a 

energia metabolizável disponível (Tedeschi et al., 2003). O uso de narasina demonstrou a  

capacidade de reduzir a concentração molar de acetato em dietas de alto concentrado (Polizel 

et al., 2021) ou de alta forragem (Polizel et al., 2020; Limede et al., 2021), o que pode reduzir 

a disponibilidade de hidrogênio para a produção de metano, pois a formação do acetato e 

butirato são as principais vias produtoras de hidrogênio no rúmen (Wolin, 1960). Bell et al. 

(2017) observaram que a retirada da monensina aumentou a porcentagem molar de acetato 

entre o dia 0 e dia 4, porém até o dia 7 após a retirada a proporção de acetato tendeu a 

permanecer menor que a dieta controle. O resultado obtido no presente estudo mostra que 

animais submetidos a longos períodos de exposição à narasina (140 dias) mesmo após a 

retirada do ionóforo da dieta, ainda existe um efeito residual, mantendo as menores 

proporções molares de acetato por até 5 dias após a retirada da narasina.  

A diminuição da relação ac:prop pode ser explicada pelo aumento do propionato e 

diminuição do acetato no meio ruminal. Esse resultado é consistente com estudos anteriores 

que relataram uma diminuição na relação ac:prop quando usada narasina (Polizel et al., 2020; 

Polizel et al., 2021; Limede et al, 2021). A inclusão de monensina resultou em menor 

proporção ac:prop até 7 dias após a retirada para novilhos (Bell et al., 2017), enquanto a 

narasina resultou em uma proporção menor até 4 dias após a retirada para cordeiros 

(Pasqualino et al., 2020). 

Esperava-se que a narasina resultasse em uma mudança na proporção molar de butirato, 

conforme relatado por estudos anteriores (Polizel et al., 2020; Polizel et al., 2021). A 

diminuição do butirato é justificada pela alteração que os ionóforos causam na população 

microbiana, como a monensina, por exemplo, inibindo o crescimento de duas cepas diferentes 

de Butyrivibrio (Dennis et al., 1981). Polizel et al. (2021) constataram que tanto a monensina 

quanto a narasina resultaram em diminuição do butirato ruminal em cordeiros alimentados 

com alto teor de concentrado quando comparados ao tratamento controle, entretanto, a 

monensina apresentou maior capacidade redutora quando comparada à narasina. A diferença 
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entre as moléculas pode ajudar a entender os resultados da retirada dos ionóforos das dietas. 

Bell et al. (2017) observaram o efeito residual da monensina na diminuição da concentração 

de butirato, conforme estudo de Pasqualino et al. (2020) a retirada da narasina não resultou 

em efeito residual sobre o butirato, resultado semelhante ao observado no presente estudo, 

sugerindo mais uma vez que possivelmente a monensina é mais potente na redução do 

butirato em comparação à narasina. 

A concentração total de AGCC é afetada por vários fatores, como a taxa de passagem 

da digesta, diluição pela saliva e ingestão de água, movimento da água através do epitélio 

ruminal, produção e absorção de AGCC pelo epitélio (Leng & Brett, 1966). Não há consenso 

na literatura sobre os efeitos da narasina na concentração ruminal de AGCC, e em dietas com 

alto teor de volumoso, a inclusão do ionóforo aumenta (Polizel et al., 2016; 2020), enquanto 

em alto concentrado diminui a concentração total de AGCC (Polizel et al., 2021). Em 

concordância aos resultados relatados por Pasqualino et al. (2020), o presente estudo 

demonstrou que não há efeito residual da narasina na concentração de AGCC no fluido 

ruminal após a retirada do ionóforo. 

Ionóforos, como a monensina, têm um efeito pronunciado na redução da concentração 

de N amoniacal no fluido ruminal (Goodrich et al., 1984). Essa redução pode estar associada a 

uma diminuição no processo de deaminação (Chen & Russell, 1991) e em dietas com alto teor 

de volumoso também pode estar associada à otimização do processo de fermentação. 

Bactérias fibrolíticas usam amônia como a fonte preferencial de nitrogênio, aumentando a 

necessidade de N e diminuindo a concentração de amônia no fluido ruminal (Nagaraja, 2016). 

É importante destacar que a concentração de amônia ruminal abaixo de 5 mg/dL muitas vezes 

limita o crescimento microbiano e afeta a fermentação (Slyter et al., 1979) e no presente 

estudo, apesar do efeito residual da redução da narasina a concentração de N amoniacal no 

fluido ruminal até 1 dia após a retirada, em nenhuma das avaliações atuais o valor foi inferior 

a 5 mg/dL. Em estudo anterior, Pasqualino et al. (2020) relataram redução ao N amoniacal até 

3 dias após a retirada da narasina e, conforme observado no presente estudo, em nenhuma das 

avaliações a concentração de amônia foi menor do que o mínimo necessário para o 

crescimento bacteriano. 

6. Considerações finais 

O uso de narasina por um período prolongado (140d) resulta em efeito residual no 

processo de fermentação ruminal após a remoção do aditivo das dietas. Os efeitos residuais 

observados estão nos parâmetros ruminais comumente alterados pela inclusão de narasina 

(propionato, relação ac:prop, AGCC total e N amoniacal), sendo que esse efeito pode se 
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estender a até 5 dias após a retirada da narasina da dieta. Os resultados aqui apresentados tem 

um grande apelo prático, demonstrando que o efeito residual da molécula pode auxiliar a 

contornar falhas de manejo de suplementação, bem como a flutuação natural no consumo de 

suplementos dos animais, sem que seja perdido o efeito benéfico da molécula sobre os 

parâmetros de fermentação ruminal. Além disso, tais informações também são muito 

relevantes para o meio acadêmico, pois esse efeito residual deixa clara a necessidade de um 

intervalo mínimo de washout entre períodos experimentais em estudos realizados em 

delineamento de reversão.  
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RESUMO 

A dieta maternal exerce grande influência sobre a qualidade e desenvolvimento dos 

pintinhos. No entanto, diversas são as possibilidades de contaminação da dieta das 

reprodutoras, o que impacta diretamente sobre a progênie. Neste contexto, pode-se 

destacar a zearalenona. O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da dieta 

maternal sobre os índices zootécnicos da progênie. Foram utilizados 320 pintos de um 

dia provenientes de reprodutores que receberam zearalenona (ZEA) e/ou um aditivo 

nutricional. As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro tratamentos de oito repetições, contendo 10 fêmeas e um macho em cada. 

Os tratamentos da progênie foram os mesmos recebidos pelos reprodutores. Aos 42 dias 

de idade, as aves foram abatidas, para a mensuração do rendimento da carcaça, peito, 

pernas, asas e gordura abdominal. O ganho de peso ao final das fases pré-inicial e inicial 
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dos pintinhos provenientes de reprodutores que receberam apenas o aditivo bem como 

aqueles que receberam ZEA juntamente com o aditivo apresentaram os melhores 

resultados quando comparados aos outros grupos. As aves provenientes de reprodutores 

que receberam ZEA apresentaram o pior ganho de peso durante todo o período 

experimental, menor consumo de ração e menor rendimento de cortes comerciais. Deste 

modo, a dieta dos reprodutores possui influência direta sobre o desempenho de sua 

progênie, e pode impactar positivamente ou negativamente os índices zootécnicos 

esperados para a espécie, principalmente, quando está dieta possui a presença de 

micotoxinas. 

1. Introdução 

A cadeia avícola brasileira se consolidou como um forte modelo de produção a 

ser seguido. Em 2020, o Brasil assumiu a posição de terceiro maior produtor de carne 

frango, produzindo mais de 13 milhões de toneladas e continuou como maior 

exportador com mais de quatro milhões de toneladas exportadas. Para alcançar esses 

índices foram alojadas mais de 55 milhões de cabeças de reprodutoras no ano de 2020 

(ABPA, 2021). Outros fatores que conferem ao Brasil esses números é a sua extensão 

territorial, o que possibilita o desenvolvimento da atividade, além de programas de 

melhoramento genético associados aos avanços tecnológicos em diversas áreas do setor, 

como nutrição, manejo, sanidade e ambiência (Lara, 2015; Ribeiro et al., 2015). 

Esses fatores contribuem com a expansão de diversos seguimentos da cadeia 

avícola, dentre eles, o alojamento de matrizes e a produção de pintos de um dia. Nas 

granjas de matrizes ocorre a produção de ovos férteis que se transformarão no híbrido 

comercial, ou seja, frango de corte. Deste modo, o principal objetivo é maximizar a 

produção de ovos incubáveis com consequente alta eclosão gerando uma progênie 

preparada para os desafios de campo bem como para alcançar os índices zootécnicos 

esperados (Renema et al., 2007). 

No entanto, para que isso aconteça, alguns desafios devem ser superados, sendo 

o principal o controle do ganho de peso dessas aves, que exerce influência direta sobre a 

reprodução das mesmas. Com isso, programas de restrição alimentar devem ser usados, 

mas de forma que a nutrição mantenha a sua função de nutrir, e fortalecer o organismo 

dessas aves evitando problemas que irão afetar diretamente a reprodução das mesmas, 

como por exemplo, o sobrepeso e ovos com dupla gema (Lara, 2015).  
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A nutrição ofertada às matrizes atuará na manutenção e na disponibilização dos 

nutrientes necessários ao embrião durante o seu desenvolvimento. Isso ocorre porque os 

nutrientes presentes na dieta maternal serão depositados no ovo e, deste modo, serão 

transferidos para o embrião garantindo seu desenvolvimento e crescimento. Assim, elas 

devem manter um bom status nutricional e reprodutivo para que possam produzir uma 

boa progênie, visto que esses fatores irão exercer influência positiva e/ou negativa sobre 

o desempenho dos animais recém eclodidos, e, consequentemente, sobre seu 

desenvolvimento e sobre suas características de carcaça (Emanverdi et a.l, 2014; Kenny 

& Kemp, 2005; Kidd et al., 2013).  

Já está bem estabelecido que a nutrição é responsável pela manutenção do 

organismo animal através do fornecimento de energia e outros compostos, como, 

vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Contudo, para uma correta absorção da 

energia e dos  nutrientes é necessário que o trato gastrintestinal (TGI) esteja íntegro e 

saudável, apresentando capacidade de retenção e absorção desses compostos (Da Silva 

et al., 2011). 

O TGI das aves atua como barreira contra microorganismos e substâncias 

patogênicas que possam causar danos à saúde animal, e consequentemente, impactar 

índices como, a conversão alimentar, o consumo de ração e o peso ao abate. Dentre 

essas substâncias destacam-se as micotoxinas (Da Silva et al., 2011). O termo 

micotoxina é usado para designar um grupo de metabólitos tóxicos secundários que é 

produzido por fungos filamentosos, durante o seu crescimento, podendo causar danos à 

saúde animal  gerando redução da eficiência de produção, aumento da susceptibilidade a 

doenças infecciosas, além de ocasionar grandes perdas econômicas (Pezzini et al., 2021; 

DE Oliveira et al., 2015; Iamanaka et at., 2013; Keller et al., 2012).  

Mais de 500 metabólitos já foram identificados como micotoxinas, no entanto, 

apenas alguns tiveram seus efeitos tóxicos elucidados. Desses, apenas doze foram 

considerados como relevantes para a alimentação humana e animal (Da Silva et al., 

2011; De Oliveira et al., 2015; Devreese et al., 2015). Contudo, a literatura ressalta três 

grupos de fungos como os principais causadores de micotoxicoses, sendo eles os do 

gênero Aspergillus, Penicillium e Fusarium (Da Silva et al., 2011; Ribeiro et al., 2015) 

a. Produção de metabólitos pelos fungos 

A produção de metabólitos pelos fungos está diretamente ligada ao seu 

crescimento e desenvolvimento podendo ocorrer ao longo de todo o ano. Assume-se que 
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esses metabólitos secundários se formam quando ocorre o excesso da presença de 

metabólitos primários para que estes possam manter suas funções e atividades (Okuma 

et al., 2018). 

Os fungos conseguem melhorar a sua taxa de produção de micotoxinas quando 

presentes em ambientes com alimentos com alto teor de carboidratos tais como grãos e 

cereais. Assim, esses ingredientes poderão ser usados como substratos para o 

crescimento de fungos que, em alguns casos, irão resultar na produção de substâncias 

tóxicas. Isso se deve ao fato de que a produção de micotoxinas não está associada ao 

crescimento de todos os fungos, além de haver a dependência de outros fatores 

associados ao ambiente. Dentre os fatores associados ao ambiente, pode-se considerar a 

umidade relativa, a temperatura, presença de oxigênio, a estação do ano, a condição 

física do grão, o pH, assim como a presença do fungo no insumo e a qualidade de 

armazenamento dos grãos (Pezzini et al., 2021).  

Os metabólitos produzidos pelos fungos compreendem diversas estruturas 

químicas de baixo peso molecular que são agrupadas de acordo com o efeito tóxico que 

exercem sobre o organismo humano e animal (Iamanaka e at., 2013). Como o 

metabólito em foco neste estudo é a zearalenona, na sequência serão abordados aspectos 

relacionados a esta micotoxina. 

b. Zearalenona 

A zearalenona (ZEA) é produzida por várias espécies de fungos do 

gênero Fusarium, em especial o Fusarium graminearum e o Fusarium culmorum. Sua 

ocorrência é principalmente no milho, cevada, trigo e aveia (Pezzini et al., 2021; 

Iamanaka et al,. 2010). Diversos efeitos são atribuidos a micotoxicose causada pela 

ZEA, principalmente, aqueles associados a diminuição do desempenho reprodutivo. Na 

maior parte dos casos, os animais apresentam aspecto saudável (SassaharA et al., 

2003).  

A ZEA se assemelha ao hormônio 17β-estradiol fato que permite sua ligação a 

receptores de estrogênio em células alvos (Devreese et al., 2015). Com isso, ela 

promove a incidência da síndrome estrogênica. Essa alteração é responsável pela 

ativação de receptores de estrogênio, o que provoca alterações funcionais nos órgãos do 

trato reprodutivo feminino e masculino (Boeira, 2012; D’ Mello et al., 1999). 

Essa micotoxina será biotransformada no organismo animal dando origem a 

diferentes metabólitos. Dentre os metabólitos originados pela ZEA, os que apresentam 
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maior atividade anabólica e estrogênica em animais são o α-Zearalenol (α-ZOL) e o β-

Zearalenol (β-ZOL). No entanto, o α-ZOL é o mais tóxico dos metabólitos (De Oliveria 

et al., 2015).  

 

 

Figura 1: Estrutura química da Zearalenona e de seus metabólitos. Fonte: Urraca et al, 

2004. 

 

c. Ação as micotoxinas no organismo das aves 

A ação das micotoxinas no organismo resulta na incidência de uma patologia 

conhecida como micotoxicose. Ela ocorre devido a absorção dos metabólitos tóxicos 

pelo trato gastrointestinal com posterior metabolização pelo fígado e distribuição pela 

corrente sanguínea para todo o organismo animal e/ou humano. Os efeitos produzidos 

pela micotoxicose irão variar de acordo com a idade, estado nutricional, estado 

imunológico e grau de exposição ao qual o plantel está sujeito podendo ocorrer de 

forma aguda ou crônica (Ribeiro et al., 2015). 
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Em estudos previamente conduzidos, aves infectadas com 800mg/kg (ppm) de 

ZEA apresentaram queda em índices reprodutivos, como redução da fertilidade, 

alteração no peso dos órgãos e e hipertrofia de ovidutos. Além disso, ocorreu piora na 

conversão alimentar, leucocitose, além de efeitos hepatotóxicos, nefrotóxicos, 

neurotóxicos e genotóxicos (Oliveira, 2018; Gonçalves et al., 2017; Santurio, 2000). 

Dailey et al. (1980) conduziram um experimento com poedeiras com 70% de 

eficiência produtiva para determinar a distribuição da ZEA e seus metabólitos em ovos 

e tecidos comestíveis. Os autores concluíram que uma única exposição de poedeiras a 

grãos contaminados por ZEA em baixos níveis não causaria riscos a saúde humana. No 

entanto, verificou-se que como ocorre a deposição de ZEA na gema do ovo, essa 

micotoxina pode estar presente no organismo da ave mesmo após 72 horas da exposição 

inicial.  

 

d. Aditivos antimicotoxinas 

Algumas medidas podem ser usadas para evitar a contaminação de grãos por 

micotoxinas. Elas devem ser tomadas durante o estágio de plantio, colheita, transporte e 

estocagem. No entanto algumas delas não irão remover totalmente a micotoxina desses 

produtos, mas auxiliarão na manutenção de níveis baixos e toleráveis na alimentação 

humana e animal, sendo elas: adoção de práticas agrícolas corretas, descontaminação se 

possível de alimentos e rações contaminadas, e controle dos insumos usados na 

produção de rações (Iamanaka et al., 2013).  

Assim, é comum o uso de aditivos nutricionais nas rações. Eles são substâncias 

que serão empregadas na nutrição com o objetivo de melhorar o desempenho animal. 

Dentre esses, temos o uso de adsorventes e leveduras. Os adsorventes são aditivos 

tecnológicos inertes e atóxicos que visam impedir a ação de micotoxinas no organismo 

animal, evitando assim suas consequências para os animais. (Bochio et al., 2017; Garcia 

& Gomes, 2019). 

De acordo com Mallmann et al (apud Bochio et al., 2017) a grande maioria dos 

adsorventes possuem em sua composição argilas, sendo os principais representantes a 

sepiolita, aluminosilicato de sódio e de cálcio (bentonitas) e os diatomitos. No entanto, 

deve-se pensar não apenas na efetividade do adsorvente em reduzir a ação das 

micotoxinas, mas também que esse produto não seja tóxico para os animais, tampouco 

diminua o valor nutritivo dos insumos tratados. 
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Além disso, também pode ser usado leveduras. Elas têm minimizado os efeitos 

ocasionados por certas micotoxinas (Bochio et al., 2017; Pessôa et al., 2012). Keller et 

al. (2012) relatou a eficácia de um produto que possuía parede celular de leveduras no 

combate a ação da aflatoxina na concentração de 1 mg kg-1 (ppm) na dieta de frangos 

de corte. Isso se deve ao fato da presença de polissacarídeos que estão presentes na 

constituição da parede celular e atuam como prebióticos no TGI, o que promove um 

melhor ambiente para o microbioma intestinal, e consequentemente, estimula e fortalece 

o sistema imunológico favorecendo os índices zootécnicos. O aditivo anti-micotoxina 

utilizado na nutrição das reprodutoras desse estudo apresenta em sua formulação a 

combinação de compostos que promovem a adsorção, a biotransformação e a 

bioproteção do organismo animal.  

A adsorção ocorre por meio da adesão das moléculas de micotoxinas ao produto, 

impedindo a sua absorção pelo trato gastrointestinal da ave sendo eliminados 

juntamente com as micotoxinas nas excretas. Vale ressaltar que os adsorventes não 

devem produzir compostos que sejam tóxicos aos animais, além de não interferir no 

valor nutritivo dos constituintes da alimentação usada (de Santes & de Freitas, 2021; 

Bochio et al., 2017).  

A biotransformação irá ocorrer por meio da quebra de moléculas das 

micotoxinas gerando compostos que sejam atóxicos ao organismo animal. Já a 

bioproteção ocorre com o uso de extratos herbários e algas que irão atuar diretamente 

sobre os principais órgãos alvos de ação das micotoxinas, ou seja, fígado e trato 

gastrointestinal, fortalecendo o status imunológico desses órgãos (Brugalli apud 

Petrolli, 2009). 

 

e. Imunomodulação 

A modulação do sistema imune pode ocorrer por meio da oferta de substâncias 

através da nutrição que irão promover o fortalecimento do organismo animal, e 

consequentemente, do sistema imunológico. Nesse contexto, o uso de extratos herbais, 

também conhecidos como fitogênicos e fitobióticos, são utilizados. Eles são aditivos 

tecnológicos provenientes de plantas e ervas que são usados como condimentos ou 

como chás de modo com ação curativa ou preventiva. Esses microingredientes atuam 

alterando a microbiota intestinal e, consequentemente, favorecendo a melhoria da 

digestibilidade e absorção dos nutrientes, da atividade antioxidante, da resposta imune, 
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através da imunomodulação, e atuam na manutenção das estruturas histológicas do trato 

gastrointestinal (Santos et al., 2009; Brugalli apud Petrolli, 2009) 

O uso desses fitogênicos na nutrição animal surgiu devido a preocupações 

associadas a questões sociais, de meio ambiente e segurança alimentar. Esses compostos 

são utilizados como alternativas ao antimicrobianos melhoradores do crescimento que 

eram utilizados de forma compulsória na ração, favorecendo a geração de bactérias 

multirresistentes e a geração de produtos de origem animal que poderiam apresentar 

resíduos medicamentosos (Oetting et al., 2009; Brenes & Roura, 2010; Corrêa et al., 

2003). 

Os benefícios associados ao uso desses compostos é devido a constituição de 

seus principios ativos e compostos secundários. Contudo, ainda se tem dúvidas quanto 

aos efeitos que esses compostos podem desencadear no organismo uma vez que em 

todas as suas partes há a presença de princípios ativos que possuem atividade 

terapêutica. (Kamel apud, Petrolli 2009; Botsoglou et al., 2002). 

Diante do exposto e devido a posição que o Brasil assume frente a produção e 

exportação de carne de frango, a incidência de alterações reprodutivas em decorrência 

da ingestão de ZEA pode comprometer o desempenho de progênies. Isto se deve ao fato 

de que a dieta maternal possui forte influência sobre o desenvolvimento e crescimento 

dos frangos de corte afetando negativamente toda a cadeia avícola. Dito isso, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar o efeito da dieta maternal sobre os parâmetros 

zootécnicos de uma progênie proveniente de reprodutoras de frangos de corte que 

consumiram rações contaminadas por ZEA. 

 

2. Metodologia 

a. Experimento dos reprodutores 

Foram utilizadas 288 matrizes e 32 galos de corte da linhagem Cobb®500, 

provenientes de uma granja comercial. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado totalizando quatro tratamentos com oito repetições contendo 9 matrizes e 

um galo cada. Os tratamentos experimentais foram:   

T1 – dieta basal sem inclusão de aditivo antimicotoxina e de ZEA;  

T2 – dieta basal com inclusão do aditivo antimicotoxina;  

T3 – dieta basal com inclusão de 1 ppm de ZEA;  
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T4 – dieta basal com inclusão de 1 ppm de ZEA e de 400 g do aditivo 

antimicotoxina. 

As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja. A composição 

percentual calculada com base nos valores da composição bromatológica dos 

ingredientes e níveis nutricionais, seguiram as recomendações do manual Cobb®500.  

Com 44 semanas de idade, as matrizes tiveram seus ovos coletados para a 

incubação. Os ovos foram devidamente identificados por tratamento e repetição, sendo 

coletados durante sete dias e armazenados em ambiente com temperatura controlada 

(entre 17 e 18ºC), sendo incubados de acordo com a prática padrão.  

 

 

Figura 2. Ovos coletados, identificados e separados de acordo com o tratamento dos 

reprodutores para serem colocados na incubadora. Fonte: Moura, 2021. 

 

b. Experimento da progênie 
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Os pintinhos provenientes desta incubação foram separados e identificados de 

acordo com os respectivos tratamentos dos reprodutores. Utilizou-se 320 pintinhos os 

quais foram distribuídos em quatro tratamento com oito repetições de 10 aves cada, 

sendo cinco machos e cinco fêmeas. Como o objetivo foi o de avaliar o efeito da dieta 

dos pais, a progênie consumiu uma ração comum.  

O programa alimentar da progênie foi de quatro fases: pré-inicial (1-7 dias), 

inicial (7-21 dias), crescimento (21-35 dias) e terminação (35-41 dias). As rações foram 

formuladas à base de milho e farelo de soja. A composição percentual calculada com 

base nos valores da composição bromatológica dos ingredientes e níveis nutricionais, 

seguiram as recomendações do manual Cobb®500.  

Os pintinhos foram alojadas em boxes contendo um comedouro tipo pendular, 

bebedouros do tipo nipple e cama tipo maravalha. O galpão utilizado foi um semi “dark 

house”, com pressão negativa havendo dois exaustores dispostos no fundo da instalação 

e dois painéis evaporativos nas laterais da intalação. Para o gerenciamento de 

temperatura, luminosidade, ventilação e umidade, o galpão possuía um painel de 

controle. Diariamente a temperatura, umidade relativa do ar e mortalidade das aves 

foram registradas. As aves passaram por pesagens que antecipavam a troca das rações, 

sendo aos 7, 21 e 35 dias de idade.  

Durante o período experimental (1 – 41 dias) foram mensurados e avaliados, o 

peso inicial, peso final, ganho de peso, consumo alimentar, e a conversão alimentar. No 

41º dia, as aves passaram pelo controle final em que foram pesadas e preparadas para o 

abate. Foi realizado o jejum nutricional de 12 horas e posteriormente os animais foram 

direcionadas para o abatedouro.  

Foram selecionadas 12 machos e 12 fêmeas provenientes de cada tratamento, 

totalizando 24 aves de cada tratamento e direcionadas para o abate. As aves foram 

abatidas com 42 dias de idade e as características avaliadas foram: rendimento da 

carcaça, do peito, das asas, das pernas (coxa e sobrecoxa) e da gordura abdominal.  
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Figura 3. Separação dos ovos para eclosão de acordo com o tratamento dos 

reprodutores 

Fonte: Moura, 2021. 

 

c. Análises estatísticas 

Os dados obtidos no experimento foram tabulados e analisados com o auxílio do 

pacote estatístico SAS (2012). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado e 

realizou-se análise de variância, adotando-se o nível de 5% de significância. Os dados 

foram  comparados pelo teste Tukey. 

  

3. Resultado e discussão 
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Os resultados provenientes dos índices zootécnicos avaliados de acordo com a 

fase de vida do animal estão expostos na Tabela 1.  

Tabela 1. Índices zootêcnicos avaliados na progênie de acordo com a fase que se 
encontravam e em todo o período experimental. 

 Tratamentos SEM P % 
Controle Aditivo ZEA ZEA + Aditivo  

D 1-7 Pré-inicial       
Peso inicial, g 50 50 50 49 0,27 0,612 
Peso final, g 183b 187a 171c 189a 2,14 0,009 
Ganho de peso, g 133b 137a 121c 140a 2,67 0,005 
Consumo alimentar, g 143b 153a 132c 151a 2,11 0,015 
Conversão alimentar, g/g 1,083 1,125 1,095 1,079 0,018 0,816 

D 8 - 21 Inicial       
Peso inicial, g 183b 187a 171c 189a 2,14 0,009 
Peso final, g 1.007b 1.075a 1.006b 1.069a 8,7 0,001 
Ganho de peso, g 838b 884a 834b 880a 6,78 0,003 
Consumo alimentar, g 1.083 1.101 1.060 1.112 8,5 0,132 
Conversão alimentar, g/g 1,268 1,257 1,270 1,263 0,004 0,660 

D 22 -35 Crescimento       
Peso inicial, g 1.007b 1.075a 1.006b 1.069a 8,7 0,001 
Peso final, g 2.260c 2.378a 2.258c 2.316b 16,7 0,029 
Ganho de peso, g 1.265 1.303 1.252 1.226 12,4 0,190 
Consumo alimentar, g 2.238 2.270 2.305 2.326 22,20 0,520 
Conversão alimentar, g/g 1,773 1,826 1,829 1,874 0,025 0,562 

D 35 – 41 Terminação       
Peso inicial, g 2.260c 2.378a 2.258c 2.316b 16,7 0,029 
Peso final, g 2.861b 2.976a 2.852b 2.870b 19,90 0,039 
Ganho de peso, g 607 590 594 553 10,7 0,333 
Consumo alimentar, g 1.215 1.163 1.163 1.205 10,40 0,149 
Conversão alimentar, g/g 2,003 1,981 1,960 2,254 0,050 0,130 

D 1 – 41       
Peso inicial, g 50 50 50 49 0,27 0,612 
Peso final, g 2.861b 2.976a 2.852b 2.870b 19,90 0,039 
Ganho de peso, g 2.812bc 2.926a 2.801c 2.820b 17,5 0,040 
Consumo alimentar, g 4.706 4.755 4.811 4.968 74,6 0,633 
Conversão alimentar, g/g 1,657 1,661 1,718 1,764 0,030 0,554 
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No período pré-inicial (D 1-7) todas as variáveis analisadas do grupo 

proveniente de reprodutores que receberam a ração contendo a inclusão de ZEA, com 

exceção da conversão alimentar e peso inicial, foram influenciadas significativamente 

pela dieta maternal, apresentando os piores resultados quando comparado aos outros 

grupos.  

No período inicial (D 8 – 21), os grupos provenientes de aves que receberam 

apenas a inclusão do aditivo e o grupo proveniente de reprodutores ZEA + aditivo 

apresentaram os melhores resultados para peso inicial, peso final, e ganho de peso 

enquanto o grupo proveniente de aves que receberam apenas a inclusão de ZEA 

apresentou o pior resultado para peso inicial quando comparado aos outros grupos 

(p<0,05).  

No período de crescimento (D 22 – 35), os grupos provenientes de aves que 

receberam apenas a inclusão do aditivo e o grupo proveniente de reprodutores ZEA + 

aditivo apresentaram os melhores resultados para peso inicial. Enquanto o grupo 

proveniente de aves que receberam apenas a inclusão de ZEA e o grupo proveniente de 

aves que receberam a dieta controle apresentaram os piores resultado para peso inicial e 

para o peso final (p<0,05). 

No período de terminação (D 35 – 41), o grupo proveniente de aves que 

receberam apenas a inclusão do aditivo apresentou os melhores resultados para peso 

inicial e peso final, enquanto o grupo proveniente de aves que receberam a inclusão de 

ZEA e o grupo proveniente de aves que receberam a dieta controle apresentaram os 

piores resultados para peso inicial, já para o peso final, com exceção do grupo 

proveniente do aditivo, todos os outros apresentaram resultados inferiores (p<0,05). 

Quando analisado todo o período de criação (1 – 41), observou-se que o grupo 

proveniente de reprodutores que consumiram dieta apenas a inclusão do aditivo 

apresenta os melhores resultados para peso final e ganho de peso. Por outro lado, o 

grupo proveniente de reprodutores que consumiram dieta com a inclusão de ZEA 

apresentou o pior resultado para o ganho de peso (p<0,05), como exposto na Tabela 1.  

O desempenho zootécnico que o frango de corte apresentará durante sua vida é 

dependendente da qualidade do pintinho no primeiro dia de vida, e essa é dependente de 

fatores como a idade e dieta da matriz, fatores associados a incubação e ao período pós- 

eclosão. Nos primeiros momentos pós-eclosão, a ave precisa se alimentar rapidamente 
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para ter um melhor desenvolvimento de celulas gastrointestinais e com isso incrementar 

a absorção do vitelo para auxiliar na melhor retenção e absorção dos nutrientes. 

(Agostinho et al., 2012; Pedroso et al., 2006; Noy & Sklan, 1998).  

As micotoxinas promovem uma série de alterações no trato gastrointestinal, e 

com isso, comprometem a absorção e a retenção de nutrientes essênciais ao organismo, 

em especial dos neonatos. Uma vez que as reprodutoras estavam em contato direto com 

a micotoxina, é provavel que tenha ocorrido uma menor absorção de nutrientes por elas 

devido a lesões causadas pela ZEA, e consequentemente, menor deposição desses 

nutrientes no vitelo. Este fato pode ter alterado o desenvolvimento do trato 

gastrointestinal da progênie proveniente dessas reprodutoras e com isso, prejudicado o 

consumo e, consequentemente, a absorção dos nutrientes, o que promoveu um menor 

peso ao final dos períodos de 7, 35 e 41 dias.  

No presente estudo foi observado que o grupo proveniente de matrizes que 

receberam a inclusão do aditivo apresentou os melhores resultados para peso final, 

ganho de peso e para o consumo alimentar no 7º e 21º dia, e o melhor peso inicial e 

final no 35º e 41º dia. O aditivo utilizado no experimento atua por meio da adsorção e 

da bioproteção. Esses aditivos atuam se ligando as moléculas das micotoxinas e 

impedem a ação das mesmas no organismo animal, com isso evitando as consequências 

adversas dessas substâncias. (Bochio et al., 2017; Garcia & Gomes, 2019). 

 Além disso, com a bioproteção, há a atuação dos princípios ativos dos 

fitogênicos presentes no produto que possuem ação terapêutica, protetiva e 

estimulatória, o que favorece as atividades daqueles que seriam órgãos alvos da ação 

das micotoxinas. Com isso, pode-se dizer que os reprodutores desses grupos tiveram a 

atividade hepática e intestinal preservadas, o que favoreceu uma melhor deposição de 

nutrientes no vitelo, e consequentemente uma progênie mais ativa e responsiva aos 

estímulos, com melhor desempenho. Estes resultados estão de acordo os achados de 

Tona et al (2004), que conduziram um experimento para avaliar o peso dos animais com 

um, sete, 14, 21, 28, 35 e 42 dias de idade. Os autores observaram a correlação entre o 

peso do frango aos 42 dias com o peso dos pintos ao sete, 14 e 21 dias. 

Os resultados referentes as características das carcaças da progênie estão 

descritas na Tabela 2. Houve melhoria significativa no rendimento de peito do grupo 

proveniente de reprodutores que consumiram a ração com a inclusão do aditivo quando 
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comparado aos demais grupos. Já em relação a porcentagem de perna, o grupo 

proveniente de reprodutores que consumiram a dieta com a inclusão da ZEA + aditivo 

apresentou o melhor resultado, seguido do grupo proveniente de reprodutores que 

consumiram a ração controle. Kidd et al (2013), conduziram um estudo para verificar o 

efeito da inclusão de Saccharomyces cerevisiae na dieta das reprodutores e seu potencial 

efeito sobre o desempenho da progênie. Os autores concluiram que a progênie 

proveniente de reprodutores que receberam a inclusão do Saccharomyces cerevisiae na 

dieta apresentaram melhores resultados na conversão alimentar e no rendimento de peso 

do peito quando comparado a progênie proveniente de reprodutores que consumiram 

uma dieta controle. Avaliando o resultado encontrado pelo autor e o encontrado nesse 

experimento é possivel observar o efeito da dieta maternal sobre a progênie e os 

benefícios que a mesma promove sobre os parâmetros avaliados.  

Diversos fatores exercem influência sobre o rendimento da carcaça de frango e 

dos cortes em relação a carcaça; dentre eles tem-se a densidade de alojamento, o 

consumo alimentar, o peso inicial de alojamento e o peso final do lote (Oliveira & 

Carvalho, 2002). Foi observado que o grupo proveniente de reprodutores que receberam 

a inclusão de ZEA na ração apresentou o pior peso ao final de todo o período 

experimental, como exposto na Tabela 1. O rendimento de carcaça está relacionado ao 

peso final do animal, e esse por sua vez está relacionado diretamente ao peso do animal 

aos 7 dias de idade. Avaliando os dados obtidos e apresentados na Tabela 1 e analisando 

os resultados expostos na Tabela 2, fica evidente essa relação. 

 

Tabela 2. Características das carcaças de progênies proveninetes de reprodutores que 
consumiram diferentes rações. 

 Tratamentos SEM P % 
Controle Aditivo ZEA ZEA + Aditivo   

% Carcaça 78,07 78,74 78,46 78,38 0,22 0,754 
% Peito 27,63 29,76 28,93 28,33 0,21 0,002 
% Pernas 28,57 27,81 28,01 28,77 0,15 0,068 
% Asas 10,10 10,05 9,58 10,06 0,11 0,269 
% Gordura abdomial 1,55 1,50 1,82 1,63 0,06 0,199 

 

4. Conclusões 
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A  nutrição maternal exerceu influência direta sobre as características apresentadas pela 

progênie. Houve redução do desempenho e do rendimento de cortes comerciais  do 

grupo proveniente de reprodutores que consumiram as rações contaminadas por ZEA. 

Contudo, foi observado que a inclusão de um aditivo anti-micotoxina propiciou efeitos 

positivos e protetivos nos reprodutores bem como na progênie proveniente dos mesmos, 

favorecendo o desempenho e rendimento de peito. 
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RESUMO  
A hipertrofia muscular dos frangos de corte é apontada como causa de deficiências na 

formação do tecido conjuntivo intramuscular, ocasionando hipóxia, estresse oxidativo e 

miopatias, condições estas que alteram as características físico-químicas e nutricionais da 

carne. Níveis sulfato de condroitina (SC) e manganês (Mn) foram adicionados nas dietas de 

frangos de corte devido a sua importância na formação de tecido conjuntivo com o objetivo 

de determinar o seu efeito nas características de qualidade físico-químicas da carne de peito. 

Utilizou-se 1152 pintos machos Cobb, distribuídos em DIC em esquema fatorial 4x3: quatro 

doses de SC (0,00; 0,06; 0,12 e 0,18%) e três doses de Mn (0, 40 e 80 mg/kg), totalizando 12 

tratamentos de 8 repetições com 12 aves cada. Foram abatidas 384 aves e na desossa foi 

colhido um peito por unidade experimental para verificação da presença de miopatia “white 

striping: WS”. Em seguida, os peitos foram armazenados para determinação dos atributos 

morfológicos, qualidade química e fisica da carne. De acordo com os resultados, observou-se 

peitos com miopatia WS moderada. Contudo, não foi verificada influência (P>0,10) dos 

níveis de SC e Mn sobre características químicas, colágeno total e solúvel da carne, assim 

como não houve efeito (P>0,10) sobre as características morfológicas, perdas por cocção, 

força de cisalhamento e luminosidade (L*) dos peitos de frangos de corte. No entanto, 

observou-se efeito do SC e Mn (P<0,10) para o croma a*, b* e no pH. Portanto, os níveis de 

SC e Mn não foram suficientes para evitar a presença de miopatia nem proporcionar melhoras 

na qualidade físico-química da carne. No entanto, os menores tamanhos de estrias 
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evidenciados nos níveis de 0,18% de SC e 80 mg/kg de Mn possivelmente representam 

mudanças metabólicas no musculo peitoral das aves.  

 

Palavras-chave: composição físico-química, glicosaminoglicanos, minerais, miopatia  

1. Introdução 

O desenvolvimento muscular das novas linhagens de frangos de corte é tão rápido que 

o aumento do diâmetro das suas fibras, produto do crescimento hipertrófico, está diminuindo 

o espaço disponível para o tecido conjuntivo e assim afetando o suprimento de sangue e 

oxigênio ao tecido muscular, levando ao desenvolvimento de hipóxia, condição que 

comprometendo o fornecimento de nutrientes e a remoção dos metabólicos que são 

produzidos pelas fibras musculares (Velleman, 2015; Petracci et al., 2019).  

O tecido muscular tenta superar a hipóxia, aumentando o fluxo sanguíneo por meio da 

síntese de óxido nítrico, que, por outro lado, pode exacerbar e acelerar o desenvolvimento de 

estresse oxidativo. Tal ambiente pró-oxidativo ocasiona distúrbios iônicos que levam ao 

aumento do dano às proteínas celulares e às membranas plasmáticas, ativa mecanismos 

inflamatórios que contribuem na miodegeneração (miopatias) e necroses da fibra muscular 

(Sosnick, 1993; Boerboom et al., 2018; Huang & Ahn, 2018).   

As miopatias são anormalidades atribuídas a defeitos no tecido conjuntivo imaturo 

(Petracci & Cavani, 2012). White striping (WS) é uma miopatia caracterizada por estrias 

brancas paralelas à direção das fibras musculares do peito e que são relacionadas com sinais 

de degeneração das miofibras. Segundo pesquisas, a composição muscular de aves com 

estrias brancas apresenta um aumento no conteúdo de tecido conjuntivo (fibrose) e de 

gordura, além de uma redução no teor proteico (Kuttappan et al., 2013a). 

Os efeitos das estrias sobre o tecido conjuntivo e o teor proteico, podem afetar a 

qualidade da carne. De acordo com Sihvo et al. (2014), filés duros eram acompanhados de 

estrias brancas (acúmulo de tecido conjuntivo em lugares em que houve degeneração das 

fibras), afetando a aparência do produto final. Petracci et al. (2013), ao analisarem peitos com 

estrias brancas, demonstraram maior perda durante a cocção da carne. Este resultado foi 

atribuído a uma redução significativa no conteúdo total de proteína, em particular na fração 

miofibrilar (Petracci et al., 2014), que apresenta um papel importante na funcionalidade das 

proteínas durante o processamento (Petracci et al., 2013). Além das características de 

qualidade da carne, as dimensões dos filés também foram afetadas pela condição das estrias. 
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Os filés de peito, que apresentavam a condição de estrias brancas eram maiores, mais largos e 

mais altos do que os filés normais (Kuttappan et al., 2009). 

De acordo com Kuttappan et al. (2016), as miopatias como anormalidades ou 

distorções principalmente nos peitos dos frangos de corte podem resultar em uma perda 

anual de $ 200 milhões de dólares, ou mais, para a indústria de aves nos EUA, pois a 

miopatia prejudica principalmente a aparência e a textura dos peitos influenciando o 

consumidor na seleção inicial e satisfação final do produto. 

No Brasil ainda não há dados estatísticos que quantifiquem o prejuízo das miopatias 

em frangos de corte, na qualidade do produto final. No entanto, é fato que o prejuízo existe e 

compromete toda a cadeia avícola, em especial as unidades processadoras de carne, com 

perdas em rendimento e qualidade e o consumidor, que requer cada dia mais carne com 

qualidade assegurada, do ponto de vista gustativo e de aceitação, por exemplo. 

Ao considerar que as anormalidades no desenvolvimento muscular podem ser 

atribuídas a defeitos no tecido conjuntivo imaturo, é necessário estabelecer alternativas que 

permitam o desenvolvimento do tecido. Neste sentido, os glicosaminoglicanos (GAGs) 

tornam-se importantes, pois podem auxiliar no reestabelecimento da matriz extracelular de 

tecidos conjuntivos. Isto é possível visto que os GAGs são frequentemente o principal sítio 

de atividade biológica dos proteoglicanos, moléculas que agem como organizadores de 

tecidos e influenciam várias atividades celulares, como a adesão intercelular, na proliferação 

e na diferenciação celular (Nelson & Cox, 2014). O sulfato de condroitina devido a suas 

altas concentrações na cartilagem é um dos GAGs amplamente conhecido como suplemento 

dietético porque pode impactar processos associados à degeneração da cartilagem, 

promovendo a síntese de proteoglicanos perdidos durante a degeneração da cartilagem. 

Além disso, os GAGs possuem efeito anti-inflamatório (Lauder, 2009). Também, os GAGs 

inibem competitivamente as enzimas degradativas dos proteoglicanos e do colágeno tipo II 

na cartilagem e no fluido sinovial (Hanson et al.,1997; Bassler et al., 1998). 

Outro elemento que pode auxiliar o desenvolvimento do tecido conjuntivo imaturo é o  

manganês (Mn). Este oligoelemento é essencial envolvido em muitos processos biológicos e 

fundamental para o crescimento ósseo, devido a sua participação como ativador das 

glicosiltransferases, enzimas que desempenham papel crítico na formação e alongamento das 

cadeias GAG na biossíntese de proteoglicanos no tecido conjuntivo, que são proteínas 

essenciais para o crescimento da placa óssea e para a formação da cartilagem óssea de aves 

(Yang & Klimis-Tavantzis, 1998; Kalea et al., 2006; Favero et al., 2013; Tufarelli & 
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Laudadio, 2017). O manganês também ativa efetivamente sulfotransferases, enzimas 

envolvidas na sulfatação e síntese de GAG (Kalea et al., 2006). 

No geral, a literatura disponível indicou que a adição de Mn na alimentação pode 

influenciar o desempenho e desenvolvimento das aves, reduzir a gordura das carcaças, assim 

como, em galinhas de postura, o Mn aumenta a produção e o peso dos ovos (Tufarelli & 

Laudadio, 2017). Já, o sulfato de condroitina na alimentação animal tem sido usado como 

tratamento para doença articular degenerativa em cães (Vieira et al., 2010; Goncalves et al. 

2008) cavalos (Rodgers, 2006) e bovinos (De Mattei et al., 2002). No entanto, em aves 

Sgavioli et al. (2017) usaram sulfato de condroitina para verificar os efeitos nas deformações 

ósseas, assim como no desempenho produtivo das aves. Os autores concluíram que a inclusão 

de SC na ração de frangos tem benéfico no desenvolvimento esquelético, levando a uma 

melhor conversão alimentar. Da mesma forma, Santos et al. (2019), avaliaram a alimentação 

in ovo ou suplementação dietética de glicosaminoglicanos (sulfato de condroitina e sulfato de 

glucosamina) e vitamina C em frangos de corte, verificaram benefícios no desenvolvimento 

de ossos e cartilagens de aves, mas no desempenho, observaram efeitos negativos na 

conversão alimentar. 

Portanto, diante da problemática no segmento da carne de aves, pretende-se verificar se 

a adição do sulfato de condroitina e manganês podem reestabelecer o desenvolvimento de 

tecido conjuntivo muscular, evitando as miopatia e os problemas de qualidade física e 

química de carne associados a este tipo de patologia.  

 

2. Referencial teórico 

Anormalidade muscular na produção de frangos de corte  

Nas aves, três tipos de fibras musculares podem ser identificados com base nas suas 

características metabólicas e contráteis: tipo I - contração lenta e oxidativa (SO), tipo IIA - 

contração rápida e oxidativa (FOG) e tipo IIB - contração rápida e glicolítica (FG) (Peter et 

al., 1972; Banks, 1992). Nas poedeiras e frangos de corte, o músculo peitoral, de cor branca, 

tem predominantemente fibras FG e FOG e, histologicamente, apresenta-se com pequena 

densidade de capilares sanguíneos e contêm pequeno número de mitocôndrias. Os músculos 

vermelhos, da coxa e sobrecoxa, por outro lado, são ricamente vascularizados e com grande 

número de mitocôndrias em suas fibras, principalmente do tipo SO e FOG (MACARI et al., 

1994). 
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No entanto, nas últimas décadas, a fim de atender à crescente demanda mundial por 

carne de frango, que representou aumentos na produção e exportação de 11,7 % e 9,7%, 

respectivamente (ABPA, 2021), programas de seleção têm sido realizados para melhorar as 

características de produção de frangos de corte e desenvolver linhagens de alta taxa de 

crescimento e produção de peito (Petracci et al., 2019). Porém, a seleção genética que 

proporcionou aumentos de 80 a 85% à melhora no desempenho, permitindo abater animais na 

metade do tempo, com um peso corporal superior em quatro vezes o peso das aves no início 

da década de 1950, exibindo aumentos de 30,2 g no ganho de peso, melhora em 0,036% na 

conversão alimentar, aumento de 80% no rendimento de peito (pectoralis major), diminuição 

do 0,05% na mortalidade e com redução na condenação de carcaças de 1,79% para 0,24% 

(Rutz et al., 2017), gerou uma arquitetura muscular profundamente alterada conduzindo a 

músculos peitorais inteiramente compostos de fibras do tipo IIB, que tiveram aumentado seu 

número de miofibras, diâmetro e comprimento, sendo desta forma, reduzida a capacidade de 

utilização de oxigênio pelo tecido muscular (Petracci et al., 2019). Além disso, Huang & Ahn 

(2018), Velleman & Nestor (2003) descrevem que as fibras glicolíticas podem causar lesões 

devido a sua maior atividade glicolítica e, principalmente, pelo tamanho das fibras musculares 

que reduzem o espaço do endomísio e perimísio, resultando na diminuição densidade da rede 

capilar. 

A vascularização inadequada no tecido muscular produto de fibras com maior diâmetro 

e área transversal, induzem a distúrbios iônicos devido à difícil a remoção dos resíduos 

metabólicos como compostos com propriedades osmóticas (isto é, taurina e alanina) 

(Boerboom et al., 2018), assim como alteração na homeostase do cálcio que pode levar à 

ativação de proteases e lipases (Boerboom et al., 2018; Mutryn et al., 2015; Zambonelli et al., 

2016), contribuindo assim para a miodegeneração e degradação de proteínas (Petracci et al., 

2015) e início de danos musculares (Alnahhas et al., 2015; Alnahhas et al., 2016; MacRAE et 

al., 2006). 

Os baixos níveis de oxigênio e nutrientes do sangue durante o período isquêmico levam 

à inflamação e ao estresse oxidativo, ao invés de restaurar a função normal dos tecidos. O 

reabastecimento de fluxo sanguíneo e oxigênio para as células isquêmicas leva ao aumento do 

dano às proteínas celulares e às membranas plasmáticas devido à produção de superóxido 

pelo sistema xantina-xantina oxidase e à deficiência de enzimas necrófagas para remover o 

superóxido e outros reativos espécies de oxigênio (ROS) (Halliwell & Gutteridge, 1990). Um 

excesso de ROS dentro do tecido muscular está envolvido no início dos mecanismos 
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Figura 1. Classificação das estrias branca, A: Normal; B: Moderada; C: Severa. 

Fonte: KUTTAPPAN, V. A. et al. Consumer acceptance of visual appearance of broiler breast 
meat varying degrees of white striping. Poultry Science. Cary, v. 91, p.1240-1247, 2012a. 
 

Os registros da incidência na indústria da miopatia white striping variam de 12% a 30% 

(Owens, 2014; Petracci et al., 2013), podendo chegar a 95% em aves abatidas com 61 dias de 

idade (OWENS, 2014). Em nível de pesquisa, o estudo de Petracci et al. (2013) descreveram 

que a presença de white striping nos filés de peito foi de 12,0% (8,9 e 3,1% em grau 

moderado e severo, respectivamente), quando avaliados aos 45 e 54 dias de idade. Kuttappan 

et al. (2013a) relataram que aproximadamente 55,8% das aves utilizadas no estudo 

apresentaram algum grau de white striping, sendo de categoria moderada (47,5%) e severa 

(8,3%), com aves de corte entre 59 e 63 dias de idade. Conforme relatado por Lorenzi et al. 

(2014), os principais fatores relacionados com o aumento na incidência da miopatia white 

striping são a linhagem (moderna > tradicional), gênero (Macho > Fêmea), peso corporal 

(pesado > leve), idade de abate (Velhos > Novos) e Taxa de crescimento (rápido > devagar). 

Da mesma forma, Bauermeister et al. (2009) e Kuttappan et al. (2013a) relacionaram o 

aumento da incidência e severidade da white striping com maior idade, aumento na taxa de 

crescimento, peso corporal e ao tamanho do peito dos frangos de corte. Concluiu-se, portanto, 

que o principal responsável pelo dano muscular e aumento da incidência e gravidade da white 

striping são as taxas de crescimento rápido em frangos de corte.  

 

Miopatias e efeitos sobre a qualidade da carne de peito  

A anomalia white striping afeta os principais quesitos de qualidade da carne de aves, 

prejudicando a aparência do produto, como descreveram Kuttappan et al. (2012a) em estudo 

da análise de aceitação do consumidor, com relação à severidade da miopatia no filé do peito. 

Estes autores observaram que o 50 % dos consumidores consultados não comprariam a carne 

se ela estivesse definida como filés de estrias de graus moderado ou severo, concluindo que 

este fenômeno afeta diretamente a aceitação do produto.  

Vários estudos relacionaram a miopatia white striping com o aumento da ocorrência de 

problemas na qualidade da carne, como pH mais alto do que peitos considerados normais 

(Petracci et al., 2013; Mudalal et al., 2015; Trocino et al., 2015; Alnahhas et al., 2016; 

Brambila et al., 2016), capacidade reduzida da carne em manter a água durante o 

processamento e armazenamento, bem como aumentos nas perdas por gotejamento e coesão 

fraca (tendência à separação de feixes de fibras musculares) (Petracci et al., 2013; Mudalal et 

al., 2015) relacionada à imaturidade do tecido conjuntivo intramuscular. 
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Segundo Petracci et al. (2019), os efeitos das miopatias sobre a qualidade química e 

física da carne podem ser mais evidentes, conforme aumenta nível de severidade da 

anormalidade. Petracci et al. (2013) encontraram valores de força de cisalhamento mais 

baixos em amostras com WS severa do que em peitos com WS normais e moderadas. 

Brambila et al. (2016) avaliaram as propriedades de textura de peitos com miopatia WS e 

identificaram que filés de peito cozidos (78°C) afetados por WS severa, receberam 

pontuações mais altas de coesão, dureza e mastigabilidade, do que as amostras WS normais e 

moderadas avaliadas em painel de provadores treinados. Além disso, recentemente, Baldi et 

al. (2018) observaram que as modificações de cor nos peitos com WS, verificando aumentos 

no croma b* e diminuiu a teor de vermelhos a* na camada superficial do músculo (0,3 cm), 

enquanto nas camadas mais profundas os autores observaram aparência semelhante aos peitos 

classificados como normais. De igual forma, Petracci et al. (2013) e Alnahhas et al. (2016) 

verificaram efeitos nas características de cor, conforme aumento na severidade da miopatia 

WS, sendo apresentadas altas L* e b* principalmente em peitos classificados com miopatia 

severa.  
Em relação à qualidade química da carne, Petracci et al. (2019) descreveram que a 

maioria dos estudos infere que carnes de peito com miopatias exibiram uma quantidade maior 

de gordura, umidade e menos proteína do que os músculos classificados como normais. 

Kuttappan et al. (2013a) e Petracci et al. (2013) também verificaram que a carne com 

miopatia WS apresentou maior porcentagem de umidade, gordura intramuscular e colágeno, e 

menores teores de proteínas miofibrilares e cinzas. 

Alguns estudos em perus observaram efeitos no teor de minerais, em que os peitos 

acometidos com WS moderada apresentaram redução no teor de cinzas quando comparados 

com peitos normais (Soglia et al., 2018). Petracci et al. (2014) e Mudalal et al. (2014) 

verificaram aumento de colágeno, conforme aumenta severidade da miopatia, o que pode 

prejudicar a maciez da carne. Por fim, em relação à composição da gordura da carne, na 

análise dos ácidos graxos em peitos de frangos de corte, foi identificado que a miopatia WS 

reduziu a concentração de ácidos graxos saturados (Soglia et al., 2016; Kuttappan et al., 

2012b; 2013b), aumenta a concentração de graxos monoinsaturados e reduz os ácidos de poli-

insaturados conforme aumenta a severidade da anormalidade peitoral (Kuttappan et al., 

2012b; 2013b). 
Diante do exposto, a importância de avaliar e minimizar a presença das miopatias, é a 

redução do prejuízo econômico destas anormalidades emergentes sobre a cadeia produtiva de 

carne de aves, que segundo Petracci et al. (2019), acarreta perdas por condenação dos cortes 
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ou carcaça inteira, reduz o rendimento, qualidade física e valor nutricional, aumenta os custos 

para avaliação e verificação da miopatia nas linhas de desossa dos frigoríficos e incrementa a 

rejeição por parte dos consumidores devido a propriedades sensoriais indesejáveis. 

 

Glicosaminoglicanos 

Os glicosaminoglicanos são polissacarídeos lineares constituídos por resíduos 

repetitivos de dissacarídeos de ácido urônico (geralmente o ácido D−glicurônico ou o ácido 

L−idurônico) e de N−acetilglicosamina ou N−acetilgalactosamina. Em alguns 

glicosaminoglicanos uma ou mais das hidroxilas do açúcar aminado estão esterificadas com 

sulfatos. Os grupos carboxilato e os grupos sulfato contribuem para a alta densidade de cargas 

negativas dos glicosaminoglicanos (Motta, 2005). Tanto a carga elétrica, como a sua estrutura 

macromolecular colaboram na função biológica de lubrificar e manutenção de tecido 

conjuntivo. Esses compostos formam soluções de alta viscosidade e elasticidade pela 

absorção de grandes quantidades de água e atuam na estabilização e suporte dos elementos 

fibrosos e celulares dos tecidos, também como contribuem na manutenção do equilíbrio da 

água e sal do organismo (Motta, 2005). 

Os glicosaminoglicanos estão presentes nos espaços extracelulares como uma matriz 

gelatinosa que embebem o colágeno e outras proteínas, particularmente nos tecidos 

conjuntivos (cartilagens, tendões, pele, parede de vasos sangüíneos). A Tabela 1 apresenta a 

estrutura dos principais dissacarídeos, repetidos de alguns glicosaminoglicanos da matriz 

extracelular (Motta, 2005). 

 
Tabela 1. Estrutura dos principais dissacarídeos nos glicosaminoglicanos. 

Principais dissacarídeos repetidos 

Glicosaminoglicano Componente 1 
Ligação 

glicosídica 
Componente 2 

Ligação 

glicosídica 

Hialuronato D-Glicuronato (13) N-Acetilglicosamina (14) 

Condroitina Sulfato D-Glicuronato (13) 
N-

Acetilgalactosamina 
(14) 

Dermatana sulfato L-Iduronato (13) 
N-

Acetilgalactosamina 
(14) 

Queratona Sulfato D-Galactose (14) N-Acetilglicosamina (13) 

Fonte: MOTTA, V.T. Bioquímica básica. [S.l]:Laboratório Autolab LTDA, 2005, 374p. 
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Importância dos glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo 

Os glicosaminoglicanos (GAGs) tornam-se importantes, visto que auxiliam no 

reestabelecimento da matriz extracelular de tecidos conjuntivos, que apresentem algum sinal 

de dano. Isto é possível, pois os GAGs são frequentemente o principal sítio de atividade 

biológica dos proteoglicanos, moléculas que agem como organizadores de tecidos e 

influenciam várias atividades celulares, como a adesão intercelular, na proliferação e na 

diferenciação celular (Nelson & Cox, 2014). Os GAGs possuem vários sítios de ligação ricos 

nas possibilidades de realizar pontes de hidrogênio e interações eletrostáticas com outras 

proteínas da superfície celular da matriz celular. Quando estas substâncias contêm grupos 

sulfato (exemplo: sulfato de condroitina), associados aos grupos carboxilato dos resíduos de 

ácido urônico, geram uma densidade muito grande de cargas negativas (Nelson & Cox, 2014), 

que interagem com cátions, especialmente íons Na+, os quais atraem água, uma substância 

que confere à matriz extracelular uma consistência de gel (maior viscosidade), fornecem 

maior adesão, resistência a forças compressivas e facilitam a difusão de oxigênio e nutrientes 

a partir dos capilares dos tecidos (Montanari, 2016). De acordo com Wollenweber et al. 

(2006), os GAGs podem ter outra função de interesse como é ação anti-inflamatória, podem 

reduzir a perda de proteoglicanos e de colágeno, ao inibirem enzimas degradativas da 

cartilagem, além disso, estimulam a síntese de proteoglicanos e colágeno, sendo capazes de 

aumentar a proliferação dos condrócitos e a biossíntese da matriz óssea. 

 

Sulfato de condroitina 

O sulfato de condroitina é um polímero de cadeia longa de uma unidade repetitiva de 

dissacarídeos: sulfato de galactosamina e ácido glicurônico. Existem duas formas exógenas 

principais: C-6-sulfato e A-4-sulfato ambas as formas indicam propriedades condroprotetoras 

quando usadas in vitro e in vivo (Rodgers, 2006). 

O sulfato de condroitina é o glicosaminoglicano predominante principalmente na 

cartilagem articular e um componente natural de vários outros tecidos (tendões, ossos, discos 

vertebrais, coração e córnea) (Hanson et al., 1997). Conforme Brown et al. (1998) quando o 

sulfato de condroitina é fornecido ao indivíduo, influencia o metabolismo com precursor do 

colágeno e da elastina, tropocolágeno e tropoelastina respectivamente.  

De acordo com Hanson et al. (1997), o sulfato de condroitina estimula a síntese de 

glicosaminoglicanos e proteoglicanos por mecanismos extracelulares e intracelulares, assim 

como, em virtude de comprimentos de cadeia longos, inibe competitivamente as enzimas 

degradativas dos proteoglicanos na cartilagem e no fluido sinovial. 
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O que se sabe in vitro, segundo Bassler et al. (1998) é que, além de aumentar a síntese 

de glicosaminoglicanos e reduzir a degradação da glicosamina, a condroitina age inibindo a 

interleucina-1, com grande atividade na degradação do colágeno tipo II. Além disso, a 

condroitina tem a capacidade de aumentar a viscosidade do líquido sinovial por meio do 

aumento na concentração de ácido hialurônico (Ronca et al., 1998). Da mesma forma, devido 

ao íon sulfato da condroitina tem a habilidade de ligar e reter a água em ambas as matrizes de 

proteoglicano e colágeno, dando à cartilagem articular sua resiliência única à força de impacto 

(Rodgers, 2006), tornado o sulfato de condroitina uma opção atraente para o tratamento de 

patologias locomotoras e efeitos em tecidos conjuntivos. 

 

Manganês 

O manganês (Mn) é um oligoelemento essencial presente em todos os tecidos e é 

fundamental para o metabolismo normal dos aminoácidos ácidos, lipídios, proteínas e 

carboidratos (Aschner & Aschner, 2005; Zhu & Richards, 2017). Como nutriente, este 

mineral é necessário para a função imunológica normal, regulação do açúcar sangue, energia 

celular, digestão, reprodução, auxiliam a formação de tecido conjuntivo e osso, carboidratos, 

metabolismo lipídico e função cerebral (Aschner & Aschner, 2005; Bourre, 2006; Grandjean 

& Landrigan, 2014). 

Na matriz óssea e nos tecidos conjuntivos o Mn atua como ativador das 

galactotransferase e glicosiltransferase, enzimas necessárias para a formação de 

mucopolissacarídeos, principais constituintes proteoglicanos, que são proteínas essenciais 

para o crescimento da placa óssea e para a formação da cartilagem das aves (Favero et al., 

2013; Reece, 2006; Tufarelli & Laudadio, 2017). Da mesma forma, os proteoglicanos de 

queratina e dermatana estão implicados na formação da matriz da casca de ovo (Zamani et al., 

2005; Zhang et al., 2017). 

Outra das enzimas dependentes do Mn são arginase, fosfoenolpiruvato descarboxilase, 

glutamina sintetase, bem como Mn-superóxido dismutase (Mn-SOD) (Tufarelli & Laudadio, 

2017). Entre as enzimas anteriores destaca-se a ação do manganês na arginase e no SOD, 

visto que a arginase é uma enzima transaminase que converte arginina em ornitina e uréia, 

dois produtos necessários para a síntese de colágeno, o principal componente dos ossos e 

cartilagem. Com relação à enzima superóxido dismutase (SOD) quando conjugada ao Mn 

gera a SOD2 o MnSOD, que possui propriedades antioxidantes, minimizando o acúmulo das 

formas reativas do oxigênio, que poderiam lesar a célula (Reece, 2006), especialmente o 

ânion superóxido (O2
−) que danifica proteínas que contêm centros Fe-S, como aconitase, 
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succinato desidrogenase e NADH-ubiquinona oxidoredutase, entre outros (Konigsberg, 

2008).  

De acordo com Konigsberg (2008) o MnSOD tem como objetivo transformar o ânion 

superóxido (O2
−) em uma espécie de menor toxicidade como o peróxido de hidrogênio 

(H2O2), que tem funções muito importantes na transdução de sinais e na ativação de genes, de 

modo que um bom funcionamento do SOD garante um estado redox correto, que permite uma 

atividade celular adequada. 

Ainda, em relação às suas funções, o Mn tornou-se um material de uso frequente devido 

fornecer altas taxa de crescimento nas linhagens comerciais de frangos de corte, condição que 

pressiona ainda mais a estrutura óssea (Ji et al., 2006). Também, a inclusão de Mn em dietas 

para esta espécie, visa evitar anormalidades nas pernas e incidência de perose (deformação 

ósse), além de diminuir o nível de gordura abdominal em carcaças de frangos. De igual forma, 

o Mn evita quedas na  produção de ovos e auxilia no desenvolvimento de casca de ovo 

(Tufarelli & Laudadio, 2017). 

Não obstante, além dos benefícios no desenvolvimento das aves, Li et al. (2011), Fouad 

& El-Senousey (2014) relataram que o Mn pode ser fornecido à dieta de aves, a fim de 

melhorar a conservação da carne devido ao MnSOD e sua ação antioxidante.  

 

Pesquisas com o uso de gags e manganês 

Entre os condroprotetores mais comumente usados encontra-se principalmente o sulfato 

de condroitina e glicosamina, que podem ser usados de maneira isoladas ou combinados entre 

si e também acrescidos de outros condroprotetores, que se propõem a ter efeitos benéficos na 

articulação, como extratos naturais de glicosaminoglicanos derivados de moluscos, assim 

como algumas vitaminas (C, E), ácidos graxos (ômega 3) e minerais (Zn, Cu, Mn), cuja ação 

antioxidante pode beneficiar na redução da formação de radicais livres da articulação afetada 

(Souza et al., 2010). 
Devido às funções protetoras dos GAGs e o manganês na matriz extracelular foram 

realizadas algumas pesquisas literatura. A fim de determinar os efeitos dos GAGs no 

tratamento de doenças articular degenerativa em animais como cães, foi observado que o 

sulfato de condroitina age na cartilagem osteoartrótica de maneira mais eficaz, reduzindo a 

perda de proteoglicanos e estimulando a viabilidade celular e a atividade metabólica (Vieira et 

al., 2010). Da mesma maneira, Goncalves et al. (2008) avaliaram o efeito sulfato de 

condroitina em cães com doença articular degenerativa induzida experimentalmente e 

verificaram que o GAGs estimula a atividade metabólica do condrócito, minimizando as 



65

 

 
 

lesões ocorridas durante a doença articular degenerativa. Rodgers (2006) estudou o efeito dos 

GAGs sobre cavalos com osteoartrite, relatou que o uso oral de glicosamina e sulfato de 

condroitina, diminui drasticamente a necessidade de infiltrações intra-articulares com ácido 

hialurônico e/ou corticosteróides tanto em número de aplicações assim como em frequência. 

Em frangos de corte, o uso de glicosaminoclicanos, foi descrito por Sgavioli et al. (2017), que 

avaliaram o efeito dos glicosaminoglicanos sulfato de glicosamina e sulfato de condroitia no 

desenvolvimento ósseo e enfraquecimento articular. Os autores observaram que inclusões 

superiores a 0,08% poderiam ser utilizadas durante o crescimento de frangos, para melhorar o 

desempenho (melhor conversão alimentar) e alívio dos problemas das pernas nas aves de 

corte, devido ao efeito benéfico no desenvolvimento esquelético.  

Com relação ao manganês (Mn), as pesquisas foram realizadas para determinar as 

exigências do mineral no desenvolvimento de frangos de corte nas fases de crescimento e 

terminação. Cupertino et al. (2005) sugeriram que a exigência de manganês para frangos de 

corte, machos e fêmeas, na fase de crescimento é de 90 ppm e, para a fase de terminação, os 

níveis de 30 a 40 ppm de manganês são suficientes para o desenvolvimento das aves 

alimentadas com dietas à base de milho e farelo de soja. Do mesmo modo, níveis de Mn 

foram testados por Faria et al. (1999), para verificar o efeito na qualidade de casca dos ovos 

de poedeiras comerciais. Observou-se que os níveis suplementares de manganês usados na 

pesquisa não foram efetivos em melhorar a qualidade da casca dos ovos de poedeiras na fase 

final de produção. Posteriormente, Oliveira et al. (2015) observaram a influência do Mn sobre 

a mineralização óssea em pintinhos de corte e verificaram que a injeção in ovo de diluente 

comercial contendo alta concentração de microminerais suplementares (Zn, Mn e Cu) 

apresenta o potencial de melhorar a mineralização óssea.  

De maneira geral, existem estudos avaliando o poder dos glicosaminoglicanos e o 

manganês na pesquisa com animais. No entanto, estudos relacionados com a ação sinérgica 

entre GAGs e manganês na dieta de frangos de corte não têm sido bem elucidados. Portanto, 

pretende-se determinar os efeitos da suplementação de sulfato de condroitina e manganês 

sobre os atributos morfológicos, qualidade física e química de carne de peitos de frangos de 

corte. 

 

3. Resultados parciais obtidos pelo Grupo de Pesquisa do Laboratório de 
Ciência da Carne da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo - LCC/FMVZ/USP no estudo: 
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“glicosaminoglicanos e manganês influenciam o desempenho zootécnico e 
características de carcaça, carne e ossos em frangos de corte”, referente ao 

projeto de doutorado FAPESP (processo: 2018/09012-5). 

 
Local, Animais e Dieta 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Avicultura do Departamento de 

Nutrição e Produção animal VNP-FMVZ/USP, conforme aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (processo número 8401180618).  

Foram utilizados 1152  pintos de corte machos da linhagem Cobb, com um dia de idade. 

As aves foram alojadas em 96 boxes de galpão de alvenaria, por um período de 47 dias (sete 

semanas). A distribuição experimental foi em delineamento inteiramente ao acaso, em 

esquema fatorial (4x3): Quatro doses de sulfato de condroitina (0,00; 0,06; 0,12 e 0,18 

kg/100kg) e três doses de manganês (0, 40 e 80 mg/kg), totalizando 12 tratamentos de 8 

repetições com 12 aves cada. Para a criação das aves o manejo adotado foi de acordo com o 

manual de manejo de frangos de corte Cobb (2014). 

As dietas experimentais foram elaboradas à base de milho e farelo de soja, o sulfato de 

condroitina foi incluído nas rações, em substituição ao material inerte (areia) (Tabela 2). O 

manganês foi adicionado nas dietas prontas, em base 100 e conforme as concentrações 

experimentais, para desta forma, realizar a segunda mistura na Fábrica de rações do 

Laboratório de Avicultura do Departamento de Nutrição e Produção animal VNP-

FMVZ/USP, Campus Fernando Costa – Pirassununga. 

O programa alimentar usado foi de cinco fases: Pré-inicial (1-7d), Inicial (8-21d), 

Crescimento 1 (22-35d), Crescimento 2 (36-42d) e Final (43-47d), conforme as 

recomendações do Suplemento de nutrição e desempenho do frango de corte (Cobb 500TM, 

2015). A formulação das dietas foi realizada no programa Super Crac 5.7 Windows Versão 

Master® (copyright 1983-2010).  

Uma vez alojados os animais o fornecimento de alimento e água foi ad libitum durante 

todo o período experimental. 

 

Tabela 2. Composição percentual das dietas basais para fase final. 

Ingrediente (%) Dieta fase final 
36 a 47 dias 
Manganês3 

0-40-80 mg/kg 
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Milho (7,88%) 67,86 
Farelo de soja (45%) 24,96 
Fosfato Bicalcico 1,50 
Óleo de Soja 3,58 
Calcário Calcitico  0,73 
Sal comum  0,34 
L- Lisina HCL 0,16 
DL- Metionina 0,20 
L-Treonina 0,05 
Suplemento1, 0,40 
Cloreto de Colina 70% 0,03 
Sulfato de condroitina2  0,00-0,06-0,12-0,18 
Inerte (areia)4 0,18 a 0,00 
TOTAL 100,00 
EM e Nutrientes Calculados (%)  
EM (Mcal/kg) 3,19 
Proteína Bruta 18,00 
Cálcio  0,76 
Fósforo Disponível  0,38 
Ácido Linoleico 3,35 
Potássio 0,66 
Sódio 0,16 
Cloro 0,25 
Lisina Dig. 0,90 
Metionina+Cistina Dig. 0,70 
Metionina Dig. 0,44 
Treonina Dig. 0,61 
Triptofano Dig. 0,18 

1 Composição do suplemento vitamínico e mineral por kg de ração para frangos de a 21 a 42 dias de idade: Ácido 
fólico (mínimo) 150,00 mg/kg; Acido pantatênico (mínimo) 2.750,00 mg/kg; Cobre (mínimo) 25,00 g/kg; Colina 
(mínimo) 60,40 g/kg; Ferro (mínimo)12,50 g/kg; Iodo (mínimo)300,00 mg/kg; Manganês (mínimo)17,50 g/kg; 
Niacina (mínimo)7.500,00 mg/kg; Selênio (mínimo) 50,00 mg/kg; Vitamina A (mínimo)1.500.000,00 UI/kg; 
Vitamina B1 (mínimo) 350,00 mg/kg; Vitamina B12 (mínimo)2.500,00 mcg/kg; Vitamina B2 (mínimo)1.000,00 
mg/kg; Vitamina B6 (mínimo)500,00 mg/kg; Vitamina D3 (mínimo) 500.000,00 UI/kg; Vitamina E 
(mínimo)2.500,00 UI/kg; Vitamina K3 (mínimo) 400,00 mg/kg; Zinco (mínimo)12,50 g/kg; Virginiamicina 
4.125,00 mg/kg; Salinomicina 16,50 g/kg. 
2, 3 Niveis de adição do sulfato de condroitina (SC) e manganês (Mn) de acordo com os tratamentos 
experimentais: T1: 0 de SC e 0 mg/kg de Mn; T2: 0 de SC e 40 mg/kg de Mn; T3: 0 de SC e 80 mg/kg de Mn; 
T4: 0,06 de SC e 0 mg/kg de Mn; T5: 0,06 de SC e 40 mg/kg de Mn; T6: 0,06 de SC e 80 mg/kg de Mn; T7: 
0,12 de SC e 0 mg/kg de Mn; T8: 0,12 de SC e 40 mg/kg de Mn; T9: 0 de SC e 80 mg/kg de Mn; T10: 0,18 de 
SC e 0 mg/kg de Mn; T11: 0,18 de SC e 40 mg/kg de Mn; T12: 0 de SC e 80 mg/kg de Mn. 
4Nivel do inerte: Diminui na mesma relação que aumenta o sulfato de condroitina. 
 
Abate, características de carcaça e colheita de amostras 

Aos 47 dias de idade, foi realizado o procedimento de abate no Abatedouro da PUSP-

FC de acordo com o regulamento de fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem 

animal (RIISPOA- MAPA, 2017). Para o abate foram selecionadas ao acaso quatro aves por 

unidade experimental, totalizando 384 animais, os quais foram pesados individualmente, 
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marcados com anilha no pé e em seguida submetidos ao período de jejum de alimento de dez 

horas. 

Após o período de jejum, cada ave foi insensibilizada por eletrochoque, sob imersão em 

água, levada ao processo de sangria através de corte transversal da veia jugular, escaldada por 

imersão em tanque com agua aquecidas, depenada, limpa e evicerada. Em seguida, as 

carcaças foram encaminhadas para câmara de resfriamento a 0o C, por 24 horas. 

Ao fim do processo de refriamento, as carcaças foram desossadas e logo em seguida, 

um peito por unidade experimental foi embalado e armazenado em freezer (-18oC), para 

posterior avaliação da qualidade física e química da carne da carne. 

 

Qualidade de carne de peito 

Para a avaliação da qualidade da carne foram utilizadas as amostras de peito (Pectoralis 

major) coletadas na desossa e determinada a presença de miopatia, características de 

morfologia,  pH, cor, perda por cocção (PPC), força de cisalhamento (FC), composição 

centesimal por meio da proteína bruta (PB), matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), cinzas e 

teor de colágeno (total e solúvel). 

 
Análise de presença de miopatia e morfologia dos petos   

Para o procedimento de classificação da miopatia “white striping” foi necessários uma 

ave por unidade experimental, totalizando 96 animais. O critério de seleção foi o peso 

corporal, uma vez que as aves mais pesadas estão relacionadas com maior incidência e 

severidade da miopatia “white striping”. Os peitos, identificados foram fotografados para a 

análise macroscópica da presença da miopatia “white striping” de acordo com Kuttappan et 

al. (2012), e com auxílio do programa ImageJ. 

As fotografias foram selecionadas e inseridas no programa ImageJ, previamente 

calibrado em centímetros, logo em seguida medida a espessura das estrias, para examinar o 

grau de severidade da miopatia (white striping) presentes no músculo Pectoralis, conforme o 

sistema básico de identificação descrito por Kuttappan et al. (2012), em que classificam os 

peitos como normais (NORM), moderados (MOD) ou severos (SEV).  
Como as miopatias podem ter um efeito nas dimensões macroscópicas dos peitos, foi 

calibrado o programa ImageJ em centímetros (conforme a escala estabelecida em cada 

fotografia) e logo em seguida, foi medida a área total do peito, comprimento (na região 

central, esquerda e direita), largura (região superior e inferior) e altura (da região central, 

inferior e superior).  
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Potencial de hidrogênio (pH) 

Amostras de peito (músculo Pectoralis) foram colhidas e usadas para a mensuração do 

pH utilizado um peagômetro digital provido de eletrodo de penetração (Hanna Instruments 

Inc®, modelo HI HI98163).   

 
Cor 

Determinou-se a cor do músculo na superfície de um peito por unidade experimental, 

colhido das carcaças de frango de corte, que foram resfriadas a 0o C por 24 horas. O 

equipamento usado foi o colorímetro MiniScan EZ modelo 4500L (Hunter Associates 

Laborator Inc®) que utiliza o sistema CIELAB (L, a* e b*) que considera a luminosidade 

(L*), teor de vermelho (a*) e teor de amarelo (b*).  

 

Perda de peso por cocção 

As perdas de peso por cocção (PPC) foram determinadas em amostras de peito 

desossado, de acordo com a combinação das metodologias de Cai et al. (2018) e AMSA 

(2016) como descrito a seguir: 

As amostras foram descongeladas durante 36 h a 4 °C, pesadas, colocadas 

separadamente em papel alumínio e bandejas providas de grade para maior transferência de 

calor. Em seguida, as amostras foram assadas em forno elétrico (Modelo Fl30/L – Fornos 

Elétricos Flecha de Ouro Ind. E Com. Ltda, São Paulo, Brasil) pré-aquecido a 163 °C. A 

temperatura interna final dos peitos foi de 77 ° C, e o monitoramento foi por meio de 

termômetros individuais (Modelo RisePRO-Wiresless Remote Digital Meat) com sensor 

metálico tipo agulha que foram inseridos no centro geométrico da carne. Após o cozimento, 

os peitos foram resfriados a temperatura ambiente e pesados para determinação da PPC por 

diferença entre os pesos inicial e final [PPC= ((Pi-Pf)*100)/Pi], expressa em porcentagem 

(Honikel, 1998).  

 

Força de cisalhamento 

Para a análise de força de cisalhamento ou maciez objetiva, as amostras da PPC pesadas 

após o cozimento foram embrulhadas em filme plástico e mantidas a 4ºC, over night, em 

refrigerador doméstico. Após este período, realizou-se o processo de corte dos peitos, 

realizando paralelepípedos de 1 cm (largura) × 1 cm (espessura) × 2 cm (comprimento) 

paralelamente à direção das fibras musculares, conforme Meek et al. (2000). A força 
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necessária para cortar transversalmente cada paralelepípedo foi medida em texturômetro 

Broockfield Texture Analyser CT3 acoplado a lâmina Warner-Bratzler, operando em 

velocidade de 20 cm/s e considerando a média dos seis paralelepípedos, expressa em newtons.  

 

Matéria seca 

Cerca de 40 g de carne de peito in natura foram trituradas, pesadas, acondicionadas em 

tubos Falcon (previamente tarados) e levadas ao liofilizador durante 72 horas. Após este 

período, as amostras foram pesadas novamente e os pesos anotados para cálculos da matéria 

seca por diferença entre os pesos iniciais e finais. 

 

Proteína bruta (nitrogênio) 

Proteína bruta da carne de peito foi determinada indiretamente a partir do valor de 

nitrogênio total (N2) usando o Método de Kjeldahl descrito por Silva & Queiroz (2009). 

Foram pesados 0,100 gramas de amostra seca e adicionados em tubo de vidro contendo 

mistura digestora e ácido sulfúrico (H2SO4). A digestão ocorreu no bloco digestor com 

temperatura de 350ºC durante 5h. Em seguida, procedeu-se a destilação no destilador de 

Nitrogênio MA-036 MARCONI® e auxílio de NaOH 50%. A amônia liberada foi recebida 

pela solução de ácido bórico 4% com duas gotas de indicador. Aproximadamente 75 ml do 

composto foi titulado com HCl (0,1N e Fator ácido próximo de 1,0) até viragem do indicador 

(viragem da cor verde para rosa). O teor de nitrogênio das amostras foi determinando, 

considerando o fator de correção de 6,25 e estimada a percentagem de proteína presente na 

carne. 

 

 Cinzas da carne  

Para a determinação da matéria mineral foram pesados dos 2g de peito seco em 

cadinhos de platina e incinerados em mufla por 4h à temperatura de 600ºC. Em seguida, os 

cadinhos foram resfriados em dessecador e pesados. O resultado do conteúdo de cinzas nas 

amostras foi calculado conforme Silva & Queiroz (2009). 

 

Lipídios totais 

A extração dos lipídeos foi realizada pelo método descrito por Folch et al. (1957). 

Aproximadamente 3 gramas de peito in natura cortado em pequenos pedaços foram pesados, 

adicionados a tubos Falcon com solução de clorofórmio e metanol 2:1 e homogeneizados em 

Ultra Turrax Marconi®. As amostras foram filtradas e o líquido recebeu solução de NaCl a 
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1,5% para posteriormente, ser centrifugado a 2500 rpm por 20 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente, a fase inferior da mistura (fase com os lipídeos diluídos em clorofórmio) foi 

transferida a tubos de ensaio de peso conhecido. Os tubos foram acondicionados em bloco 

digestor a temperatura de 50ºC, com circulação de nitrogênio gasoso até evaporação do 

solvente, restando apenas a gordura. Os tubos de ensaio com a gordura foram pesados 

novamente para calcular a % de gordura das amostras. 

 

Análise estatística  

Os efeitos da suplementação de sulfato de condroitina e manganês, assim como a sua 

interação nos resultados da qualidade física  e química do peito (tamanho da estria da 

miopatia, pH, cor, características morfológicas, perda por cocção, força de cisalhamento, 
proteína bruta, matéria seca, extrato etéreo e cinzas das carne de peito foram verificadas 

quanto à presença de dados discrepantes, pressupostos de normalidade de erros de observação 

e homogeneidade de variâncias, para serem submetidos à análise de variância, utilizando o 

GLM Procedure do sistema operacional Modelo Linear Geral (GLM) do SAS® (SAS 

Institute, 2002, Cary, NC), quando houve diferença significativa as médias dos resultados 

serão comparadas pelo teste de Tukey com = 0,10.  

 

4. Resultados e discussão 

 

 Qualidade física e química da carne  

Os resultados na análise macroscópica do peito são apresentados na Tabela 3. 

Verificou-se interação (P<0,10) entre os fatores sulfato de condroitina e manganês para a 

largura caudal e cranial dos peitos, o desdobramento da interação é apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 3. Resultados das características morfológicas, qualidade física e química da carne de 
peito de frangos de corte. 

Característ
icas 

Sulfato de condroitina (SC: %)   Manganês (Mn: mg/kg)   P-Valor   
CV5 0 0,06 0,12 0,18   0 40 80   S Mn S x Mn 

 Características morfológicas  
Área (cm2) 271,72 273,61 273,86 280,12   275,64 274,82 274,17   0,4984 0,9771 0,2322 7,34 
Comprime

nto (cm) 19,52 19,60 19,90 19,91   19,86 19,6 19,72   0,2403 0,4374 0,5444 4,11 

Largo 
(cm)1 Cranial 15,83 16,04 15,86 16,24   16,01 15,97 16,01   0,1546 0,9651 0.0083 4,3 
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Médias seguidas da mesma letra em cada linha e em cada fator não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,10)  
12Interação significativa com desdobramento na Tabela 4 e 5.  
3L*: Luminosidade, a*: Teor de vermelho, b*: Teor de amarelo, PPC: perda por cocção, FC: força de 
cisalhamento;  
4PB: proteína bruta, MS: matéria seca, LT: Lipídios totais, Col.: colágeno. 
5Coeficiente de variação. 

 

Os níveis de suplementação de SC e Mn não afetaram (P>0,10) a área, comprimento, 

altura e tamanho das estrias dos peitos (Tabela 3). Observou-se que os níveis de 

suplementação de ambos os fatores (SC e Mn) não foram suficientes para resultar em 

mudanças morfológicas dos peitos de frangos de corte aos 47 dias de idade. 

Cabe destacar que de acordo com os tamanhos de estrias da Tabela 3, os peitos foram 

classificados com presença de miopatia “white striping” moderada (estriações <1mm). No 

entanto, o tratamento controle, sem inclusão de SC e sem Mn, proporcionou os peitos com 

maiores tamanhos de estrias (0,78mm), quando comparadas àquelas dos peitos, dos 

tratamentos contendo 0,18% de SC com 80 mg/kg de Mn (0,064mm) e a dieta de 40 mg/kg de 

Mn sem inclusão de SC (0,064mm).  

Este resultado sugere que possivelmente os tratamentos tiveram um efeito sobre o 

metabolismo do peito reduzindo tanto a severidade da miopatia, assim como o tamanho das 

estrias, que como descrito por Kuttappan et al. (2013) conforme aumenta a severidade da 

miopatia aumenta o tamanho das estrias, por causa do aumento nas fibras degenerativas e 

Largo 
(cm)1 Caudal 10,56 10,4 10,51 10,67   10,59 10,55 10,47   0,7242 0,8253 0,0472 7,45 

Altura  12,46 12,29 12,29 12,37   12,32 12,59 12,14   0,9371 0,2389 0,3013 8,7 
Estria 
(mm) 0,70 0,67 0,65 0,71   0,72 0,69 0,63   0,9222 0,5214 0,8122 47,21 

  Qualidade física da carne 3  

pH2 5,82 5,84 5,83 5,84   5,81 5,87 5,82   0,7641 0,0038 0,0765 1,19 
L* 65,87a 64,53ab 64,17b 64,75ab   65,16 65,02 64,29   0,0684 0,2616 0,4808 3,58 
a* 4,64b 4,96ab 5,31ab 5,35a   5,05 5,09 5   0,0474 0,9001 0,3294 18,81 
b* 13,25ab 13,08b 13,66ab 14,13a   14,04a 13,31ab 13,28b   0,0565 0,0488 0,2793 10,32 

PPC (%) 22,28 22,22 23,46 25,88   24,27 23,01 23,07   0,1278 0,6439 0,3963 25,05 
FC (N) 18,956 18,867 19,034 17,74   19,545 18,025 18,387   0,3984 0,1108 0,2965 16,04 

  Qualidade química da carne4  
PB (%) 90,99 91,09 91,59 90,45   90,24 91,69 90,98   0,79 0,4282 0,598 4,28 
MS (%) 24,83 24,68 24,19 24,22   24,37 24,56 24,5   0,295 0,894 0,1039 5,8 
LT (%) 1,39 1,46 1,33 1,56   1,51 1,32 1,47   0,3107 0,1872 0,1649 34,66 

Cinza (%) 5,08 5,02 4,97 5,2   5,11 5,09 5,01   0,1525 0,5531 0,1943 7,17 
Col. Total 
(mg/g) 2,31 2,32 2,38 2,39 

  
2,31 2,34 2,4 

  
0,9393 0,7261 0,9038 19,84 

Col. 
Solúvel 
(mg/g) 

1,0592 1,0805 1,0584 1,0607 
  

1,0478 1,0586 1,0877 
  

0,9934 0,8638 0,9288 28,6 
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atróficas associadas à perda de estriações cruzadas, variação no tamanho da fibra, 

degeneração flocular / vacuolar e lise das fibras, mineralização leve, regeneração ocasional 

das fibras, infiltração de células mononucleares, lipidose e inflamação intersticial e fibrose.   

Os resultados da interação (Tabela 4) apresentaram na largura da região cranial dos 

peitos dos frangos efeito (P<0,10) dos níveis de SC dentro da dieta de 40 mg/kg manganês. 

Os peitos mais largos foram aqueles dos frangos alimentados com 0,06% e 0,18%, de SC 

quando comparadas aos peitos das aves sem inclusão de SC. 

 

Tabela 4. Desdobramento das médias para largura dos peitos de frangos de corte aos 47 dias 
de idade. 

 Largo cranial 
Sulfato de condroitina (%) 

Manganês 0,00 0,06 0,12 0,18 
0 mg/kg 16,23Aa 15,77Aa 15,81Aa 16,22Aa 
40 mg/kg  15,13Bb 16,42Aa 15,76ABa 16,55Aa 
80 mg/kg 16,13Aa 15,92Aa 16,02Aa 15,96Aa 

 Largo Caudal 
Sulfato de condroitina (%) 

Manganês 0,00 0,06 0,12 0,18 
0 mg/kg 11,01Aa 9,83Bb 10,59ABa 10,92ABa 
40 mg/kg  10,54Aa 10,87Aa 10,43Aa 10,36Aa 
80 mg/kg 10,12Aa 10,51Aab 10,52Aa 10,72Aa 

Médias seguidas com as mesmas letras minúsculas não diferem entre si nas colunas, 
maiúsculas não diferem entre si nas linhas pelo teste de Tukey (P<0,10). 
 

Verificou-se influência dos níveis de Mn dentro do nível de 0,00% de sulfato de 

condroitina, para a largura da região cranial dos peitos dos frangos (Tabela 4). Os frangos que 

apresentaram menor largura foram aqueles alimentados com 40 mg/kg manganês, quando 

comparados àqueles peitos, dos níveis de 0 mg/kg e 80 mg/kg de Mn (comparação dos níveis 

de Mn nas dietas sem inclusão de SC). 

Em relação aos resultados da largura da região caudal dos peitos, verificou-se interação 

entre os níveis de sulfato de condroitina, dentro do nível de 0 mg/kg de Mn. Os frangos 

alimentados com 0,06% apresentaram a menor largura, quando comparados aos peitos dos 

frangos alimentados com dietas sem inclusão de sulfato de condroitina. Esperava-se que com 

cada aumento de sulfato de condroitina, a largura caudal dos peitos fosse menor ou totalmente 

diferente que os peitos das aves que foram alimentados sem sulfato de condroitina, porém este 

aspecto não foi verificado neste estudo.    
Destaca-se que alterações morfológicas dos peitos estão associadas com defeitos de 

qualidade de carne como as miopatias (Baldi et al., 2018; Petracci et al., 2019). Neste estudo, 
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devido a todos os peitos avaliados apresentarem a condição de miopatia “white striping” 

moderada, conduziram a dimensões semelhantes na área, comprimento e altura. No entanto, a 

maior largura caudal dos peitos do tratamento controle (sem inclusão de SC e Mn) apresentam 

um resultado interessante, pois peitos mais largos na região caudal são característicos de 

peitos com miopatia wooden breast (WB), uma condição agressiva que atinge os peitos de 

frangos de corte e caracterizada por músculos duros, pálido, com protuberâncias na região 

caudal do peito (aumento da largura) e muitas vezes acompanhado de listras brancas (Sihvo et 

al., 2014). Portanto, a largura da região caudal pode indicar que os peitos das aves sem 

suplementação sofreram os processos fisiológicos característicos das miopatias e com 

tendência a aumentar a sua severidade.  

De igual forma, ao considerar que aves com miopatia “white striping” geralmente 

apresentam alterações nas medidas morfológicas do músculo peitoral, apresentando alterações 

especialmente no peso do peito, rendimento, comprimento e altura, sendo a largura a única 

medida no peito que não é afetada pela white striping (Petracci et al., 2019). O aumento na 

largura caudal dos peitos das aves alimentadas com o tratamento controle (sem inclusão de 

SC e Mn) apresentam uma condição mais severa da miopatia “white striping” em comparação 

as outras dietas testadas, e que estes peitos podem estar na fase inicial da degeneração 

muscular e tornam-se “wooden breast” (WB) em um estágio posterior do desenvolvimento, 

como descrito por Mudalal et al. (2015). 

No presente estudo, o nível de 0,06% de sulfato de condroitina merece destaque, visto 

que independentemente da relação com manganês apresentou frangos com comprimento de 

peito de 19,60 cm (Tabela 3), e quando foi fornecida aos frangos na relação de 0,06% de SC 

com 0 mg/kg de Mn apresentaram peitos de largura cranial de 15,77 cm e largura caudal de 

9,83 cm (Tabela 4). Valores de comprimento e largura considerados normais para peitos sem 

estrias (comprimentos: 19,50 cm e largura de aproximadamente: 15,74 cm) descritos no 

estudo de Mudalal et al. (2015). Este aspecto é interessante, porque o nível de 0,06% de 

sulfato de condroitina manteve medidas morfológicas normais, mesmo apresentando a 

condição de miopatia “white striping”, que segundo Petracci et al. (2019) a miopatia afeta as 

características morfológicas dos peitos, aumentando comprimentos e larguras.   

O pH e os parâmetros L*, a* e b* dos peitos de frango são apresentados na Tabela 3. 

Evidenciou-se interação entre os fatores SC e Mn para o pH com desdobramento, apresentado 

na Tabela 5. Os resultados dos parâmetros L*, a* e b* foram diferentes (P<0,10) para os 

níveis de SC, independentemente do nível de Mn, permitindo verificar valores inferiores de 

L* para os peitos com 0,12% e 0,18% de SC, em comparação com dieta sem presença de SC. 
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Os resultados do L* desta pesquisa, estão muito acima dos níveis considerados normais para 

peito de frango de corte (L*= 44,0 a 53,0), de acordo com Soares et al. (2002) e superiores 

aos peitos normais do estudo de Baldi et al. (2018), que relataram valores de luminosidade de 

54,4 a 56,4. Portanto, o resultado indica que independentemente dos níveis de SC e Mn nas 

dietas os peitos apresentaram um aumento na palidez da carne. Os altos níveis de 

luminosidade dos peitos deste estudo, podem estar associados com a interferência das dietas 

na via glicolítica do músculo peitoral, pois conforme Banks (1992), Huang & Ahn (2018) 

frangos de corte das linhagens atuais são em sua maior parte formados por fibras glicolíticas 

(com poucas mitocôndrias e mioglobina o que explica a sua coloração clara) e o maior 

número de fibras IIB no músculo do peito pode causar alterações bioquímicas devido a sua 

maior atividade glicolítica. 

Os cromas a* e b* apresentam efeito (P<0,10) dos níveis de SC, independentemente dos 

níveis de Mn (Tabela 3), sendo os peitos da dieta de 0,18% de SC superiores no croma a* em 

comparação ao valor a* da dieta sem adição de SC. Da mesma forma, a dieta com 0,18% de 

SC apresentou superioridade no valor de b*, quando comparada com a dieta de 0,06% de SC. 

Este resultado indica que promover um aumento na suplementação de sulfato de condroitina 

na dieta interfere no metabolismo muscular em frangos de corte, já que dependendo dos 

processos bioquímicos do músculo da ave, pode haver uma participação na troca do tipo de 

fibra, levando a uma alta expressão dos genes da mioglobina e, portanto, resultando em 

músculos mais vermelhos (Mutryn et al., 2015), assim como, o aumento no teor de amarelo 

pode estar relacionado aos processos de lipidose e fibrose (Petracci et al., 2019). 

Em relação aos níveis de Mn na dieta, foi verificado efeito (P<0,10) sobre o valor de b*, 

independentemente do nível de SC. Observa-se que os peitos da dieta de 0 mg/kg de Mn 

apresentam maior b* que os peitos dos frangos que consumiram a dieta com 80 mg/kg de Mn. 

 Os resultados para o valor de a* e b*, mesmo com o sem efeito dos fatores SC e Mn, 

foram superiores aos normais descritos por Soares et al. (2002) sendo a* de 2,32 e b* de 

11,66 em frangos criados no verão. Da mesma forma, os valores deste estudo foram diferentes 

daqueles obtidos por Kralik et al. (2014), Baldi et al. (2018) e Lucca et al. (2019), que 

estudaram a carne de frangos de corte e obtiveram valores normais para a* oscilando de 0,89 

a 1,87 e para o croma b* o intervalo apresentado pelos autores foi de 5,89 a 10,30.  

Os peitos deste estudo que apresentaram maiores valores de L*, a* e b*, quando 

comparados aos peitos classificados como normais, pode ser explicado porque neste estudo os 

peitos apresentaram efeito da miopatia “white striping” que conforme Petracci et al. (2013) a 
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condição white striping nos peitos de frangos é suficiente para determinar maior vermelhidão 

e maior teor de amarelos na carne em comparação com os peitos de frango normais.  

Para as perdas por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC) não foi observado efeito 

(P>0,10) em relação às dietas (Tabela 3). Os resultados expressam que as inclusões de SC e 

Mn não influenciaram o PPC e a FC. No entanto, os valores de PPC estão dentro do intervalo 

de perdas por cocção normais em carne de frango (17,20% a 25,77%) apresentado na 

associação dos trabalhos de Woelfel et al. (2002), Zhang & Barbut (2005), Mudalal et al. 

(2014), Carvalho et al. (2017) e Lucca et al. (2019).  

As médias dos valores da FC estão dentro do intervalo de classificação de carne de 

frango muito macia, caracterizada por valores de força de cisalhamento entre 28,64 e 18,39 N 

(Bressan & Beraquet, 2004). No entanto, considerando os resultados de Mudalal et al. (2014) 

e Lucca et al. (2019), que avaliaram a qualidade de peito de frangos de corte apresentaram 

valores de 2,37kgf (23,24N) e 1,87 kgf (18.14N), respectivamente. Portanto, sugere-se que os 

níveis de suplementação do sulfato de condroitina e manganês não forneceram mudanças na 

FC e conforme a literatura, os resultados à tensão de corte exercida nos peitos deste 

experimento apresentou comportamento normal caracterizado por carne extremamente macia. 

Os níveis de SC dentro da dieta de manganês não interferiram (P<0,10) no pH dos 

peitos de frango (Tabela 5), indicando que independentemente do nível de SC dentro de cada 

nível de manganês o potencial de Hidrogênio foi semelhante. De forma geral, os valores de 

pH observados neste estudo encontram-se próximos aos pH de 5,80 e 5,86, considerados 

normais para frango de corte, segundo Mudalal et al. (2014) e Baldi et al. (2018), 

respectivamente. 

 
Tabela 5. Desdobramento das médias do potencial de Hidrogênio (pH) de peitos de frango. 

 pH 
Sulfato de condroitina (%) 

Manganês 0,00 0,06 0,12 0,18 
0 mg/kg 5,83Aa 5,81Ab 5,83Aa 5,77Ab 
40 mg/kg  5,85Aa 5,90Aa 5,83Aa 5,90Aa 
80 mg/kg 5,79Aa 5,82Ab 5,84Aa 5,84Aab 
Médias seguidas com as mesmas letras minúsculas não diferem entre si nas colunas, 
maiúsculas não diferem entre si nas linhas pelo teste de Tukey (P<0,10). 

 

As relações dos níveis de Mn dentro dos níveis de SC influenciaram (P<0,10) o pH dos 

peitos de frango. Os menores valores de pH foram atingidos pelas dietas de 0 mg/kg e 80 

mg/kg de Mn, em comparação com o nível de 40 mg/kg Mn nas combinações tanto com 

0,06% e 0,18% de SC. No entanto, os efeitos não excedem o intervalo de normalidade de pH 
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(5,8 a 5,87) para peitos de frangos de corte descritos por Kralik et al. (2014), Mudalal et al. 

(2014) e Baldi et al. (2018), evitando-se defeitos na qualidade como o PSE (pale, soft, 

exudative) caracterizado por pH<5.7 (Lesiów & Kijowsk, 2003). De igual maneira, pode 

indicar diminuição de problemas com miopatias que são associados a peitos de frangos com 

pH>5,90 (Mudalal et al., 2014; Baldi et al., 2018).  

De maneira geral e conforme Baldi et al. (2018), Mudalal et al. (2014) e Lucca et al. 

(2019), o músculo peitoral acometido com a condição “white striping” apresentam pH>5,9; 

luminosidade entre 54,3 a 56,2; teor de vermelho (a*) de 0,82 a 1,72; teor de amarelo (b*) 

oscila de 2,70 a 12,6; perdas por cocção de 18,21% a 24,7% e força de cisalhamento de 

18,14N a 23,24N (1,85kgf a 2,35kgf). No entanto, ao comparar as características física 

anteriores, com os resultados dos peitos deste estudo, que também apresentaram a condição 

de miopatia “white striping”, observou-se diferenças, visto que os peitos deste estudo 

obtiveram pH de aproximadamente 5,8; com valores superiores nos parâmetros da cor. 

Portanto, pode-se inferir que as dietas interagiram com o desenvolvimento muscular dos 

frangos, influenciando o conjunto de reações bioquímicas que acontecem no interior da fibra 

muscular dos peitos. Também, ao considerar o descrito por Huang & Ahn (2018) que frangos 

de corte das linhagens atuais apresentam maior número de fibras IIB no músculo do peito e 

este tipo de fibras podem causar alterações bioquímicas devido a sua maior atividade 

glicolítica, causando alterações na qualidade física da carne. 

Não houve influência (P>0,10) dos fatores SC e manganês sobre a proteína bruta (PB), 

matéria seca (MS), lipídeos totais (LT), cinzas e teor de colágeno (total e solúvel) de peito de 

frangos de corte criados aos 47 dias de idade (Tabela 3).  

Os resultados de MS, PB e cinza, neste estudo, foram muito próximos aos resultados de 

Rosa et al. (2006), que avaliaram peitos crus de frangos da linhagem Cobb e obtiveram 

valores de 25,16 para MS, 91,53% de PB e 4,25% para cinzas. Com relação aos resultados 

Novello et al. (2008), os valores atingidos nesta pesquisa foram superiores, visto que os 

autores avaliaram peitos de frangos de corte alimentados com ração convencional, conforme 

as tabelas brasileiras de aves de suínos e obtiveram PB de 84,96% em matéria seca e extrato 

etéreo de 1,23% em matéria natural. De igual maneira, Santos et al. (2019) verificaram a 

composição centesimal de peitos de frango cobb 500 e reportaram valores de PB (77,26%) e 

cinza (4,41%) inferiores aos apresentados na Tabela 3, só a porcentagem de matéria seca dos 

autores (29,38%) foi superior que a MS dos peitos avaliados nesta pesquisa.  

Para os resultados de colágeno total e solúvel, não foi verificado efeito (P>0,10) dos 

níveis de suplementação de SC e Mn em frangos de corte. No entanto, ao verificar os valores 
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de colágeno relatados na literatura, observou-se que os resultados de colágeno do presente 

estudo foram semelhantes aos teores de colágeno total (0,250% = 2,5mg/g em matéria 

natural) e colágeno solúvel (0,139% =1,39 mg/g em matéria natural), considerados valores 

normais em peitos de frangos de corte, conforme descrito por Lucca et al. (2019).  

Contudo, Baldi et al. (2018) descreveram que teores de colágeno total acima de 0,86 % 

em base matéria seca, estão associados com problemas de qualidade de carne, como as 

miopatias. Ao verificarmos os resultados de colágeno total da Tabela 3, observou-se que o 

nível de 0,06% de SC (menor teor de colágeno total com 2,29 mg/g ou 0,928% em base seca) 

e a dieta de 0,18% de sulfato de condroitina (maior valor de colágeno total com 2,39 mg/g ou 

0,987% em base seca), representam limites superiores ao nível de colágeno descrito por Baldi 

et al., (2018), indicando que os peitos produto desta pesquisa, independentemente da 

suplementação, apresentam teores de colágeno característicos de peitos com miopatia. 

 

5. Conclusões e implicações 

Os níveis de SC e Mn não foram suficientes para evitar a presença de miopatia e os 

problemas de qualidade física e química de carne associados a este tipo de patologia. No 

entanto, os níveis de 0,18% de SC e 80 mg/kg de Mn devem ser melhor estudados devido a 

seus efeitos no tamanho de estrias na miopatia “white striping” Mn, pois possivelmente 

representam mudanças metabólicas no desenvolvimento do musculo peitoral das aves.  
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1. Introdução 

Uma das grandes preocupações dos produtores de leite é o impacto negativo do 

estresse térmico sobre a produção e a reprodução de bovinos leiteiros (Beede e COLLIer, 

1986). Nos Estados Unidos, Ferreira et al. (2016) calcularam que as perdas anuais causadas 

pelo estresse térmico é em torno dos $810 milhões se não houvesse resfriamento adequado 

das vacas. Esses autores afirmam ainda que vacas secas expostas a longos períodos de 

estresse térmico podem perder 290kg de leite na lactação subsequente. O estresse térmico 

pode ser causado pela alta temperatura do ar, alta umidade, pouca movimentação do ar, alto 

calor metabólico gerado pelos processos fisiológicos ou pela combinação destes (Jeelani et 

al., 2019). Quando uma vaca leiteira entra em estresse térmico, ocorre queda na eficiência e 

no desempenho produtivo (Collier e Beede, 1985; West, 2003; Wheelock et al., 2010), 

principalmente devido à redução no consumo de matéria seca (Cms; Wheelock et al., 2010; 

Baumgard et al., 2011. No entanto, um balanceamento adequado da dieta de vacas em 

lactação associado a aditivos alimentares pode melhorar a eficiência produtiva durante 

períodos de estresse térmico (Salvati et al., 2015).  

O índice de temperatura e umidade (ITU) tem sido usado para associar respostas 

produtivas e mudanças climáticas. De acordo com Zimbelman et al. (2009), valores de ITU 

≥68 podem diminuir o CMS e a produção de leite e levar a mudanças fisiológicas importantes 

em vacas de alta produção. A zona de conforto térmico dos bovinos encontra-se com 

temperatura corporal entre 36,7°C e 39,1°C. As respostas fisiológicas ao estresse térmico 

incluem o aumento da dissipação de calor por meio do suor, vasodilatação, aumento da 

temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória (Jeelani et al., 2019). Além disso, 
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vacas expostas a alto ITU podem apresentar comportamento alimentar alterado (Allen et al., 

2015; Tao et al., 2020), afetando as respostas aos aditivos alimentares. 

Uma série de aditivos estão disponíveis comercialmente como os ionóforos. 

Leveduras, tamponantes, probióticos e óleos essenciais; o uso destes aditivos associados a um 

manejo alimentar adequado pode amenizar os efeitos deletérios do estresse térmico e até 

mesmo melhorar o desempenho produtivo e metabolismo de vacas leiteiras. 

 

2. Estresse térmico em vacas leiteiras 

O estresse térmico impacta negativamente a eficiência dos rebanhos, tanto a produção, 

reprodução e saúde de vacas leiteiras. O estresse térmico ocorre em qualquer condição em que 

a combinação de temperatura e umidade relativa do ar faz com que a vaca gaste grande 

quantidade de energia para manter o organismo fisiologicamente ativo (Armstrong, 1994). 

Para diminuir o impacto do estresse térmico sobre a produtividade dos rebanhos, sistemas de 

resfriamento, estratégias nutricionais específicas e práticas de manejo para identificar com 

maior precisão as vacas sob estresse térmico têm sido implementadas (West, 2003). 

O impacto na produção e reprodução causado pelo estresse térmico pode ser explicado 

por mecanismos biológicos, como a queda no CMS, alterações no endócrinas, diminuição da 

ruminação e aumento nas exigências de mantença (Collier & Beede, 1985). Esses fatores 

contribuem para redução na disponibilidade e absorção dos nutrientes e energia destinados à 

produção e reprodução.  

Em estudo realizado por Collier et al. (1982), observaram pico máximo de redução na 

produção de leite 48 horas após início do estresse térmico em vacas leiteiras. Mais tarde, 

Spiers et al. (2004) demonstrou que o CMS diminuiu um dia após as vacas serem expostas ao 

estresse térmico, enquanto o reflexo na produção de leite ocorreu em 48 horas. Esse efeito 

pode ser explicado pelo fato de que o primeiro mecanismo utilizando frente ao estresse 

térmico é a redução no CMS, que irá impactar negativamente na disponibilidade de nutrientes 

usados na síntese do leite, reduzindo assim a produção (West, 2003; Rhoads et al., 2009).  

A redução do CMS pelas vacas frente ao estresse térmico é uma resposta fisiológica 

importante que mantém o equilíbrio térmico dos processos metabólicos e de fermentação 

ruminal que geram muito calor no corpo do animal (Beede, 1986). Concomitantemente, há 

aumento no metabolismo basal causado pela ativação do sistema termorregulador, com 

elevação das taxas de respiração e ingestão de água devido ao aumento da temperatura 
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ambiental, que levam a reduções no consumo de matéria seca (Roman Ponce et al., 1977; 

Mallonee et al., 1985; Polsky, 2017). Estudos realizados por Wheelock et al. (2010) 

mostraram que redução na ingestão de matéria seca pode ser responsável por cerca de 40-50% 

na redução da produção de leite quando as vacas estão sob estresse térmico e que 50-60% 

pode ser explicado por alterações no metabolismo pós-absortivo. Vacas que estressadas pelo 

calor tem aumento da insulina basal resultando em menor mobilização de lipídeos pelo tecido 

adiposo e aumentam o uso de glicose pelos tecidos periféricos, dessa forma essas vacas não 

conseguem ativar os mecanismos de poupadores de glicose utilizados para produção de leite 

em animais em zona de conforto.  

A redução no consumo causada pelo estresse térmico e o declínio na disponibilidade 

de nutrientes também podem levar a grande perda de peso corporal, levando o animal ao 

balanço energético negativo (Rhoads et al., 2009), acompanhado por redução no escore de 

condição corporal (Collard et al., 2000; Rhoads et al., 2009; Polsky, 2017). Nesse sentido é 

preciso buscar alternativas, como o uso de aditivos, a fim de propiciar fatores que possam 

afetar positivamente a digestibilidade dos nutrientes (Beede, 1986).  

Os mecanismos fisiológicos das vacas que possibilitam melhor dissipação do calor 

também levam ao aumento das exigências nutricionais. Esses mecanismos incluem aumento 

nas frequências respiratória e cardíaca, sudorese e salivação (Atrian & Shahryar, 2012). Estes, 

por sua vez, levam a aumento na perda de fluidos corporais que aumentam ainda mais as 

exigências nutricionais de mantença para compensar a desidratação e homeostase sanguínea 

(Collier et al., 2006), resultando em alterações nas concentrações de metabólitos sanguíneos. 

Segundo McDowell et al. (1976) cerca de 15% da perda de calor corporal total pode ocorrer 

através da respiração normal. Enquanto o aumento da frequência respiratória aumentar ainda 

mais o potencial dessa perda de calor (Campos Maia et al. 2005). 

O ITU foi estudado inicialmente em vacas em lactação por Berry et al. (1964), nesse 

período de desenvolvimento do termo foram estudadas vacas de baixa produção e em 

ambientes de calor não cíclicos, o que permitiu estabelecer um limiar de ITU em 72 para que 

então a partir daí as vacas em lactação tivessem redução na produção de leite.  

Estudo realizado por Zimbelman et al. (2009) utilizando dados de oito estudos ao 

longo de três anos, demonstrou que vacas que produzem mais de 35 kg/dia têm limiar de ITU 

em 68, e que a partir disso ocorre redução do consumo de MS e produção de leite. Mais 

recente, estudo desenvolvido por Jeelani et al. (2019), avaliou os efeitos de ITU entre 68 e 86, 

e observou que as vacas sofrem pequenas mudanças no ITU próximo a 72, e que as grandes 
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mudanças fisiológicas passam a ocorrer após o ITU atingir 74, sendo mais severas quando 

alcançou 80.  Nesse sentido é notório que existe grande variação entre os pesquisadores na 

definição de intervalo de valores ITU para expressar diferentes níveis de estresse, mas o que 

se torna consensual entre eles é que esse nível é dependente da localização geográfica em que 

se encontram essas vacas e do tipo animal no que se refere à produção de leite diária.  

Existem outros tipos de avaliações que podem ser realizadas nas vacas em lactação 

que podem ajudar a mensurar o estresse térmico. Um método comumente utilizado e bastante 

associado ao ITU é a avaliação de temperatura retal das vacas. Vários estudos apoiam o uso 

da temperatura retal como marcador do nível de estresse junto ao ITU. Dikmen e Hansen 

(2009) desenvolveram equações que comprovam essa relação, além disso Soriani & Calamari 

(2013) mostram que estas medidas podem também estar associadas ao tempo de ruminação. 

Visto que, vacas de alta produção, podem ser mais susceptíveis ao estresse térmico, 

Collier & Beede (1985) sugeriram três formas de gerenciar o resfriamento a fim de reduzir os 

efeitos do estresse, que são: a modificação física do ambiente, o desenvolvimento genético de 

raças menos sensíveis ao calor e o manejo nutricional dessas vacas. 

Embora os sistemas de resfriamento tenham avançado bastante, o desenvolvimento 

genético ainda tem custo elevado para a maioria das propriedades leiteiras, o que traz à tona a 

grande necessidade de associá-los ao manejo nutricional adequado para estes animais, 

principalmente no período do verão. A indústria americana estima que há perda de bilhões de 

dólares anualmente pela redução na produção de leite devido ao estresse térmico, e essa 

preocupação é crescente devido às mudanças climáticas recorrentes e que vão em direção à 

ambientes cada vez mais quentes (Wheelock et al., 2010). 

Além da queda de produção e qualidade do leite em vacas estressadas pelo calor 

existem outros fatores que contribuem para esta questão econômica, que incluem doenças 

devido ao aumento dos distúrbios metabólicos, crescimento lento de novilhas e desempenho 

reprodutivo reduzido (Collier et al., 1982; West, 1999).  

 

3. Aditivos 

A Instrução Normativa 13/04 (alterada pela Instrução Normativa n° 44/15), do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão governamental que 

aprova o regulamento técnico sobre aditivos para produtos destinados à alimentação animal, 

apresenta quais são os devidos procedimentos a serem adotados na avaliação, registro, 
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comercialização e uso dos aditivos na alimentação animal, a fim de garantir um nível 

adequado de proteção da saúde humana, dos animais e do meio ambiente. 

Os produtos compostos por aditivos que são destinados à alimentação animal são 

definidos nesta normativa como:  

“substância, micro-organismo ou produto formulado, adicionado 
intencionalmente aos produtos, que não é utilizado normalmente como 
ingrediente, tenha ou não valor nutritivo e que melhore as 
características dos produtos destinados à alimentação animal dos 
produtos animais, melhore o desempenho dos animais sadios ou 
atenda às necessidades nutricionais” (MAPA, 2015).  

 

A normativa ainda classifica os aditivos conforme suas funções e propriedades nas 

seguintes categorias: os tecnológicos que são aquelas substâncias adicionadas ao produto 

destinado à alimentação animal com fins tecnológicos; sensoriais que ajudam na melhora ou 

modificam as propriedades organolépticas ou as características visuais dos produtos; aditivos 

nutricionais são todas substâncias utilizadas para manter ou melhorar as propriedades 

nutricionais do produto; aditivos zootécnicos que influem positivamente na melhoria do 

desempenho dos animais; e aditivos anticoccidianos que eliminam ou inibem protozoários 

(MAPA, 2004). Os aditivos zootécnicos modulam a fermentação ruminal, o que facilita a 

digestão dos alimentos ingeridos e como resultado melhor desempenho animal (Morris et al., 

1990; Owens et al., 1991; MAPA, 2020). 

 De forma similar, aditivo foi definido por Hutjens et al. (1991) como sendo 

ingrediente que produz resposta animal desejável em um papel não nutriente. Mcuffey (2017) 

também descreve aditivo como tendo finalidade de incrementar a produção animal, e são 

utilizadas como ferramentas na dieta de vacas em lactação. Tais aditivos geralmente são 

apresentados como um pacote de pré-mistura ou mineral com baixa taxa de inclusão 

adicionados na TMR ou na mistura do concentrado. Uma grande variedade de aditivos está 

disponível atualmente, dentre eles estão antimicrobianos, ionóforos, leveduras, tampões, 

culturas microbianas e óleos funcionais.  

 

3.1. Monensina 

A utilização de ionóforos na produção animal teve início na década de 70. 

Primeiramente, em 1971, a monensina foi aprovada e utilizada com objetivo de controlar a 

coccidiose na produção de aves (Russel; Strobel, 1989). Já em 1975, sua utilização foi 
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aprovada para bovinos em confinamento como promotor de crescimento (Mcguffey et al., 

2001). A monensina é o ionóforo mais utilizado na alimentação animal. Trata-se de 

antimicrobiano utilizado com objetivo de aumentar o desempenho de bovinos de leite devido 

ao seu efeito sobre os microrganismos ruminais otimizando a fermentação ruminal, 

aumentando a produção de ácido propiônico, reduzindo a relação acetato/propionato 

(Mcguffey et al., 2001). O mecanismo de ação deste ionóforo, produzido naturalmente por 

bactérias do gênero Streptomyces cinnamonensis, estão ligadas as características lipofílicas e 

toxicidade a muitos microrganismos (Haney & Hoehn, 1967). 

No rúmen, a monensina exerce pouca ou nenhuma atividade contra as bactérias Gram-

negativas, mas é altamente efetiva contra bactérias Gram-positivas, fato se deve pela presença 

de camada lipídica externa nas bactérias Gram-negativas que contém porinas (canais de 

proteínas) com tamanho de 600 Dalton. Esses canais de proteínas selecionam a entrada de 

moléculas para o interior da célula e impedem que os ionóforos ultrapassem essa barreira 

física (Nagajara et al., 1997). Por outro lado, as bactérias Gram-positivas não possuem essa 

camada externa, o que possibilita a entrada dos ionóforos através da membrana celular. 

O modo de ação dos ionóforos se dá pela especificidade por cátions e pela capacidade 

de atingir determinadas concentrações no rúmen (Pressman, 1976).  Dessa forma, cada 

ionóforo é capaz de se ligar a um cátion apropriado e formar a ligação (ionóforo-cátion) que 

se liga a bactéria solubilizando a membrana celular. Assim que a membrana celular é 

solubilizada, o complexo cátion é trocado por um próton, levando à diferentes gradientes 

catiônicos e as relações de afinidade entre ionóforos e cátions, o que resulta em mudanças 

iônicas primárias e secundárias. A primeira reação que ocorre quando a monensina se liga a 

membrana celular é a entrada de Na+ e saída de K+ por diferença no gradiente de 

concentração; na segunda reação, ocorre translocação de Na+ para dentro e H+ para fora da 

célula; resultando em aumento a pressão osmótica promovendo a entrada de água “inchando” 

a célula, fazendo-a romper (Russel, 1987; Newbold et al., 2013). 

Estudo conduzido com vacas em terço médio de lactação suplementadas com 24 

mg/kg MS de monensina, alimentadas com silagem de milho na proporção 

volumoso:concentrado de 35:65, observou redução na relação acetato:propionato e na 

produção de metano (Sauer et al., 1998). Ao avaliarem o fornecimento de monensina em 

doses crescentes em dietas de vacas leiteiras em terço médio de lactação, Gandra et al. (2010) 

observaram redução linear na ingestão de MS, e aumento na eficiência produtiva ao utilizar a 

dose de 24 mg/kg de MS na dieta. 
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Vacas em lactação que receberam monensina em sua dieta podem apresentar 

mudanças significativas no perfil metabólico sanguíneo, principalmente no que se refere ao 

aporte do metabolismo energético da glicose, ácidos graxos não-esterificados e β-

hidroxibutirato; podendo também, promover alteração da concentração de nitrogênio ureico 

no sangue (Duffield et al., 2008). A meta-análise realizada por Duffield et al. (2008) estudou 

os efeitos metabólicos promovidos pela ação da monensina em vacas leiteiras, e constratou 

que a monensina aumentou em aproximadamente 3,0% os níveis de glicose e em 6,0% os 

níveis de uréia no sangue, mas não foi possível observar efeito para as concentrações de 

colesterol total.  Grandes quantidades de glicose são necessárias para atender os 

requerimentos da glândula mamária para produção de leite, síntese de lactose, proteína e 

gordura no leite (Reynolds et al., 1994). Uma maior disponibilidade de glicose pode ser 

resultado de maior propionato ruminal, o que contribuiu com o aumento na produção de leite 

(Hayes et al., 1996).  

Em ruminantes o processo de fermentação ruminal se dá em conjunto com ação de 

bactérias ruminais, as quais convertem componentes da dieta em ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC), proteína microbiana, amônia, metano, entre outros (Owens & Goetsch, 1993); 

a monensina tem geralmente aumenta as concentrações de propionato e diminui as 

concentrações de acetato e butirato no rúmen (Duffield, Rabiee e Lean, 2008; Vendramini et 

al., 2016). Entretanto, compostos como metano e calor não são utilizados pelos ruminantes, 

sendo estes classificados como drenos de energia (Callaway et al., 2003), a monensina 

também é descrita pela ação ruminal por proporcionar redução na emissão de metano, 

diminuindo assim a perda de energia por esse processo (Bergen e Bates, 1984; Bagg, 1997).  

A monensina possui restrições quanto ao seu uso, principalmente na União Européia, 

devido às preocupações dos consumidores por questões de segurança dos alimentos e 

proibição do uso de antimicrobianos. Assim, o interesse por aditivos naturais e com potencial 

semelhante ao da monensina vem crescendo.  

 

3.2. Óleos funcionais e essenciais 

Os óleos funcionais são compostos que exibem propriedades biológicas além de seu 

valor nutricional (Murakami et al., 2014; Bess et al., 2012), e não são classificados como 

óleos essenciais por não serem derivados de essências ou especiarias. 
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Os óleos funcionais têm sido mencionados como uma ferramenta da nutrição animal 

bastante útil a fim de melhorar a eficiência de absorção de nutrientes e desempenho animal. 

Autores relataram que uma mistura de extratos vegetais (líquido de casca de castanha de caju 

e óleo de rícino) melhora o desempenho de vacas em lactação, devido ao aumento na 

concentração ruminal de propionato (Ferreira de Jesus et al., 2016).  

Dentre a diversidade de componentes caracterizados como óleos funcionais podemos 

ressaltar os que compõe alguns produtos comerciais encontrados no mercado. O líquido da 

casca da castanha de caju é um coproduto da indústria da castanha de caju (Anacardium 

crashale) composto por óleo resorcinólico e alquilfenólico (Murakami et al., 2014), com 

ácido anacárdico (ácido 3-n-entadecilsalicílico), cardanol (3-n -pentadecilfenol), cardol (5-n-

pentadecilresorcinol) e metilcardol (2-metil-5-n-pentadecilresorcinol) como compostos 

bioativos (Murakami et al., 2014; Voirin et al., 2014). O líquido da casca da castanha de caju 

diminuiu a metanogênese, aumentou a proporção ruminal de propionato (Shinkai et al., 2012) 

e tendeu a diminuir a emissão de metano no rúmen e aumentou marginalmente a 

digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN) do trato total em vacas em lactação 

(Branco et al., 2015).  

O óleo de mamona obtido a partir da prensagem da mamona (ricinus communis), 

possui aproximadamente 90% de ácido ricinoléico como composição de toda a cadeia de 

ácidos graxos (Vieira et al., 2001). Pode modular a população bacteriana ruminal em bovinos 

de corte (Zotti et al., 2017) e pode melhorar o desempenho de vacas em lactação (Gandra et 

al., 2014). O líquido da casca da castanha de caju e o óleo de mamona são biologicamente 

ativos apresentando propriedades gastroprotetoras (Hamad e Mubofu, 2015), anti-

inflamatórias (Vieira et al., 2000) e antioxidantes (Trevisan et al., 2006). Essas propriedades 

podem ser mais benéficas em vacas impactadas pelo estresse térmico, uma vez que a 

hipertermia por si só promove a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que 

danificam as membranas celulares e as junções herméticas do epitélio intestinal (Bernabucci 

et al., 2002; Lambert et al., 2002).  

Outro composto que tem sido estudado na alimentação animal é a capsaicina e se trata 

de um alcaloide fenólico (8-metil-N-vanilil-6 nonenamida), encontrado em pimentas 

vermelhas (Capsicum ssp.), de caráter lipofílico, sendo denominado de capsaicinóide. Possui 

em sua fórmula estrutural o NH, que lhe concede a característica de pungência, sendo que 

pimentas que apresentam a molécula de oxigênio no lugar do NH em sua fórmula molecular 

não apresentam essa característica (Iwai et al., 2003). A capsaicina pode ser usada na forma 
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de óleo, podendo ser extraído através de alguns solventes como hexano, acetona e etanol, daí 

denominada por óleo essencial. 

Além disso, a capsaicina é de extrema importância e são usados na alimentação de 

humanos, como aditivos alimentares, e trazendo inúmeros benefícios (Perkins et al., 2002), 

como os efeitos fisiológicos envolvendo analgesia, atividade anticancerígenas, anti-

inflamatórias, antioxidantes e antiobesidade (Negulesco et al., 1987; Govindarajan e 

Sathyanarayana 1991; Luo et al., 2010; Liu e Nair, 2010). Portanto, o óleo de capsaicina está 

sendo comercializada com este apelo, principalmente por ser produto nutracêutico, e trazer 

inúmeros benefícios para a alimentação de humanos e de animais de produção (Cardozo et al., 

2008; Lee et al., 2011; Liu et al., 2014).  

Ainda que os mecanismos de absorção e metabolismo não tenham sido totalmente 

elucidados, existem inúmeros estudos sobre a absorção intestinal de capsaicinóides em ratos. 

Kawada et al. (1984) avaliaram a absorção dos capsaicinóides em ratos, onde administraram 

dose de 3 mg de capsaicina em animais em jejum e, após a administração, o sistema 

gastrointestinal desses animais foram retirados com intervalos de tempo para dosagem dos 

capsaicinóides. Os autores observaram que 85% da dose foi absorvida em 3 horas pelo 

intestino delgado, e menos de 10% foi encontrada nas fezes. Já Suresh e Srinivasan (2010) 

dosaram 30 mg por via oral em ratos e analisaram as concentrações de capsaicina no fígado, 

rins, fezes e urina, tendo como resultado a absorção de 94% de toda a capsaicina 

administrada, sendo metabolizada pelo fígado em menos de 4 horas, apenas uma pequena 

parte foi excretada pelas fezes (6,3%) e uma parte não significativa foi excretada pela urina, o 

que se deve à metabolização hepática deste composto.  

Portanto, a capsaicina possui alta taxa de absorção intestinal com aproveitamento de 

80 a 90%, sendo que apenas uma pequena porção é excretada pelas fezes, correspondente a 6 

a 10% (Kawada et al., 1984; Suresh & Srinivasan, 2010). Os processos de metabolização da 

capsaicina incluem hidroxilação aromática e alquil, O-desmetilação e desidrogenação alquil, e 

um oxigenação adicional do anel (REILLY et al., 2003).  Alguns compostos são formados 

através da desintoxicação hepática da capsaicina, incluindo Hidroxi-capsaicina, 17-

hidroxicapsaicina, 16,17-desidro-capsaicina, 16-hidroxi- capsaicina, vanililamina e vanilina 

(Chanda et al., 2008).  

Os canais TRPV (receptores de potencial transitório) são encontrados em mamíferos, 

mais somente o canal TRPV1 é ativado pela capsaicina (Vriens et al., 2009). Se trata de um 

canal de cátions não seletivos, que estão correlacionados com os sinais como calor, luz, frio, e 
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que são permeáveis ao cálcio (Baylie e Brayden, 2011). O TRPV1 é estimulado pelo pH 6,8 e 

temperaturas maiores que 42°C (Reyes-Escogido et al., 2011). Essa temperatura pode afetar a 

estabilidade da mobilidade dos íons, afetando a condução dos canais iônicos (Chung e Wang, 

2011). Desde modo a capsaicina pode provocar sensação de calor por ativar os receptores do 

TRPV1 (Takaishi et al., 2016).  Portanto, a capsaicina induz a produção e a perda de calor. 

Em ratos, a perda de calor foi relatada através da vasodilatação periférica, e por consequência 

disso houve aumento de temperatura superficial, que possivelmente está ligado à diminuição 

da temperatura corpórea.  

Lee et al. (2000), observaram maior temperatura superficial da pele (27,7 vs. 31,9 °C) 

e menor temperatura corporal (37,1 vs. 36,8 °C) em camundongos tratados com 5 mg de 

capsaicina por via intraperitoneal. Segundo Hachiya et al. (2007), que avaliaram o efeito 

sobre a temperatura corpórea em humanos, a capsaicina estimula a perda de calor, o que 

reflete em aumento na temperatura superficial da pele e redução da temperatura corporal, 

quando comparado ao grupo controle. 

No entanto, para animais ruminantes a capsaicina não tem efeito ou tem efeito 

insignificante a nível ruminal, sendo que seu mecanismo de ação não está completamente 

elucidado (Cardozo et al., 2004; Casalmiglia et al., 2007). Contudo, os efeitos com a 

capsaicina protegida do rúmen vêm ganhando espaço dentro da produção animal, como 

observado em estudos mais recentes (Bravo & Wall, 2016; Stelwagen et al., 2016; Oh et al., 

2017a; Oh et al., 2017b).  Devido à sua característica de ardor, a capsaicina encontrada 

comercialmente é normalmente composta por proteção de gordura, o que permite a passagem 

do aditivo sem que seja degradado no rúmen, e disponibilizado em nível de intestino dos 

ruminantes (Meunier et al., 2007).  

Altas temperaturas de ambiente durante o verão são consideradas fatores estressantes 

para animais produtores de leite, principalmente da raça Holandesa, devido à ineficiência de 

termorregulação, a qual pode levar à hipertermia. Este quadro altera o comportamento dos 

animais quanto à ingestão de água e alimentos, o que pode comprometer sua produtividade 

(JORDAN, 2003), nesse sentido os óleos funcionais podem ser utilizados com o intuito de 

melhorar o desempenho produtivo das vacas mesmo em períodos de calor intenso. 

 



97

 

 

 

3.3. Leveduras  

Leveduras são fungos unicelulares utilizados desde a antiguidade na alimentação 

humana. O gênero Saccharomyces, vem sendo amplamente utilizado na indústria, em 

destilarias de álcool e cervejarias, sendo a espécie Saccharomyces cerevisiae responsável pelo 

processo fermentativo nessas indústrias (Berto, 1985).  

O destino dado as leveduras originadas nos processos industriais de fermentação de 

álcool e cerveja tem extrema importância no que se refere a preservação ambiental; pois, em 

ambientes aquáticos as leveduras são altamente poluentes e sua utilização na alimentação 

animal pode ser uma forma economicamente viável e ecológica para escoar este subproduto 

(Oliveira, 2012). Porém, essa inclusão deve acontecer com cautela já que a composição das 

leveduras é bastante variável dependendo de fatores como a espécie da levedura, natureza do 

subproduto, aeração do meio, destino do meio de cultura, concentração dos sais e tampões 

utilizados no processo de fermentação (Baptista, 2001). 

Levando em consideração o processamento, a levedura seca faz parte da diversidade 

dos subprodutos, apresentando parede celular íntegra e bastante rica em aminoácidos, 

carboidratos e proteína (Zanutto, 1997). A obtenção da levedura seca, originalmente úmida 

obtida do leite de levedura pode ser através de rolos rotativos em contato direto com a 

superfície e temperatura de até 200°C; ou por método spray dry, onde o leite de leveduras em 

uma câmara passa por atomizador, que girando em alta rotação faz com que as pequenas 

gotículas geradas fiquem expostas à fluxo de ar quente e sequem de forma instantânea (Parra, 

2009). Esta tecnologia proporciona produto de melhor qualidade, visto que apresenta 

uniformidade em sua cor, granulometria, umidade e principalmente preservação dos 

aminoácidos, já que o processo utiliza menor temperatura e menor período de exposição à 

temperatura durante o processamento (Furco, 1997; Moreira et al., 2002). 

Em contrapartida, a levedura hidrolisada tem o citoplasma completamente exposto 

através de hidrólise da parede celular de S. cerevisiae realizada por enzimas endógenas ou 

exógenas. Esse processo de hidrólise permite a disponibilidade de grande quantidade de 

nucleotídeos, polipeptídios e vitaminas do complexo B (Silva, 2009). 

Os primeiros relatos de utilização de leveduras na nutrição animal foram em 

monogástricos, especialmente em suínos, e utilizada como fonte proteica. Já em ruminantes, 

os primeiros relatos do uso leveduras foram como pré-bióticos e apresentaram resultados 

expressivos no aumento de ganho de peso e produção de leite (Beeson & Perry, 1953). 

Entretanto, outros estudos relataram resultados discrepantes em que a adição de leveduras não 
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influenciou a produção de leite em vacas (Lassiter et al., 1958; Wallace e Newbold, 1992; 

Wallace, 1994). 

Arambel e Tung (1987) demonstraram em estudo in vitro que a temperatura e a 

composição química do líquido ruminal tende a inibir o crescimento de leveduras. O pH 

favorável para o crescimento de levedura é próximo a 4,5; no entanto, devido ao fato do pH 

ruminal possuir valor superior, as leveduras apresentam baixa taxa de crescimento. Newbold 

et al. (1990) em estudo desenvolvido com ovelhas com objetivo de estudar a população 

ruminal após a inclusão de levedura na dieta; relatou aumento de 1,5 × 103 para 3,3 × 105 após 

uma hora dos animais receberem alimentação composta por cultura de leveduras, porém este 

crescimento não persistiu o que indica a necessidade de fornecimento contínuo, já que S. 

cerevisiae não se multiplica de forma expressiva no rúmen. 

De maneira geral, a suplementação com leveduras aumenta a quantidade de bactérias 

anaeróbicas no líquido ruminal. Há aumento no número de bactérias celulolíticas e as 

bactérias que utilizam ácido lático são estimuladas pelos ácidos dicarboxílicos presentes no 

rúmen. Tal fato pode explicar a melhora na degradação de fibra e aumento da estabilidade 

ruminal em animais que recebem a suplementação com leveduras (Harrison et al., 1988; 

Williams et al., 1991).  

Estudo desenvolvido por Huber et al. (1994) mostrou que a suplementação de 

leveduras em vacas leiteiras expostas a altas temperaturas reduziu sinais de estresse térmico, 

bem como temperatura retal e frequência respiratória, além disso, melhorou desempenho na 

lactação. Adicionalmente, em estudo desenvolvido por Schingoethe et al. (2004) que teve 

como objetivo avaliar vacas leiteiras expostas ao estresse térmico e suplementadas com 60 g/d 

de cultura de S. cerevisiae, observou maiores rendimentos nos componentes do leite, embora 

as concentrações de gordura do leite apresentaram redução. Além disso, suplementação de S. 

cerevisiae não teve efeitos significativos na temperatura retal, e não influenciou o escore de 

condição corporal e as concentrações de metabólitos no plasma. Diante disso, os autores 

concluíram que o uso de S. cerevisiae melhorou o desempenho da lactação de vacas leiteiras 

expostas ao estresse térmico, aumentando a produção de leite e de sólidos não gordurosos  

(Huber et al., 1994). Dessa forma, embora seja de extrema importância padronizar doses e 

linhagens ofertadas, sugere-se que a adição destes microrganismos como forma suplementar à 

dieta de bovinos pode ser alternativa viável à utilização de ionóforos.  

Glucanos e mananas são polissacarídeos componentes da parede celular de leveduras, 

que podem atuar como imunoestimulantes nos animais (Engstad e Robertsen, 1993). A parede 
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celular de leveduras é composta por 30% de manana, 30% de glucana e 12,5% de proteínas. A 

atuação imunológica destes compostos foi estudada por Guo et al. (2003), os quais 

descreveram ação benéfica das mananas e glucanos sobre macrófagos e no número de células 

circulantes. 

De forma adicional, a S. cerevisiae possui componentes da parede celular, como os 

betas-glucanos (β-glu), que possuem capacidade de adsorver micotoxinas. Estes 

polissacarídeos possuem ligações β 1-3 e 1-6 e sua estrutura tridimensional em forma de 

hélice, contribuem para que consigam adsorver micotoxinas de forma eficiente (Magnani e 

Castro-Gómez, 2008). A presença das ligações β 1-3 conferem elasticidade a parede celular 

das leveduras em condições normais osmóticas. Isso ocorre devido a característica dessas 

ligações de hidrogênio que representam uma rede tridimensional e contínua. Quando em 

meios hipertônicos, a parede celular tende a encolher podendo perder até 60% de seu volume 

original (Klis et al., 2006). Em contrapartida, as ligações β 1-6 servem de apoio para a 

estrutura e integridade da membrana plasmática (Roemer et al., 1994). Condições aplicadas na 

produção de cerveja durante a fermentação, como variação na disponibilidade de nutrientes, 

no pH, temperatura, disponibilidade de hidrogênio e na composição do meio de cultivo 

podem influenciar a composição da parede celular das leveduras (Rossi et al., 2003). 

As β-glu da parede celular das leveduras fazem parte de classe conhecida como 

modificadores de resposta biológica, e tem a capacidade de alterar no hospedeiro a resposta 

biológica pelo estímulo do sistema imune. Esse tipo de atividade acontece devido ao tipo de 

ligações glicosídicas, peso molecular, conformidade, grau de polimerização e de ramificação 

do polímero (Dietrich-Muszalska et al., 2011).  Dentre os derivados solúveis da β-glu sabe-se 

que a forma carboximetilada tem efeito modulador da resposta imune inata e adaptativa 

(Babincová et al., 2002). 

As micotoxinas são metabólitos secundários de baixo peso molecular produzidos por 

micélios ou esporos de fungos filamentosos. As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas que 

podem contaminar naturalmente os alimentos, como milho, trigo, sorgo, arroz e oleaginosas 

como girassol, amendoim, coco, algodão (Baht et al., 2010); tendo a umidade e a temperatura 

como fatores que influenciam de maneira significativa para o crescimento desses fungos, além 

de outros fatores ambientais como vento e insetos serem vetores para transferência entre 

plantas (FAO, 2007).  

As micotoxinas podem suprimir ou estimular o sistema imunológico (Sharma, 1993). 

A supressão enfraquece o sistema imunológico na resposta a estímulos, enquanto a 



100

 

 

 

estimulação produz reações alérgicas hipersensíveis. Estudos têm demonstrado que uso 

combinado de adsorventes de origem da parede celular de S. cerevisiae na dieta de vacas 

leiteiras podem reduzir aflatoxinas do leite (possivelmente transferidas via dieta) e evitar a 

redução na produção de leite causada pela toxina (Diaz et al., 2004; Ogunade et al., 2016), 

podendo até haver tendência em aumentar a produção de leite (Jiang et al., 2018). 

Os aglutinantes de micotoxinas são adicionados na alimentação das vacas a fim de 

reduzir o risco de transferência das micotoxinas para o leite. Esse cuidado se deve pelo fato 

desses compostos serem tóxicos e cancerígenos ao consumo humano, e isso fez com que o 

FDA (Food and Drug Administration) estabelecesse um limite de 0,5 μg/L no leite 

(Mcguffey, 2017). 

Um estudo desenvolvido por Gonçalves et al. (2017) testou mix comercial composto 

por parede celular de levedura, levedura viva e seca (S. cerevisiae) que foram administradas 

na alimentação das vacas de forma isolada ou em conjunto com aflatoxinas. O resultado 

demonstrou que sua inclusão não afeta a produção de leite ou a concentração de gordura ou 

proteína do leite, embora os tratamentos que receberam algum tipo de levedura foram capazes 

de reduzir a concentração da aflatoxina excretada no leite, sendo os subprodutos de células de 

levedura e levedura viva apresentaram maior eficiência, removendo 78 e 89%, 

respectivamente, de aflatoxina no leite. Os resultados encontrados nesse experimento indicam 

potencial aplicação desses subprodutos, na redução da excreção de aflatoxina no leite. 

4. Resultados e discussão 

Serão apresentados resultados e discussão de 3 experimentos realizados no 

Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal (VNP) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo (FMVZ-USP), em Pirassununga; os quais estudaram os efeitos de aditivos 

alimentares sobre o desempenho de vacas leiteiras em condições de estresse térmico. 

4.1. Temperatura, umidade do ar e parâmetros fisiológicos das vacas 

 Levando em consideração os dados obtidos nos estudos (Tabela 1), consideramos que 

as vacas estavam em situação de estresse térmico durante os períodos de avaliação. Porquanto 

as condições ambientais dos estudos, o ITU médio apresentou valores acima de 68, que é o 

limite mínimo relatado na literatura para alterações no CMS e produção de leite, levando a 

mudanças importantes no metabolismo do animal (Zimbelman et al., 2009).  Bouraoui et al. 
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(2002) estimaram uma redução de 0,41 kg/d na produção de leite para cada unidade de 

aumento no ITU (após 69). 

 Vale ressaltar que os estudos não foram delineados com o estresse térmico como 

tratamento. O estresse térmico encontrado é característico do verão brasileiro, época do ano 

em que foram executados os estudos (Tabela 1). 

Ghizzi et al. (2018) estudaram a adição de monensina (22 mg/kg MS, Rumensin®, 

Elanco Animal Health, Greenfield, IN) e óleos funcionais (500 mg/kg MS, Essential®, 

Cascavel, Brasil) na dieta de vacas leiteiras (n=12 por tratamento; 201 ± 63 dias em lactação) 

com produção de leite média de 28 kg/dia. Os autores não encontraram efeitos dos 

tratamentos sob os parâmetros fisiológicos avaliados, como frequência cardíaca, respiratório e 

temperatura retal (Tabela 2). 
 

Tabela 1. Observação das características ambientais durante os estudos. 

Estudos1 Período 

experimental 

Temp2. 

média 

EPM UR3 

média 

EPM ITU4 

médio 

EPM 

Ghizzi et al. (2018) Janeiro a março 

de 2016 

25,0 0,25 81,7 1,17 74,6 0,28 

Grigoletto et al. (2021) Janeiro a abril de 

2019 

25,0 2,70 69,0 8,57 73,0 2,84 

Vittorazzi Junior 

(dados não publicados) 

Janeiro a abril de 

2020 

24,1 3,20 69,9 9,30 72,0 4,30 

1Dados adaptados de estudos realizados no LPBL/FMVZ/USP.2Temperatura média, em °C. 3Umidade Relativa 
média. 4Índice de temperatura e umidade. 

 

Embora os animais alimentados com óleos funcionais exibissem valores 

numericamente mais baixos de frequência cardíaca e respiratória, não foram observadas 

diferenças significativas nessas variáveis. Concordando com presente estudo, Boyd et al. 

(2012) não relataram efeitos de óleos essenciais na taxa de respiração e temperatura retal de 

vacas leiteiras sobre estresse térmico (ITU 78,8). Da mesma forma, Havlin & Robinson 

(2015) não relataram efeitos no uso de extrato cítrico sob taxa de respiração e temperatura 

superficial da pele de vacas leiteiras submetidas a estresse térmico. O estudo de Ghizzi et al. 
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(2018) não forneceu evidências de que os óleos funcionais podem alterar as taxas de 

respiração e o pH ruminal das vacas. 

Grigoletto et al. (2021) estudaram o uso de monensina (20 mg/kg MS, Rumensin®, 

Elanco Animal Health, Greenfield, IN) e um blend de leveduras e minerais orgânicos 

(40g/vaca/dia, Milk Sacc+®, Alltech, Nicholasville, KY) isolados e em associação, na 

alimentação de vacas leiteiras (n=10, número de vacas em cada tratamento; 187 ± 115 dias em 

lactação e 27,2 ± 5,2 kg/d de produção de leite).  Os autores não observaram efeitos dos 

tratamentos para as variáveis fisiológicas avaliadas neste estudo, como frequência cardíaca e 

respiratória, e temperaturas de superfície de pele e retal. Um estudo recente estabeleceu que a 

temperatura retal média normal de vacas sem sofrer estresse por calor era de 38,5 °C (LI et 

al., 2021). No estudo de Grigoletto et al. (2021), a temperatura retal média de vacas 

submetidas a diferentes tratamentos foi superior a 38,8 °C (Tabela 2).  

Ao contrário do nosso estudo, alguns autores relataram uma diminuição na 

temperatura retal de vacas alimentadas com aditivos compostos por levedura e relacionaram 

essa resposta ao efeito positivo no sistema digestivo (Bruno et al., 2009; Gandra et al., 2019). 

É importante ressaltar que vacas alimentadas com o blend de leveduras e minerais orgânicos 

tenderam a ter maior consumo de matéria seca, o que pode ter afetado a carga térmica das 

vacas. É relevante ressaltar que na literatura encontramos dados onde as vacas alimentadas 

com uma mistura comercial composta por cepas vivas e mortas de S. cerevisiae (10 g/vaca/d) 

tiveram temperatura retal semelhante ao que encontramos no grupo controle deste estudo 

(Salvati et al., 2015). Além disso, Ghizzi et al. (2018) também não observaram mudanças na 

temperatura retal ao fornecer monensina (22 mg/kg de MS) para vacas leiteiras, sugerindo que 

a magnitude dos efeitos aditivos pode ser dependente das condições ambientais. 

Vittorazzi Junior (dados não publicados) em estudo também conduzido no LPBL, 

avaliou os efeitos de níveis crescentes de capsaicina (0, 0,75 e 1,50 g/vaca/dia, CAPCIN®, 

Nutriquest Nutrição Animal Ltda., Brasil) na alimentação de vacas em lactação (n=12, 

número de vacas por tratamento; 160 ± 88 dias em lactação e 30,9 ± 7,2 kg/d de produção de 

leite). Os dados obtidos não permitem inferir que houve efeitos dos níveis de capsaicina sob 

os parâmetros fisiológicos, apesar de numericamente a frequência cardíaca diminuir conforme 

maior o nível de inclusão da capsaicina não foi observado diferença significativa (Tabela 2). 

Esperava-se que a inclusão da capsaicina promovesse efeitos benéficos nos parâmetros 

fisiológicos das vacas, já que é conhecida por estimular respostas termo regulatórias. Porém, 

esse resultado condiz com encontrado por Oh et al. (2017) em que avaliaram o uso de 
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capsaicina protegida do rúmen e não observaram efeito na temperatura retal das vacas, mas 

apresentam efeitos positivos na resposta imune (respostas de fase aguda) e no estresse 

oxidativo. 

A capsaicina tem sido amplamente estudada em monogástricos, sendo mais facilmente 

encontrada na literatura do que para ruminantes. Os resultados encontrados neste estudo, 

apesar de promissores, ainda não elucidam diversos efeitos do uso da capsaicina na 

alimentação de vacas leiteiras, sendo necessário mais estudos para compreendê-los.  

 

Tabela 2. Efeitos do uso de diferentes aditivos sob os parâmetros fisiológicos na alimentação 

de vacas leiteiras durante períodos de estresse térmico 

Estudo1 Dieta Dose N F. Card.2 

(min) 

F. Resp. 3 

(min) 

Temp. 

retal4 (°C) 

Ghizzi et al. (2018) CON - 12 88,9 87,4 39,3 

MON 22 mg/kg 

MS 

12 89,9 87,1 39,3 

OF 500 mg/Kg 

MS 

12 84,5 84,9 39,2 

Grigoletto et al. (2021) CON - 10 92,1 64,1 39,0 

MON 20 mg/kg 

MS 

10 90,5 63,9 39,0 

MS 40g/vaca/d 10 87,6 64,8 38,9 

MM MON + MS 10 90,4 64,0 38,8 

Vitorazzi Junior (dados 

não publicados) 

CON - 12 100,2 52,5 38,5 

CA1 0,75 g/vaca/d 12 98,7 54,5 38,5 

CA2 1,50 g/vaca/d 12 97,0 53,8 38,5 

1Dados adaptados de estudos realizados no LPBL/FMVZ/USP. 2Frequência cardíaca. 3Frequência respiratória. 
4Temperatura retal. 
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4.2. Efeitos do uso dos aditivos no consumo e desempenho 

 

Mediante as condições ambientais, os desafios encontrados pelas vacas podem ser 

inúmeros, e a magnitude dos efeitos dos aditivos pode ser dependente dessas condições. 

Ghizzi et al. (2018) observaram que as vacas alimentadas com monensina tiveram um menor 

consumo de matéria seca e matéria orgânica quando comparado aos grupos controle e óleos 

funcionais. Essa redução no consumo de matéria seca encontrada para o tratamento 

monensina já está bem descrita na literatura (Ipharreguerre & Clark, 2003; Duffield et al., 

2008). Além disso, o menor consumo de matéria seca pode estar relacionado com o impacto 

do estresse térmico (Baumgard et al., 2011). Também não foram observadas evidências de 

que os óleos funcionais pudessem promover uma melhora na digestibilidade de nutrientes ou 

alteração na população microbiana ruminal neste estudo, resultado que não era esperado já 

que presumidamente vacas não estressadas por calor apresentaram melhor desempenho 

devido ao aumento da concentração do propionato no rúmen (Ferreira de Jesus et al., 2016). 

Ademais, os tratamentos utilizados não tiveram efeito sob produção de leite, produção 

de leite corrigida para gordura, e de produção de sólidos exceto para gordura. Vacas 

alimentadas com óleos funcionais tinham maior teor de gordura do leite em comparação com 

aqueles alimentados com monensina, e os óleos funcionais tenderam a aumentar a produção 

de gordura do leite em relação a monensina (Tabela 3).  Os autores esperavam que a inclusão 

de óleos funcionais tivesse efeitos mais evidentes no desempenho das vacas frente ao estresse 

térmico, já que os óleos funcionais apresentam características antioxidantes e gastroprotetoras 

que poderiam promover melhores condições para crescimento microbiano e fermentação 

ruminal (Soltan et al., 2018, 2017). 

Grigoletto et al. (2021) observaram aumento no consumo de matéria seca (% peso 

corporal) para as vacas alimentadas com blend de leveduras e minerais orgânicos (Tabela 3). 

Diferente do encontrado por Ghizzi et al. (2018), os autores não observaram uma redução no 

consumo de matéria seca para as vacas que consumiram monensina, semelhante ao 

encontrado por Vendramini et al. (2016) em dose semelhante ao utilizado (24 mg/Kg de MS) 

neste estudo.  

No estudo de Grigoletto et al. (2021) os autores não observaram efeito do blend de 

leveduras e minerais orgânicos na digestibilidade aparente do trato total de FDN, apesar disso, 

observaram maior consumo de ração com partículas mais longas em detrimento das menores 

(dados não mostrados), sugere uma melhora no ambiente ruminal para a degradação da FDN. 
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Isso é apoiado pela redução no tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN consumido 

(dados não mostrados). O efeito das leveduras no favorecimento de bactérias celulolíticas no 

rúmen de vacas em lactação está bem descrito na literatura (Newbold et al., 1996; 

Chaucheyras-Durand et al., 2008). 

Os autores, também observaram que as vacas alimentadas com blend de leveduras e 

minerais orgânicos tiveram aumento na produção de leite, produção de leite corrigida para 

gordura, produção de gordura, proteína e lactose. O aumento na produção de leite em 1,48 

kg/d encontrada pelos autores, é semelhante ao encontrado em estudos que avaliaram a adição 

de S. cerevisiae na alimentação de vacas leiteiras durante o verão, com aumentos na produção 

de leite de 1,3 a 1,5 kg/d (Moallem et al., 2009; Salvati et al., 2015). O blend de leveduras e 

minerais orgânicos contém oligoelementos proteinados junto com leveduras vivas, o que pode 

ter contribuído para os resultados positivos na produção de leite. Por causa da redução 

esperada do consumo de matéria seca quando as vacas são expostas a ambientes de alto índice 

de temperatura e umidade, as fontes minerais com maior biodisponibilidade, como 

oligoelementos orgânicos encontrados em produtos complexados com aminoácidos ou 

polissacarídeos são particularmente importantes para vacas leiteiras para melhorar a eficiência 

de absorção (Nocek et al., 2006; Goff, 2018). 

Vale salientar que as vacas exibiram um declínio na produção de leite ao longo do 

experimento, principalmente ao grupo de animais que receberam dieta controle (sem inclusão 

de aditivo), e especialmente após a quinta semana do experimento, sugerindo que as vacas 

não foram capazes de manter a produção de leite quando experimentaram alto ITU por longos 

períodos, similar ao descrito anteriormente por Ominski et al. (2002). As condições 

ambientais podem afetar as vacas leiteiras de forma multifatorial, combinando aspectos 

fisiológicos, produtivos, comportamentais e nutricionais. Nesse sentido, a variação dos dias 

em lactação das vacas é também um fator que pode influenciar no desempenho produtivo, 

além da persistência da lactação. 

Vittorazzi Junior (dados não publicados) observaram aumento linear no consumo de 

matéria seca (Tabela 3), matéria orgânica, FDN e extrato etéreo além de tendência em 

aumentar o consumo de proteína bruta. Diferente do encontrado por Tyger e Krause (2011) 

que utilizaram 0,25g/d de capsaicina; e Oh et al. (2017) que utilizaram doses crescentes de 

capsaicina (100 e 200 mg/d). Semelhante a estes resultados, Cardozo et al. (2006) avaliando 

uso de óleos essenciais em novilhas observaram que os animais que consumiram capsaicina 

(1g/d) tiveram um aumento no consumo de matéria seca.  
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Em contrapartida, Rodriguez-Prado et al. (2008) avaliaram o padrão de ingestão em 

novilhas alimentadas com capsaicina (0, 125, 250 e 500 mg/d) observaram que após 2 horas 

da primeira alimentação o consumo é reduzido, os autores relacionaram esse efeito com o 

sabor pungente desse óleo essencial. Em vacas leiteiras, Tyger e Krause observaram 

comportamento ingestivo semelhante, onde o intervalo entre as refeições foram menores. Os 

autores também relacionaram esse efeito à palatabilidade, e essa mudança no comportamento 

ingestivo pode ser benéfico na prevenção da acidose, pois ajuda controlar a diminuição do pH 

ruminal após a alimentação. 

Não foram observados resultados significativos para digestibilidade aparente do trato 

total da MS, matéria orgânica (MO), FDN e extrato etéreo (EE); mas foi observada tendência 

em aumentar linearmente a digestibilidade da proteína bruta (PB). Esses resultados obtidos 

para consumo e digestibilidade dos nutrientes são semelhantes ao encontrado por Tyger e 

Krause (2011). A tendência encontrada para maior digestibilidade de PB pode estar 

relacionada ao aumento linear do consumo de matéria seca e proteína encontrados no estudo, 

e às possíveis mudanças da microbiota ruminal, pela modulação dos ácidos graxos voláteis e 

pH. Rodriguez-Prado et al. (2012) observaram em novilhas uma tendência linear em aumentar 

pH e ácidos graxos voláteis totais, os autores relataram que nas primeiras 6 h após a 

alimentação houve um aumento da concentração dos AGVs e entre 6 – 10h um decréscimo 

relacionado a mudança de comportamento ingestivo encontrado por eles no estudo.  

Ainda, o estudo demostra aumento linear da produção de leite corrigida para gordura, 

proteína, gordura e lactose ao incluir capsaicina na dieta das vacas em lactação em condições 

de estresse térmico (Tabela 3). Também demostrou tendência em quadrática em eficiência 

alimentar para produção de leite corrigida para gordura em relação ao consumo de matéria 

seca. Os achados neste estudo para consumo de matéria seca e nutrientes, produção e 

composição do leite são bastantes conflitantes aos encontrados na literatura, e de modo geral 

são dependentes de dosagens, fase de lactação, idade dos animais e espécie (Tyger & Krause, 

2011; Benchaar et al., 2008).  
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5. Considerações finais 

Os aditivos, estudados pelo LPBL, e incluídos na alimentação de vacas leiteiras 

durante período de estresse térmico permite melhorar a produtividade desses animais. Apesar 

disso, não encontramos evidência que seus efeitos possibilitem redução da temperatura 

corporal e as frequências de respiração e cardíaca, merecendo mais pesquisas para entender o 

mecanismo subjacente à interação entre o efeito do estresse térmico e a eficácia dos aditivos 

nas vacas leiteiras. 
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1. Introdução  

Os equinos são animais herbívoros, essenciais pastejadores e seletores, que possuem 

particularidades anatômicas e fisiológicas dependentes da ingestão contínua de alimentos para 

a manutenção da sua saúde digestiva, o que naturalmente ocorria por meio da seleção e 

ingestão de volumosos. Estes animais apresentam um sistema digestório complexo e eficaz no 

aproveitamento de nutrientes por meio dos processos digestivos enzimático e fermentativo.  

O organismo trabalha em prol da manutenção da homeostasia e depende diretamente 

do peso do cavalo, do ambiente em que está inserido, da eficiência digestiva e metabólica 

individual e da atividade de trabalho cujo está desempenhando. Conforme a domesticação, as 

atividades de trabalho, lazer e esporte resultaram no aumento da demanda nutricional da 

espécie, o que deu espaço ao uso de dietas concentradas por meio do uso de grãos de cereais.  

O uso de dietas ricas em grãos, usualmente aumenta a ingestão de amido e, 

consequentemente, os problemas ligados ao uso indiscriminado dessa matriz energética. O 

excesso de amido que escapa do aproveitamento no intestino delgado chega aos 

compartimentos do intestino grosso, onde sofre ação fermentativa da microbiologia presente. 

Este fato está intimamente relacionado com a alta ocorrência de distúrbios metabólicos como 

resistência à insulina, síndrome cólica, laminite, doenças cardiovasculares e endócrinas, além 

de ter a resposta glicêmica aumentada. Por este motivo, muitos estudos vêm sendo realizados 

com o objetivo de reduzir o uso de grãos de cereais na dieta de equinos.  
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Neste sentido, o uso de coprodutos pode substituir total ou parcialmente os grãos de 

cereais como fonte energética ou proteica. Os coprodutos são obtidos a partir de resíduos 

sólidos provenientes de processos da agroindústria como a produção de álcool, sucos de fruta, 

lavoura e alimentação humana. Por apresentarem valores nutricionais adequados, os 

coprodutos vêm sendo utilizados como ingredientes substitutos na nutrição animal. 

Os coprodutos, em geral, possuem alto teor de fibras de fácil fermentação. Neste 

contexto, surgem as chamadas superfibras, onde enquadram-se, por exemplo, a polpa cítrica, 

casca de soja e polpa de beterraba. Tais fibras são tão benéficas para os equinos quanto as 

forragens, mantendo a saúde digestiva dos cavalos, balanço de eletrólitos e dos fluídos, no 

entanto, a relação de fibras fermentescíveis:lignina é elevada, aumentando o valor energético 

potencial do ingrediente.  

Com o maior aproveitamento da fibra, a comunidade microbiana presente no trato 

gastrointestinal dos equinos é a maior responsável pela fermentação de carboidratos solúveis, 

pectinas, galactanas, celulose e hemicelulose, gerando os ácidos graxos de cadeia curta. Estes 

são compostos principalmente pelos ácidos: acético (precursor de Acetil-CoA), propiônico 

(envolvido na gliconeogênese) e butírico (suprimento energético para células da mucosa). 

Portanto, os coprodutos podem ser uma alternativa de manter os níveis nutricionais da 

dieta, reduzir os riscos metabólicos, melhorar as respostas fisiológicas e metabólicas, 

promovendo saúde digestiva, além de contribuir com a redução do custo da dieta e diminuir a 

concorrência com ingredientes usuais amplamente utilizados na alimentação humana e 

animal.  

 

a. Coprodutos energéticos e proteicos  

 

 Comumente a matriz energética que compõe a dieta de cavalos das variadas categorias 

é baseada em altos níveis de grãos de cereais com baixa presença de fibras. Os alimentos 

alternativos compostos por fibras de alta fermentabilidade são um caminho contra os riscos 

metabólicos do alto uso de grãos. Em síntese, o uso de fibras ricas em proteínas anda em 

paralelo aos efeitos benéficos como, por exemplo, auxílio na síntese de glicogênio, efeito 

tamponante e manutenção do desempenho (Richards et al., 2006; Richardson & Murray, 

2016; Cipriano-Salazar et al., 2018).  

 Os coprodutos energéticos estão diretamente relacionados à produção de ácidos graxos 

de cadeia curta pelo aproveitamento dos carboidratos fermentáveis pela comunidade 
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bacteriana do trato gastrointestinal. As frutanas, β-glucanas, e pectinas, compõem a fração de 

fibras rapidamente fermentáveis. Os carboidratos-fibrosos ricos em energia são representados 

pela celulose, hemicelulose e componentes da parede celular, e dependem entre vários fatores 

da quantidade de lignificação, taxa de retenção e equilíbrio da microbiota para otimizar o 

aproveitamento (Hall, 2003).  

 Dois coprodutos classificados como energéticos são a Casca de Soja e a Polpa de 

Beterraba (Brandi & Furtado, 2009, Brokner et al., 2013). Estes, possuem valores na matéria 

seca de fibra em detergente neutro de 66,45% e 45,60%, respectivamente. Ainda, fibra em 

detergente ácido de 49,24% para Casca de Soja e 25,60% para a Polpa de Beterraba, 

indicando as proporções fibrosas dos coprodutos. Em paralelo, os valores de lignina 

analisados para a Casca de Soja e Polpa de Beterraba são de, respectivamente, 3,83% e 3,40% 

reforçando a alta disponibilidade das frações fibrosas ricas em energia para o cavalo 

(CQBAL, 2021; Pereira et al., dados não publicados). Além disso, estes alimentos apresentam 

valores de energia digestível muito próximos (Richardson et al., 2016).  

 Em contrapartida, coprodutos compostos por altos níveis de proteína bruta (>16%) e 

valores de energia digestível relativamente reduzidas, são classificados como proteicos 

(Aborus et al., 2017). A fonte proteica mais comum na dieta de equinos é o farelo de soja. 

Com um perfil aminoácido e biodisponibilidade desejáveis, este alimento sofreu alta 

valorização e alternativas como o farelo de algodão e leveduras foram a princípio estudadas 

(Tosi et al., 1989).  

 O cavalo, diferente de outras espécies de produção, apresentam particularidades no 

metabolismo proteico. O NRC (2012), aponta que os cavalos são, possivelmente, uma espécie 

com exigência específica para cada aminoácido essencial existente. Neste quesito, 

ingredientes alternativos que possam substituir total ou parcialmente as fontes proteicas 

garantindo biodisponibilidade e perfil aminoácido desejável, segurança alimentar e saúde 

digestiva no cavalo são de extrema importância na nutrologia equina.  

 

b. Casca de soja 

 

O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Na safra 2020/2021 o Brasil foi 

responsável pela produção de 135,409 milhões de toneladas de soja, enquanto no mundo 

362,947 mi/ton eram produzidas, representando 37,31% da produção mundial de soja, 

seguido pelos Estados Unidos, detentor de 30% do resultado no mundo (Embrapa, 2021). De 
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acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 2021), a área de cultivo de 

1977 para 2019 cresceu de 6,9 milhões para 35,9 milhões de hectares.  

A industrialização da soja é resumida ao óleo bruto, processo este que gera uma certa 

variedade e quantidade de resíduos como farelos e cascas (Moretto & Fett, 1989). A casca de 

soja é um coproduto da indústria produtora de óleo de soja. Obtida a partir de processo 

mecânico na seleção dos grãos, a casca de soja não sofre processos químicos, físicos ou 

biológicos.  

A casca de soja é uma fonte de fibra de alta fermentabilidade, baixos níveis de amido e 

quando adicionada a dieta aumenta o aporte energético aliado ao menor preenchimento 

gastrointestinal. Os carboidratos estruturais da sua composição são melhor aproveitados no 

intestino grosso do cavalo, já que há baixa lignificação e altos teores de proteína complexada 

à pectina desta camada (Van Soest, 1985; Coverdale et al., 2004).  

Diversos autores apontam a casca de soja como um suplemento energético, chegando 

a apresentar até 80% do valor energético do milho grão, porém com teores de fibra superiores. 

Assim, a casca de soja é classificada como um intermediário ao alimento volumoso e 

concentrado, baseado em seus valores fibrosos e proteicos, assim como a polpa cítrica e 

resíduos de cervejaria (Bernard & McNeil, 1991; Sarwar et al., 1992). 

Segundo NRC (2007) a casca de soja possui a seguinte composição: matéria seca 

(MS) 90,9%; proteína bruta (PB) 13,9%; energia digestível (ED) 2,25 Mcal/Kg; lisina (Lis) 

0,87%; cálcio (Ca) 0,63%; fósforo (P) 0,17%; fibra em detergente neutro (FDN) 63,3%; fibra 

em detergente ácido (FDA) 40,7%; extrato etéreo (EE) 2,3%, além de baixos valores de 

amido (5%).   

 

c. Processamento para a extração da casca de soja 

 

 A produção de óleo de soja bruto se divide em três etapas, a partir do armazenamento 

dos grãos, passando pelo processo de preparação onde a casca de soja será retirada e por fim, 

a extração do óleo bruto. No recebimento, o teor de umidade é uma das principais variáveis 

analisadas, garantindo aproximadamente um índice de 14% (Moretto & Fett, 1989).  

A etapa inicial tem como objetivo a eliminação das impurezas como poeira, matéria 

orgânica contaminante e partículas indesejadas que se misturam durante a colheita do grão de 

soja, garantindo a qualidade da matéria prima. Posteriormente, os grãos são expostos a 

ventilação com ar quente até atingir um índice de aproximadamente 12% de umidade 
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(Moretto & Fett, 1989), passam pelos descascadores, onde as cascas são quebradas por 

batedores ou facas giratórias e separadas dos grãos por peneiras vibratórias. Em seguida, após 

o descascamento, passam por condicionamento entre 55 e 60°C, preparando o material para a 

próxima etapa. Ocorre então a trituração e laminação dos grãos por dois rolos que prensam os 

grãos de soja, com o intuito de diminuir a distância do centro do grão até a superfície 

(Embrapa, 2015).   

Este material é aquecido de 70 a 105°C, com umidade de aproximadamente 20%. 

Aumentar a umidade facilita a saída do óleo pelo rompimento das paredes celulares e melhora 

a permeabilidade da membrana celular, possibilitando a aglomeração das gotículas de óleo e 

sua extração (Embrapa, 2015).    

 

 
Figura 1. Fluxograma de obtenção da casca de soja a partir da produção de óleo de soja. 
Fonte: Gondin, 2019. 

 

Em indústrias mais tradicionais, este material aquecido passa por prensagem para a 

extração do óleo e o restante do material é submetido a ação do solvente orgânico, 

dissolvendo todo o resíduo de óleo que restou da prensagem. Com isso, o solvente é 

recuperado e o óleo é misturado ao óleo extraído na prensagem. Nos processos mais 

modernos o óleo é extraído diretamente com solvente orgânico nos extratores, o qual também 

é recuperado e obtém-se o óleo bruto (Embrapa, 2015).   

 

d. A casca de soja na alimentação de equinos 
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A casca de soja é uma fonte de fibra de alta fermentabilidade, baixos níveis de amido e 

quando adicionada a dieta aumenta o aporte energético aliado ao menor preenchimento 

gastrointestinal. Os carboidratos estruturais da sua composição são melhor aproveitados no 

intestino grosso do cavalo, já que há baixa lignificação e altos teores de proteína complexada 

à pectina desta camada (Van Soest, 1985; Coverdale et al., 2004).  

Assim como Borghi (2015), vários autores afirmam que a inclusão de casca de soja 

não altera a digestibilidade da matéria seca e matéria orgânica da dieta como um todo, com 

valores próximos 52,5% a 83,7% de digestibilidade, respectivamente (Coverdale et al., 2004; 

Morgado e Galzerano, 2009; Arruda et al., 2009). A avaliação de pH das fezes, representando 

a ação fermentativa na fração final do cólon equino, não sofreu influência da substituição do 

concentrado por casca de soja, fato justificado pelo baixo teor de amido presente no 

coproduto, consequentemente mantendo estável os fatores relacionados ao aumento ou queda 

do pH fecal (Borghi, 2015).  

Estes resultados apontam o potencial uso da casca de soja como coproduto na dieta de 

equinos, comprovando a segurança alimentar e melhorias no metabolismo do cavalo. Deve-se 

considerar a capacidade da casca de soja quanto a substituição de determinados ingredientes 

sem prejudicar a densidade energética da ração e reduzindo os teores de amido, como por 

exemplo, o milho.  

 

e. Polpa de beterraba 

 

A polpa de beterraba, frequentemente utilizada na alimentação animal, é um coproduto 

originado do processo de refino da beterraba-açucareira, destacando-se a espécie Beta 

vulgaris var. altíssima, produzindo principalmente o açúcar ou etanol. A beterraba-açucareira 

é originária do continente Europeu, mais precisamente da Alemanha, e é mais bem adaptada 

aos países de clima temperado. Contudo, há cultivos no Brasil, localizados nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e no Sul do País (Martins, 2015).  

De acordo com Tomasini (1983) a cultura da beterraba-açucareira foi introduzida na 

região Sul do Brasil, através de uma colaboração entre o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Sóciobiodiversidade Associada aos Povos e Comunidades Tradicionais 

(CNPT) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), trazendo 

os primeiros exemplares oriundos da Holanda no ano de 1979.  
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Essa hortaliça pertence à família Chenopodiaceae, apresenta raiz tuberosa de formato 

globular, e possui altos teores de sacarose, aproximadamente 17% a 20%, e sua propagação 

pode ser feita diretamente por sementes (Tomasini, 1983). Segundo a FAO (2021), a 

produção mundial de beterraba-açucareira em 2019 atingiu valores de 105,7 milhões de 

toneladas, representando uma importante fonte de açúcar na Europa, principalmente, na 

França e Alemanha (Martins, 2015). 

A polpa de beterraba desidratada é frequentemente encontrada na forma de péletes, e 

pode conter melaço como agente de aglutinação. A polpa de beterraba peletizada é 

comumente utilizada como ingrediente de rações para alimentação animal (Désialis, 2018). 

Estima-se que 1 tonelada de beterraba sacarina é o suficiente para produzir aproximadamente 

150 kg de açúcar e 50 kg de polpa de beterraba desidratada (Legrand, 2005).  

Em análises realizadas por Crandell et al. (1999), foram encontrados valores de 92% 

de matéria seca, 9% de proteína bruta, 28% de fibra em detergente ácido e 48% de fibra em 

detergente neutro, indicando alta disponibilidade de energia das frações fibrosas. Em dados 

publicados pelo INRA (2015), os valores das frações fibrosas encontrados foram de 25,9% 

para o FDA e 51,1% para o FDN, reforçando a composição energética da polpa de beterraba.  

Além das características químicas de interesse, a polpa de beterraba é conhecida como 

excelente fonte de pectina (Ma et al., 2013). A pectina pertence à família dos 

oligossacarídeos, possui um esqueleto homopolímero de ácido galacturônico ligado em α 

(1→4), com grau variável de grupos carboxilas metil esterificados (Voragen et al., 2009). A 

pectina compõe a parede celular dos vegetais e geralmente está associada a outros compostos, 

como por exemplo celulose, xiloglucanas, compostos fenólicos, entre outros (Canteri et al., 

2012).  

 

f. Obtenção da polpa de beterraba 

 

O processo de obtenção da Polpa de Beterraba é iniciado no transporte após a colheita 

para as refinarias. A beterraba-açucareira passa por lavagem e segue para as cortadoras onde, 

após o corte, é transferida para um tambor difusor rotativo onde será imerso em água a 72°C, 

resultando na diluição dos açúcares em água. Em seguida, há a separação das frações sólidas e 

líquidas deste produto (Kelly, 1982).  

Na continuidade do processo, a fração líquida será exposta a evaporadores, reduzindo 

a umidade do conteúdo e resultando em um material concentrado. Este, é fervido sob pressão 
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reduzida até supersaturar. Ao completar o procedimento de supersaturação, a solução é 

semeada com uma quantidade de açúcar, o que faz que aconteça a cristalização da matéria. 

Em seguida, os cristais de açúcar serão separados por centrifugação, lavados com água quente 

e, ao sair da centrífuga, a matéria é secada e classificada para embalagem e comercialização 

(Kelly, 1982).  

A polpa obtida na saída do difusor rotativo contém de 5% a 7% de matéria seca e 

passa por grandes prensas com o intuito de reduzir o teor de umidade. Neste ponto há a 

comercialização da chamada “polpa prensada”, onde sua maior proporção é tratada com 

melaço e secagem (Kelly, 1982).  

 

g. Polpa cítrica 

 

 A polpa cítrica é um dos coprodutos obtidos através da indústria de cítricos após a 

retirada da fração líquida da matéria prima, assim como cascas, membranas, vesículas e 

sementes provenientes de frutas como abacaxi, tangerina, limas e limões (Frape, 2008). 

Classificada como um ingrediente energético, a polpa cítrica pode ser utilizada como 

substituta do milho e da aveia, com o intuito de reduzir os custos na formulação de dietas 

visto que há competição mercadológica por estes alimentos serem também utilizados na 

alimentação humana (Chapman et al., 2000).  

Além disso, a polpa cítrica pode ser utilizada nas formas prensada, in natura ou 

peletizada, sendo esta última a que apresenta melhor conservação e facilidade de transporte 

(Chapman et al, 2000). Segundo o NRC (2007), a polpa cítrica peletizada é composta por 

85,8% de matéria seca (MS), 2,85Mcal de Energia Digestível/KG de MS, 6,9% de proteína 

bruta (PB), 4,9% de estrato etéreo (EE), 24,2% de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e 22% 

de Fibra em Detergente Ácido (FDA). Segundo Ezequiel (2001), devido a polpa cítrica in 

natura apresentar um elevado teor de umidade (85%) sua comercialização e transporte 

tornam-se caros. A peletização é uma alternativa encontrada para expandir a comercialização 

e durabilidade do coproduto. 

A polpa cítrica apresenta cerca de 29% de pectina, um carboidrato solúvel, mas que 

seu aproveitamento depende dos carboidratos estruturais e lignina e tende a manter produção 

de Ácido Graxos de Cadeia Curta, com maior potencial para acético (Bronzi et al, 2007). 

Além disso, este coproduto possui adição de carbonato de cálcio com objetivo de estabilizar o 
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produto, o que confere um teor de minerais como potássio (0,99%) e cálcio (0,36%) (Espina 

et al., 2011).  

 

h. Processamento dos cítricos: polpa cítrica 

 

 O processo de produção do suco de frutas cítricas dá origem à polpa cítrica. 

Inicialmente, as frutas são esmagadas para retirar o excesso líquido e passam por separação 

das frações sólidas e líquida. Em seguida, a fração sólida passa por outro sistema mecânico, a 

prensagem, retirando o máximo possível de suco existente na matéria prima.  

O coproduto obtido da indústria de suco de laranja corresponde a 50% do total da 

fruta, sendo estes o bagaço, as cascas e até unidades de frutas cítricas que foram descartadas 

(Van Soest, 1994). Para que atinja 90% de matéria seca possibilitando a peletização, são 

realizadas duas prensagens e uma secagem, resultando na farinha de polpa cítrica e 

posteriormente o pélete (Fegeros et al., 1995). A polpa cítrica peletizada é considerada um 

concentrado energético devido ao elevado teor de carboidratos solúveis (Porcionato et al., 

2004). 

 A polpa cítrica úmida, conservada na forma de silagem, é uma alternativa muito 

utilizada na dieta de ruminantes devido aos custos de secagem do produto, que pode chegar a 

50% do investimento total da fábrica (Ítavo et al., 2000). A polpa cítrica úmida prensada 

apresenta aproximadamente 25% de matéria seca e é obtida através da adição de hidróxido de 

cálcio ao coproduto, seguido de moagem e prensagem (Pereira et al., 2005). 

 

i. Riscos de utilização da polpa cítrica na dieta de equinos 

 

 O uso da polpa cítrica na dieta de equinos deve ser avaliado cuidadosamente. Devido a 

presença de saponina, substância que promove um amargor característico avaliado por 

humanos. Além disso, a redução da excreção de colesterol está associada à fixação das 

moléculas de gordura a saponina, reduzindo a absorção dele. Outro fator, o oxalato, está 

presente em níveis de 0,033 a 0,048% e pode reduzir a disponibilidade de minerais essenciais 

na dieta, como por exemplo o cálcio (Kumar et al., 2012; Kumar et al., 2013). 

Devido aos altos níveis de umidade e carboidratos altamente fermentescíveis, quando 

associados à altas temperaturas e armazenamento prolongado, a polpa cítrica úmida pode 
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apresentar o desenvolvimento de fungos. Além disso, a polpa cítrica peletizada é 

higroscópica e pode apresentar maior incidência de fungos e desenvolvimento de 

micotoxinas como, por exemplo, o gênero Aspergillus se armazenada inadequadamente 

(Melo et al., 1999).  

 

j. Grãos desidratados de destilaria - DDG  

 

Grãos desidratados de destilaria de milho (DDG) é um coproduto oriundo da moagem 

à seco do milho com a finalidade de produzir etanol (Adeola & Ragland, 2016). Amplamente 

utilizado na alimentação animal, o DDG pode contribuir para a redução dos custos produtivos 

na nutrição de equinos, bovinos, aves e suínos (Silva et al., 2016). Esse coproduto contém 

todos os componentes do grão em que foi obtido (Babcock et al., 2008), exceto o amido, 

utilizado para a produção de etanol. Assim, os componentes fibrosos, lipídicos, minerais e as 

proteínas estão concentrados no DDG (Trupia et al., 2016). 

O DDG é considerado uma satisfatória fonte de proteínas e aminoácidos essenciais, 

podendo ser incluído em rações de animais. A composição dos aminoácidos essenciais pode 

variar conforme a matéria prima, ou seja, quantidades significativas de lisina, metionina e 

triptofano quando originado do milho ou lisina, fenilalanina e metionina quando oriundo do 

trigo (Olukosi & Adebiyi, 2013; Chatzifragkou et al., 2015). 

Desse modo, atualmente o DDG pode ser usado comercialmente como alternativa na 

alimentação animal, podendo fornecer nutrientes como os aminoácidos, energia, fibras, 

vitaminais e minerais (Zhao et al., 2021). 

 

k. Processamento: obtenção do DDG a partir da indústria graneleira 

 

Para a obtenção do etanol, grãos inteiros como milho, sorgo e trigo são primeiramente 

moídos e cozidos, seguindo por processos de liquefação para a obtenção da máxima fração 

líquida, sacarificação para hidrolisar o amido e fermentação simultâneas. Depois disso, o 

etanol é destilado e desidratado da mistura do produto. Os resíduos são posteriormente 

centrifugados e evaporados/secados, resultando no DDG (Zhao et al., 2021). Para o milho, o 

processo de desgerminação (o qual ocorre no processo de moagem à seco) é comumente 
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aplicado para coletar o germe de milho para a produção de óleo em outro processo de 

fabricação (Murthy et al., 2006).  

 

 
Figura 2. Fluxograma adaptado da obtenção de grãos secos de destilaria (DDG) do milho, 
trigo e sorgo, para a produção de etanol.  
Fonte: Zhao et al., 2021.  

 

Além do milho, grandes quantidades de coprodutos são produzidas e comercializadas 

como grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS). Sendo que o esgotamento do amido 

durante o processo de produção do etanol leva ao aumento do teor de nutrientes não 

fermentados (Liu, 2011). Assim, o conteúdo de proteína bruta (PB) é responsável por 

aproximadamente 300% de matéria seca (MS) no DDG de milho (Liu, 2011) e até 39% de 

MS no DDG do trigo (Nuez Ortín & Yu, 2009). Com isso, o DDG se torna uma fonte proteica 

e pode ser utilizado na nutrição de animais monogástricos e ruminantes. 

 

l. DDG na dieta de equinos 

 

O coproduto da destilação, grãos secos de destilaria com solúveis, pode ser um 

ingrediente alimentar útil na dieta de cavalos (Banoma et al., 2008), no entanto, a pesquisa na 

espécie é limitada, sendo a padronização inconstante, dependendo de condições climáticas, 

ponto de colheita/maturação do grão e eficiência do processamento de obtenção (Belyea et al., 

2004).  
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Em estudos anteriores, foi observado que a adição de DDG à dieta de equinos não 

afeta a aceitabilidade, e que a inclusão de até 20% do coproduto pode ser adequada e 

proporcionar resultados positivos no ganho de peso e aumento do escore de condição corporal 

(Pagan, 2004). No mesmo sentido, um estudo proposto por Banoma et al. (2008), foi 

apontado que a substituição de uma porção do milho e do farelo de soja por DDG, na dieta de 

equinos desmamados, não levaram a prejuízos no desenvolvimento pós desmame. No entanto, 

a dieta contendo DDG apresentou redução da digestibilidade aparente da MS, PB e fibra. 

Assim, pode não ser aconselhável substituir mais de 30% da porção concentrada ou 15% da 

dieta total por DDG, quando a forrageira é usada constituindo-se 50% da dieta de potros 

desmamados. 

 

m. Os riscos da utilização de DDG na nutrição equina 

i. Micotoxinas 

 

As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos 

pertencentes, principalmente, aos gêneros Fusarium, Aspergillus e Penicillium. Aflatoxinas, 

ocratoxinas, fumonisinas, tricotecenos e zearalenona são micotoxinas frequentemente 

encontradas em alimentos para equinos, como forragens verdes, feno, silagens e grãos (Soares  

et al., 2013). Assim, as micotoxinas são contaminantes inevitáveis nas lavouras e, portanto, 

ocorrem nas commodities que entram na cadeia de comercialização, incluindo a matéria-prima 

do grão para a produção de etanol. Durante o processamento de moagem a seco de grãos em 

etanol, as micotoxinas, como outros componentes não fermentáveis, permanecem 

relativamente inalteradas e estão concentradas nos DDGs devido ao esgotamento do amido 

(Liu, 2011). 

Essas substâncias químico-tóxicas podem acarretar síndromes neurológicas nos 

cavalos, como leucoencefalomalácia e sua forma hepatotóxica. Tais patologias podem surgir 

independentemente ou simultaneamente. A leucoencefalomalácia é caracterizada pelo início 

súbito de um ou mais dos seguintes sinais: frenesi, incoordenação, girar em círculos, head 

pressing, paresia, ataxia, cegueira, depressão e hiperexcitabilidade (Ross et al., 1991). Sinais 

neurológicos iniciais sutis como paralisia da língua, déficits de colocação dos membros 

anteriores e ataxia dos membros posteriores, podem ser observados em cavalos que sofrem de 

intoxicação hepática (Foreman et al., 2004). 



133

 

 
 

A ocorrência, os níveis e o risco de segurança de micotoxinas em DDGS e outros 

coprodutos de etanol dependem dos níveis presentes na matéria prima original e do destino 

das micotoxinas durante o processamento de moagem à seco. Consequentemente ao 

esgotamento parcial do amido e pouca degradação das micotoxinas durante a produção de 

etanol, os coprodutos resultantes, normalmente, apresentam uma concentração 

proporcionalmente maior de micotoxinas do que no grão original (Schaafsma et al., 2009). 

Deste modo, é observado que as micotoxinas permanecem relativamente inalteradas durante a 

produção de etanol e, portanto, estão concentradas no coproduto desta produção (DDG), 

apresentando sério problema da utilização do mesmo na alimentação animal (Wu & 

Munkvold, 2008). 

Uma maneira eficaz é ter métodos integrados para prevenir e reduzir a contaminação 

por micotoxinas em grãos nos estágios pré e pós-colheita, sendo este, considerado um 

monitoramento crucial na prevenção de substâncias tóxicas (Liu, 2011). Além disso, várias 

abordagens para a “desintoxicação”, ou seja, diminuição dos níveis de micotoxinas por 

mecanismos físicos, químicos e biológicos, foram desenvolvidas. O fracionamento do grão e 

a separação destes componentes antes da fermentação, pode ser vantajosa para aumentar o 

valor dos coprodutos. Estes, são considerados métodos preventivos e que podem validar a 

utilização de DDG na alimentação animal, reduzindo possíveis prejuízos econômicos (Liu, 

2011). 

 

n. Radícula de malte  

 

A radícula de malte é classificada como um ingrediente proteico com concentrações que 

variam de 16 - 25%, (Aborus et al., 2017; Mahalingam et al., 2020). Devido a abundância 

nutricional, com uma grande variedade de aminoácidos, minerais e compostos fenólicos, a 

radícula de malte tem atraído forte interesse como ingrediente na indústria animal (Nurfeta & 

Abdu, 2014). É considerada uma fonte rica em proteína, aminoácidos, além de conter 

fenilpropanóides e antioxidantes, possibilitando o uso desse ingrediente como alimento 

funcional (Mahalingam, et al., 2020).  

As propriedades funcionais são aprimoradas devido a geração de substâncias 

biofuncionais, por meio do processo de germinação, no qual é desencadeado estresse, que 

promove o aumento e a disponibilidade de proteínas, aminoácidos, açúcares e vitaminas 

(Singh et al., 2015). Outros compostos encontrados são o ácido ascórbico, cumarina, 
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cinamaldeído e ácido sináptico, compostos que possuem características de aumento de função 

imunológica, antinflamatório, antifúngico, antibacteriano, antitumorais, aromatizantes e 

efeitos antioxidantes (Rose, 1990; Bonnely et al., 2000; Singh et al., 2015). Os extratos 

antioxidantes encontrados são semelhantes ao BHT (Butil Hidroxitolueno) e R-tocoferol, 

conservantes comumente utilizados na indústria de alimentos (Singh et al., 2015).  

Quanto a utilização na nutrição animal, pesquisas comprovam que a radícula de malte é 

uma fonte econômica de proteína e energia, que pode ser utilizada em rações para bovinos, e 

incorporado as rações para suínos e aves (Hegazi et al., 1975; Bonnely et al., 2000; Sidagis et 

al., 2013; Mahalingam, 2020). 

 

o. Obtenção da radícula de malte 

 

A radícula de malte é um coproduto da indústria de malte, obtida por meio da remoção 

mecânica das raízes da cevada maltada e chama atenção quanto a sua composição, 

principalmente proteica (Mahaligam, 2020). Quanto a aplicação para outras espécies, não há 

estudos que assegurem seu uso.  

A indústria de malte possui uma produção constante, com estimativas de crescimento a 

cada ano. Com isso, a geração de coprodutos também aumenta. A radícula de malte é um 

coproduto da indústria de malte obtidas por meio da remoção mecânica das primeiras raízes 

emitidas no processo de germinação da cevada. O processo de malteação é composto por 3 

fases sendo elas a maceração, a germinação e a torrefação.  

A maceração consiste no condicionamento do grão de cevada sob temperatura, umidade 

e oxigenação controlada, com o propósito de quebra da dormência. A segunda etapa é a 

germinação propriamente dita, onde ocorrem transformações físico-químicas que modificam a 

estrutura e a composição do grão para germinação, emitindo a primeira raiz denominada 

radícula de malte. Como última etapa, estes grãos passam por um processo de torrefação, por 

meio de alta temperatura e baixa umidade onde a germinação é cessada, as raízes são as 

primeiras a secarem, sendo assim facilmente removidas através de uma peneira. (Budaraju et 

al., 2018; Mahalingam, 2020).  

 

2. Resultados e discussão  
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 A crescente busca do mercado pela colocação de coprodutos na indústria da 

alimentação animal vinculada às necessidades de reduzir a concorrência por commodities, 

resulta em pesquisas detalhadas quando se fala dos ingredientes mais comuns (milho, soja e 

trigo) usados na dieta do cavalo. Ademais, do ponto de vista da nutrologia, a possibilidade de 

manter os níveis nutricionais da dieta, o desempenho, a saúde digestiva e reduzir danos como 

desordens metabólicas de origem nutricional, foram fatores essenciais para o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao uso de coprodutos energéticos e proteicos no 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos (LabEqui). 

 

a. Superfibra da indústria de laranja 

 

 Atualmente, Pereira et al. (dados não publicados) avaliaram a adição de três diferentes 

níveis de uma Superfibra da indústria de laranja na dieta de equinos em manutenção, frente a 

uma dieta de alto amido. A dieta foi formulada para suprir as exigências de cavalos em 

manutenção, fornecidos 1,75% do peso individual em matéria seca, divididos na proporção 

volumoso:concentrado de 40:60, sendo utilizado feno Tifton 85 (Cynodon spp.). O 

concentrado base foi composto por 4,5g de amido/kg de peso do cavalo, com o intuito de 

desafiar os mecanismos inflamatórios do trato gastrointestinal e observar os efeitos físico-

químicos da superfibra como fonte de pectina e seus produtos no controle dos possíveis 

desafios metabólicos. Neste caso, foram utilizados oito cavalos da raça Puro Sangue Árabe, 

distribuídos em delineamento de quadrado latino de ordem 4×4.  

 A superfibra testada é originada da indústria produtora de suco de laranja. Porém, o 

processo de obtenção não foi descrito já que a empresa financiadora é detentora da patente do 

coproduto e impôs sigilo. Como forma de caracterização do produto e comparação com os 

demais coprodutos utilizados, a composição bromatológica da superfibra está descrita abaixo, 

na Tabela 1. A superfibra testada é rica em pectina, e se aproxima das características 

bromatológicas da polpa de beterraba e casca de soja, sendo classificada neste estudo como 

um ingrediente energético.  

 

Tabela 1. Composição bromatológica (% de matéria seca) da superfibra pesquisada, polpa de 
beterraba branca e casca de soja. 

Nutrientes Superfibra (%MS) Polpa de Beterraba 
(%MS) 

Casca de Soja 
(%MS) 

Matéria Seca 90,80 89,40 90,10 
Proteína Bruta 8,60 8,20 12,59 
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Extrato Etéreo 0,00 0,86 2,23 
Matéria Mineral 4,10 9,10 5,15 
Fibra em Detergente 
Neutro 31,30 45,60 66,45 

Fibra em Detergente 
Ácido 21,20 25,60 49,24 

Carboidratos Não 
Fibrosos 55,70 36,30 16,01 

Lignina 14,10 3,40 3,83 
Fonte: Pereira et al. (dados não publicados); CQBAL, 2021.  
 No teste, a superfibra foi aceita em 100% das observações pelos cavalos, afirmando 

que há aceitabilidade do produto (Pereira et. al, dados não publicados). Em contrapartida, 

pesquisadores apontam dificuldade ao substituir ou adicionar fontes cítricas na dieta de 

equinos quanto ao consumo, sendo estes coprodutos aceitos de forma parcial e, relativamente, 

em baixos níveis de substituição ou inclusão. Moreira et al. (2015) observaram que a taxa de 

consumo diminui conforme a inclusão do coproduto aumenta. Ainda, quanto às avaliações de 

aceitabilidade, foi observado que 14% de inclusão representa o nível máximo de aceitação 

pelos cavalos, reduzindo significativamente a aceitabilidade avaliada pela “primeira escolha” 

a partir de 21% de inclusão. Esta diferença entre os estudos provavelmente está relacionada 

aos fatores sensoriais no cavalo onde, o cheiro, a forma física (textura) e o paladar 

influenciaram positivamente quando adicionada a superfibra.  

Arruda et al. (2009) utilizaram uma dieta base para cavalos em manutenção e testaram 

a substituição por quatro coprodutos, tais como casca de soja, resíduo de soja, casca de trigo e 

casca de milho, resultando em cinco tratamentos. As substituições foram de 30% de ração 

base pelo coproduto testado. Borghi (2015) estudou a substituição de um concentrado 

formulado para as exigências de cavalos em exercício moderado por casca de soja em 10%, 

20%, 30% e 40% (kg/kg). Desta forma não observou diferença para a aceitabilidade deste 

ingrediente pelos cavalos em nenhum dos níveis de substituição.  

 É importante ressaltar que no estudo realizado por Pereira et al. (dados não 

publicados), não foram observados efeitos característicos de desafio metabólico. Portanto, os 

indicadores analisados foram notados quanto ao efeito pontual da adição da superfibra. A 

resposta metabólica de colesterol, triglicerídeos, frações HDL, LDL, VLDL e área abaixo da 

curva de glicemia e insulinemia, não foram alteradas quando comparados os tratamentos 

(Pereira et al., dados não publicados). Como esperado, as frações de carboidratos relacionadas 

ao aumento da glicemia são absorvidas no intestino delgado (Gobesso et al., 2008), enquanto 

o produto da fermentação dos componentes da superfibra dependeram da taxa de passagem e 

da composição da comunidade bacteriana para a conversão destes carboidratos em ácidos 
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graxos de cadeia curta e posterior aproveitamento, retardando o processo de disponibilização 

de energia.  

 

 
Figura 3. Área abaixo da curva (AAC) do índice glicêmico (mg/dL) de cavalos submetidos a 
dietas de alto amido com diferentes níveis de adição de superfibra rica em pectina. 
Fonte: Pereira et al. (dados não publicados). 
  

 

Crandell et al. (1999), compararam uma dieta controle rica em grãos, a duas outras 

dietas com substituição de 15% do requerimento energético diário por óleo de soja ou polpa 

de beterraba. O grupo relatou respostas inferiores quanto a glicemia, insulinemia e respostas 

de cortisol para a dieta a base de óleo, indicando que substituir 15% da energia digestível com 

óleo vegetal apresenta melhor resposta metabólica do que a polpa de beterraba.  

Motivados pela hipótese de que a inclusão de fibra oriunda da polpa de beterraba pode 

atrasar o esvaziamento gástrico e aumentar a viscosidade no intestino delgado, alterando ou 

prejudicando a absorção de glicose e, portanto, afetando as respostas metabólicas medidas no 

plasma e no intestino delgado, estudos foram realizados para a investigação. Jessen et al 

(2016), testaram quatro dietas com diferentes composições de carboidratos, utilizando quatro 

cavalos canulados no ceco. As dietas consistiram em Feno (D1), Feno e polpa de beterraba 

melaçada (D2), Feno e cevada peletizada (D3) e Feno, cevada peletizada e polpa de beterraba 

melaçada (D4). Os autores relatam que o pH cecal foi menor quando foram alimentados com 

as dietas D3 e D4 em comparação as outras duas dietas, demonstrando uma possível 

influência do amido da cevada nos resultados. Reforçando este resultado, maiores 

concentrações de ácidos graxos de cadeia curta foram observadas nos tratamentos D1 e D2. 
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 Em resultados da análise de microbioma estomacal do estudo realizado por Pereira et 

al. (dados não publicados) é notória a dinâmica do filo Firmicutes e, por mais que sejam 

descrições gráficas, a caracterização deve ser realizada para o uso deste coproduto. Este filo é 

composto por grupos de Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus e Clostridium, em sua 

maioria, ligados à produção de ácido lático (Moreau et al., 2014). Na Figura 2 é possível 

observar que, conforme há a adição da superfibra rica em pectina, a frequência relativa de 

Firmicutes decai na avaliação de proporção.  

 

 
Figura 4. Frequência relativa (%) dos filos identificados no conteúdo estomacal de cavalos 
alimentados com dieta alto amido com a adição de diferentes níveis de superfibra rica em 
pectina. 
Fonte: Pereira et al. (dados não publicados). 
 

 Em suma, os filos Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria e Bacteroidetes, 

influenciam diretamente na ação fibrolítica, geração de ácidos graxos de cadeia curta, 

vitaminas do complexo K e B, ligados à condição imunológica dos cavalos, tornando-se 



139

 

 
 

indicadores fecais de saúde digestiva no cavalo, apontando a necessidade de estudos 

relacionados a ação destes indivíduos em todo o trato gastrointestinal. (Costa et al., 2016).  

No estômago, Firmicutes, Proteobacteria e Bacteroidetes foram identificados à nível 

estomacal na pesquisa conduzida por Pereira et al. (dados não publicados) em grande 

proporção, concordando com estudos realizados na área (Perkins et al., 2012; Costa et al., 

2015).   

 

b. Radícula de malte 

 

 Comercialmente algumas rações e suplementos já estão sendo produzidas com base na 

radícula de malte, no entanto, é notável a necessidade de novas pesquisas que elucidem as 

contribuições e limitações do uso da radícula de malte na dieta de diferentes espécies. Neste 

contexto, visando a utilização da radícula de malte como um possível ingrediente na dieta de 

equídeos, o laboratório de pesquisa em saúde digestiva e desempenho de equinos (LabEqui) 

realizou uma estudo a fim de confirmar a utilização da radícula de malte como um possível 

ingrediente na alimentação de equídeos e as implicações da substituição do farelo de trigo 

pelo coproduto, tendo em vista a semelhança das composições bromatológicas.  

 Neste estudo, Silva et al. (dados não publicados), avaliou a substituição de farelo de 

trigo por radícula de malte em níveis de 0%, 33%, 66% e 100%, como fonte proteica, 

fornecidos a oito pôneis da raça Mini Horse. As dietas foram compostas por 1,75% do peso de 

cada indivíduo em matéria seca, na proporção de 0,75% de concentrado (de acordo com o 

tratamento) e 1% de volumoso Tifton 85 (Cynodon spp.), com água e sal ad libitum. Os 

animais foram divididos em dois quadrados latinos de ordem 4×4.  

 Por ser um fator determinante para a substituição de coprodutos, a aceitabilidade foi 

testada apenas com o tratamento de maior proporção do uso da radícula de malte, ou seja, 

100% de substituição. Este teste foi realizado utilizando 12 cavalos da raça Puro Sangue 

Árabe e concluiu com 100% de aceitação que existe consumo voluntário. Além disso, 

manifestações comportamentais foram avaliadas e não foram observadas quaisquer alterações 

pelos cavalos em baias, individualmente ou em avaliação social, junto aos demais indivíduos 

(Silva et al., dados não publicados). 

 Em outras análises realizadas por Silva et al. (dados não publicados), as amostras de 

fezes foram avaliadas quanto a resposta metabólica de pH (0-14) e indicadores físicos de 
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coloração (1-5), umidade (1-5) e consistência (1-5). Quando as médias foram comparadas 

entre os tratamentos, a umidade foi maior em T1 (p=0,0026), como descrito na tabela 1.  

 

Tabela 2. Valores fecais de pH (0-14), escore de coloração (1-5), umidade (1-5) e 
consistência (1-5) em média±desvio padrão de pôneis recebendo rações com diferentes níveis 
de substituição de farelo de trigo por radícula de malte.  

Variáveis Tratamentos P valor T0 T1 T2 T3 
pH 6,31±0,18 6,17±0,18 6,37±0,18 6,23±0,18 0,4156 
Coloração 3,00±0,21 3,12±0,21 3,25±0,21 3,25±0,21 0,8073 
Umidade 3,00±0,18B 3,50±0,18A 3,13±0,18AB 2,88±0,18B 0,0026 
Consistência 3,00±0,12 3,37±0,12 3,12±0,12 3,12±0,12 0,2326 
Letras maiúsculas diferentes nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Fonte: Silva et al. (dados não publicados).  
  

Até então, os resultados observados fazem referência à outras espécies de produção 

como aves, suínos e bovinos leiteiros. Nos primeiros estudos, Bellaver et al. (1984), avaliou o 

melhor nível de inclusão de radícula de malte em rações para suínos em crescimento e 

terminação, e observou que, em até 15% de inclusão de radícula de malte as rações 

apresentaram similaridade quanto ao desempenho. Em níveis acima de 15%, a ração 

ocasionou diminuição no peso de abate à medida em que eram aumentados os níveis de 

inclusão do coproduto, constatando a inviabilidade econômica da radícula de malte em níveis 

superiores a 15% de uso. Rações com radícula de malte não foram economicamente viáveis 

na época em que o experimento foi realizado.  

Quanto a utilização da radícula de malte na dieta de aves poedeiras, foi observado que a 

adição de 25,5 g/kg de radícula de malte, proporcionou a diminuição do colesterol e a menor 

densidade de lipoproteínas nos ovos. A inclusão de 51,1 g/kg de radícula de malte, diminuiu 

as concentrações de colesterol e triglicerídeos no sangue (Hashish & El-Sanee, 2012). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Novello et al. (2012) com aves de corte, que 

por meio da adição de 20% e 10% de radícula de malte, promoveu redução do teor de lipídeos 

e ácidos graxos na carne, respectivamente. No entanto, esses resultados conferiram a carne 

uma qualidade inferior, (AGCC) não desejada para o consumo humano.  

Sidagis et al. (2013), observaram que vacas leiteiras suplementadas com produtos que 

incluem a radícula de malte sofreram efeitos positivos na produção, com aumento médio de 

2,29 quilos de leite e 0,29% a mais de gordura no leite em relação ao grupo controle. Além 

disso, o grupo suplementado com radícula de malte aumentou seu consumo em 4%. 
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3. Considerações finais 

 

A superfibra da indústria de laranja como fonte de pectina pode ser usada como um 

ingrediente alternativo energético na dieta de equinos. O coproduto mantém os parâmetros de 

saúde digestiva, metabolismo e é totalmente aceito pelos cavalos.  

Acerca da substituição do farelo de trigo por radícula de malte, conclui-se que ambos 

apresentaram forte semelhança bromatológica, mantendo os coeficientes de digestibilidade e 

parâmetros fecais inalterados dentre os diferentes tratamentos, mostrando que a radícula de 

malte pode substituir em até 100% o farelo de trigo na alimentação de equídeos. 
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RESUMO 

O Brasil possui papel de destaque no cenário da suinocultura mundial, não sendo possível 

hoje elencar os principais players do mercado da proteína suína sem citá-lo. No entanto, um 

dos gargalos existentes está nos controles internos deficientes e na gestão empírica da 

atividade, o que faz com que não seja possível conhecer a informação que deveria nortear a 

tomada de decisão quanto ao uso dos fatores de produção e recursos: o custo do suíno 

produzido. Por meio do conhecimento dos custos de produção é possível realizar a gestão 

estratégica e planejada da atividade, obtendo melhores resultados. Neste sentido, o presente 

estudo teve dois objetivos principais: (i) desenvolver um modelo matemático para cálculo dos 

custos de produção de suínos, que permita análises econômicas da atividade e sirva como 

ferramenta de gestão em propriedades comerciais; e (ii) desenvolver um índice de custo de 

produção para acompanhar o comportamento e a evolução dos custos de produção do suíno ao 

longo do tempo. Dois estudos de caso foram realizados em propriedades relevantes do estado 

de São Paulo para auxiliar na caracterização da suinocultura independente em ciclo completo, 

bem como para definição das características das propriedades representativas, e estas foram 

tomadas como base para a construção do modelo e do indicador de custos. O modelo de 
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cálculo foi desenvolvido utilizando o software Microsoft Excel®. Todos os itens de custo 

foram considerados conforme preconiza a Teoria Econômica Neoclássica dos Custos e 

alocados na ordem: custos variáveis; custos fixos operacionais; e custos de oportunidade do 

capital e da terra; sendo o custo total a somatória de todos os custos envolvidos na produção 

suinícola. Foram então acompanhados os preços dos insumos e calculados mensalmente os 

custos de produção para as granjas representativas, permitindo a elaboração dos índices de 

custo de produção do suíno paulista (ICPS). As granjas representativas foram categorizadas 

segundo o número de matrizes alojadas, sendo ICPS500 uma categorização para granjas com 

até 500 matrizes, e ICPS2000 para granjas com 501 a 2000 matrizes alojadas. Um dos grandes 

diferenciais deste trabalho está no fato da consolidação do método de cálculo e do ICPS, que 

já possui oito edições publicadas. O modelo desenvolvido é eficaz em sua proposta de gerar 

informações importantes para a tomada de decisões estratégicas nas granjas, bem como o 

indicador possui potencial para colaborar com a organização e transparência do setor, 

trazendo informações acerca da situação mercadológica da cadeia suinícola. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Gestão de custos. Gestão. Indicadores econômicos. 
Suinocultura.  

 

1. Introdução 

Com um mercado marcado pela dependência do preço das commodities e volatilidade 

no preço de venda (Oliveira & dos Santos Filho, 2014; Portes et al., 2019), a suinocultura da 

atualidade exige que o produtor tenha absoluto controle sobre sua produção para que bons 

resultados apareçam. Por suas peculiaridades, a produção de suínos exige escolhas racionais 

no que diz respeito à utilização eficiente dos fatores de produção, uma vez que as escolhas 

adotadas na execução da atividade impactam o custo total, que por sua vez, irá impactar 

diretamente os resultados econômicos (Conab, 2010). Neste sentido, a gestão rural é de 

fundamental importância para a identificação dos principais pontos de estrangulamento no 

sistema produtivo, com o objetivo de levantar informações capazes de criar intervenções que 

aumentem a eficiência produtiva e econômica do sistema (Raineri et al., 2015a). Dessa forma, 

ressalta-se a importância do conhecimento, gestão e controle dos custos de produção para 

maximização dos resultados e embasamento à tomada de decisão estratégica porteira adentro. 

Um dos gargalos encontrados na suinocultura brasileira é que parte dos produtores 

ainda se mostram resistentes quanto à adoção de métodos que estimem os custos de produção, 
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visto que tais análises são complexas e trabalhosas e requerem uma anotação minuciosa dos 

dados da propriedade. Dessa forma, muitas vezes, devido a controles internos deficientes as 

granjas são gerenciadas de maneira empírica, não sendo possível obter o custo do suíno a ser 

comercializado. Segundo Gameiro (2009) existe ainda outro fator que dificulta a realização de 

uma análise dos custos em atividades pecuárias: a falta de um protocolo padrão, previamente 

definido, para o cálculo dos custos de produção. Neste sentido, o presente estudo foi motivado 

pela necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta que ofereça ao suinocultor um 

método padrão para controlar seus custos de produção e consequentemente, ofereça as 

informações necessárias para nortear a tomada de decisão estratégica dentro da porteira, 

buscando a maximização do lucro. 

Considerado o exposto, foi desenvolvido o projeto de pesquisa que teve por objetivo: 

(i) o desenvolvimento de um modelo matemático para o cálculo dos custos de produção de 

suínos e análise de viabilidade econômica da atividade; e (ii) a elaboração do Índice de Custo 

de Produção do Suíno Paulista (ICPS). 

a. Custos de produção  

“Cōnstō” foi a palavra latina que deu origem a “coust” e “couster”, no francês antigo; 

“constare” no italiano e depois “cost”, em inglês; finalmente chegando em “custo”, no 

português moderno. “Cōnstō” é uma inflexão de “Cōnstāre”, também do latim. Composta 

pelas junções das palavras “cōn”, que significa “junto” e “stō”, que significa “permanecer”, 

sua etimologia aponta para: ficar junto, permanecer firme; concordar, corresponder, ajustar; 

estar certo, decidido, acordado; consistir, ser composto de; e, principalmente, constar (Halsey, 

1891). 

O custo de determinado item, portanto, nada mais é que aquilo que “consta” nesse 

item. Trata-se da remuneração dos fatores de produção utilizados na preparação e execução de 

um processo produtivo, ou seja, trata-se dos gastos (tangíveis ou intangíveis) e serviços 

necessários para a produção de uma mercadoria. Segundo Guiducci et al. (2012), o custo de 

produção é a soma de todos os recursos e operações utilizados de forma econômica no 

processo produtivo, a fim de obter determinada quantidade de produto com o menor 

dispêndio. 

Pode parecer simples, mas expressar um valor em moeda corrente que melhor estime 

todos os esforços que constam em um determinado bem ou serviço é um desafio enorme para 

gestores ao redor do globo. Nas bibliografias sobre custos existem diversas conceituações, e 

atualmente, a abrangência do cálculo de custos se mostra ampla. A seguir, abordar-se-ão 
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temáticas e teorias importantes para o entendimento dos custos de produção, na teoria e 

prática, com enfoque nos custos de produção na agropecuária e suinocultura. 

i. Custos de produção segundo a Teoria Econômica 

Neoclássica 

A Economia é uma ciência que estuda a escassez de recursos e os fenômenos dela 

resultantes, preocupando-se com a alocação de recursos escassos entre usos alternativos, 

visando atender as necessidades dos indivíduos. A escassez de recursos permite entender que 

todos os recursos materiais são finitos, o que torna impossível produzir uma quantidade 

ilimitada de bens (Pereira et al., 1990). 

Neste sentido, a Economia é uma ciência que estuda os processos de produção, 

distribuição, acumulação e consumo de bens, visando o controle para evitar desperdícios em 

qualquer setor. Por meio das relações com agentes econômicos, sendo estes, empresas ou 

pessoas físicas, a Economia explica o funcionamento dos mercados, considera problemas 

existentes e propõe soluções viáveis e rentáveis para agentes produtores e consumidores 

(Pereira et al., 1990; Sartorello, 2016). 

James McGill Buchanan Jr. é um dos consagrados nomes da economia, quando o 

assunto é custo. Laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred 

Nobel de 1986, o economista e professor é autor de uma das obras mais importantes sobre 

teorias de custos, intitulada “Custo e Escolha”. O livro sintetiza as principais ideias de 

diversos pensadores relacionadas à custos de produção e critica a Teoria Econômica Clássica 

referente aos custos e benefícios. Além disso, a obra introduz também um conceito que será 

profundamente abordado a seguir: os custos de oportunidade. 

Para entender a crítica de Buchanan, é importante entender como a escola clássica 

conceituava os custos e o valor de troca dos bens. Segundo Buchanan (1969) a teoria clássica 

do valor de troca era sumarizada pelo princípio de que os custos relativos de produção 

determinavam o valor natural de troca de um item. Adam Smith (1937, p. 1131), considerado 

um dos principais estudiosos da economia, resumiu o valor de troca por meio da seguinte 

analogia: 

 

[...] se, em uma nação de caçadores matar um castor geralmente custa 

o dobro do trabalho de matar um cervo, é natural que um castor deva 

ser trocado por ou ter o valor de dois cervos. 
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Nesta afirmação clássica, a frase “geralmente custa” indica que um gasto de recurso 

específico é necessário, e este gasto pode ser estimado antecipadamente com alguma precisão. 

Neste modelo hipotético de Adam Smith, os bens produzidos eram o cervo e o castor e o 

insumo utilizado nada mais era do que o trabalho para se caçar esses animais, sendo o custo 

então mensurado pelo tempo necessário para fazê-lo (Buchanan, 1969; 1993; Raineri et al., 

2015a). 

Pressupõe-se ainda que os caçadores sejam indivíduos racionais que maximizam uma 

utilidade que permita identificar aspectos positivos e negativos nas funções de seu uso. Se, os 

valores de troca chegassem a uma proporção distinta daquela dos valores de custo, o 

comportamento seria então modificado (Buchanan, 1969; 1993). Em resumo, a teoria 

econômica clássica indica que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosas na proporção 

do trabalho empregado para produzi-las. Os custos relativos de produção são utilizados para 

definir o valor de troca de um bem, pois é mais simples e preciso calcular o custo do que 

imaginar um preço (Raineri et al., 2015a). No entanto, Buchanan (1969; 1993) ressalta ainda 

que, o valor de troca realizado não necessariamente é igual ao valor do custo realizado, no 

modelo de Adam Smith. Se uma grande quantidade de caçadores decide por caçar e 

comercializar castores, em determinado dia o preço ou valor de mercado do castor cairá para 

um valor abaixo do custo. A teoria clássica, além de considerar a oferta ilimitada, 

desconsidera a influência da demanda pelos produtos sobre o valor de troca. 

A teoria clássica dos custos deu lugar à teoria da utilidade marginal. Teóricos como 

William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras consideravam mais importante 

desenvolver uma teoria geral do valor de troca do que se preocupar com a definição dos 

custos. Para estes estudiosos, que rejeitavam a análise clássica, o valor de troca, tanto de 

produção ilimitada, quanto para bens de oferta fixa, seria então determinado pela utilidade 

marginal, pela demanda. Os valores relativos ou preços são estabelecidos exclusivamente por 

meio das utilidades marginais relativas, pois, no ponto de troca do mercado toda a oferta é 

fixa (Buchanan, 1969; 1993). No entanto, a economia da utilidade marginal geralmente é 

denominada de “economia de valor subjetivo”, uma vez que a utilidade é de natureza 

subjetiva e não pode ser mensurada. Já a teoria clássica do custo de produção era objetiva e 

poderia ser mensurada externamente por meio dos custos comparativos (Buchanan, 1969; 

1993).   

Para os teóricos da “Escola de Viena” os custos de produção poderiam ser mensurados 

monetariamente e refletiriam o valor da produção que poderia ter sido gerada se os mesmos 

insumos e recursos tivessem sido apostos racionalmente em empregos alternativos. Estes 
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valores por sua vez são estabelecidos em mercados organizados e podem ser mensurados 

objetivamente. Para estes teóricos, o comportamento racional da parte dos proprietários de 

recursos é o que assegura a uniformidade do retorno a todos os empregos utilizados. Este é 

um conceito de custo de oportunidade, no entanto, ainda subjetivo pois os valores dos bens, 

para estes pensadores, são estabelecidos por meio de suas utilidades marginais relativas para 

os que exercem a demanda (Buchanan, 1969; 1993; Raineri et al., 2015a).  

No entanto, para Buchanan (1993), Frank Knight foi o teórico que de fato formulou o 

conceito de custo alternativo. Em 1928 Knight sumarizou que o custo de produção de uma 

única unidade de determinado item poderia ser mensurado pelo custo do produto real 

alternativo que poderia ter sido produzido utilizando os mesmos insumos e recursos para 

produção de outro item. Para este autor, o custo se associaria a uma oportunidade cujo se 

renunciou, ou à melhor alternativa não escolhida. Em outras palavras, a produção ou consumo 

de determinado bem envolve o sacrifício de outra alternativa (Knight, 1928). A expressão 

“melhor alternativa não escolhida” indica que existem alternativas viáveis, e que a escolha de 

uma alternativa implica no abandono das não escolhidas (Pereira et al., 1990; Beuren, 1993). 

No entanto, para Knight (1935), se não houver alternativa alguma em relação a uma 

determinada experiência, não haverá escolha, se não há escolha, não há um problema 

econômico e o custo não tem significado algum.  

Neste momento, encontra-se então o conceito de custo de oportunidade. O custo de 

oportunidade nada mais é que os benefícios que poderiam ter sido obtidos a partir de uma 

oportunidade não escolhida, que seria então a segunda melhor opção (Raineri et al., 2015a; 

Sartorello, 2016). É importante ressaltar que, o homos economicus sempre optará pela melhor 

alternativa, visto que a escolha é uma decisão racional.  

Matsunaga e colaboradores (1976) afirmam ainda que o custo de produção é definido 

como a soma dos valores de todos os fatores aplicados na produção de um item, sendo esse 

valor global equivalente ao sacrifício monetário total da firma que a produz. Tal conceituação 

deixa implícito que todos os fatores utilizados na produção de um bem devem ser 

remunerados. Sendo estes fatores a terra, capital e empresário.  

Faz-se necessário ressaltar que o custo de oportunidade nem sempre é constituído de 

dinheiro propriamente dito (Meyers, 1960). Por exemplo, o custo do capital investido é o juro 

que se poderia ganhar no melhor uso alternativo do capital, com o mesmo risco. Ou, o salário 

que o dono do capital que administra o seu empreendimento receberia administrando uma 

empresa semelhante (Spencer & Siegelman, 1967). Dessa forma, entende-se que o custo de 
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oportunidade não é apenas o melhor uso alternativo interno, mas também o valor de seu 

melhor uso fora do empreendimento (Raineri et al., 2015a).  

Na abordagem econômica, o valor do custo de oportunidade dos fatores de produção 

próprios é então buscado no mercado. E, o valor do bem utilizado na produção deve ser visto 

como o seu valor de troca, no entanto, o valor de troca não necessariamente é igual ao valor 

do custo deste mesmo bem (Buchanan, 1993). Os economistas são concordes que, no 

processo de tomada de decisão, o custo de oportunidade é o verdadeiro custo (Leftwich, 1970; 

Bilas, 1976; Miller, 1981; Beuren, 1993). A Teoria Econômica é ligada à subjetividade e 

possui um conceito amplo, porém extremamente rico e adequado ao processo decisório. Dessa 

forma, na Teoria Econômica Neoclássica, o cálculo do custo de produção é uma ferramenta 

de gerenciamento e controle das atividades produtivas e pode gerar informações para as mais 

adequadas tomadas de decisões de empresários e gestores (Conab, 2010; Raineri et al., 

2015a). 

ii. Custos de produção na agropecuária 

O processo de modernização da agricultura trouxe a premissa da busca pela eficiência 

produtiva, bem como a necessidade de maximizar o uso dos fatores de produção para se obter 

melhores resultados em produtividade e rentabilidade (Viana & Silveira, 2008). Ainda, Passos 

& Nogami (2008) afirmam que o propósito de gestores e empresários, de forma geral, é a 

maximização de lucros. Dessa forma, procura-se combinar o melhor uso dos fatores de 

produção à máxima produtividade e a menores custos. 

Segundo Viana & Silveira (2008), o adequado gerenciamento das propriedades rurais 

é uma alternativa para identificar os principais gargalos da produção, visando sempre 

aumentar a eficiência do sistema, tanto técnica, quanto econômica. Assim sendo, a Economia 

como ciência se interessa em entender como as decisões sobre a produção e preços são 

tomadas (Sartorello, 2016). Neste sentido, a análise econômica da atividade é relevante, visto 

que por meio dela o gestor rural passa a ter conhecimento, e consequentemente, maior 

controle dos fatores de produção (Raineri et al., 2015a). Dessa forma, é possível localizar os 

pontos de estrangulamento do sistema produtivo, para depois concentrar esforços gerenciais e 

tecnológicos para obter sucesso na atividade (Lopes & Carvalho, 2002).  

É importante ressaltar que a atividade produtiva primária é o setor mais vulnerável da 

cadeia agroindustrial, devido à pressão de competição e limitações tecnológicas e de gestão. O 

produtor necessita controlar as variáveis envolvidas em seu sistema, uma vez que o preço do 

produto que vende não é controlado por ele. Trata-se de traçar uma estratégia a fim de tornar 
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seu produto competitivo, diminuindo seus custos produtivos e aumentando sua produtividade, 

e consequentemente, a margem de lucro (Reis et al., 2001). 

A apuração de renda na agropecuária, comparada aos custos totais de produção 

permite uma análise de recuperação dos custos por meio dos produtos comercializados, 

estocados e/ou consumidos na propriedade (Lampert, 2003). A utilização de estimativas de 

custos na produção agropecuária tem se mostrado decisiva na análise do sucesso produtivo de 

determinada atividade (Raineri et al., 2015a). 

A análise econômica permite ao produtor conhecer os resultados financeiros obtidos 

num determinado período, o que é primordial para nortear as decisões a serem tomadas no 

momento do planejamento da atividade para o ano seguinte, além de servir como orientação 

para as decisões relacionadas a investimentos (Guiducci et al., 2012).  A agropecuária tem se 

tornado cada vez mais competitiva e a utilização de estimativas de custos de produção na 

administração de empresas do setor tem assumido crescente importância. Com o advento 

tecnológico, o alcance a ferramentas para o gerenciamento dos custos por parte dos 

produtores rurais tem se tornado facilitado (Martin et al., 1994). 

A todo processo, tecnologia ou ação que se queira avaliar, há um custo envolvido. 

Nesse contexto, o cálculo do custo de produção se mostra como o ponto inicial para as 

análises econômicas aplicadas à Zootecnia, desde a mais modesta à mais complexa (Raineri et 

al., 2015a). Entretanto, não existe um protocolo padrão para o cálculo dos custos de produção 

que mensure os diversos parâmetros existentes na Ciência Animal. Existem diversas maneiras 

de se conceituar custos (Bertó & Beulke, 2018) e diferentes formas de cálculo. De uma forma 

geral, os métodos padrões de cálculo dos custos são aqueles utilizados por órgãos públicos, 

formados por metodologias contábeis, que na generalidade, não levam em consideração os 

custos de oportunidade, considerados implícitos de produção, aqueles custos relacionados ao 

emprego de fatores próprios de produção discutidos à priori. Segundo Gameiro (2009) esta é a 

tradicional diferença, que se faz entre o “lucro contábil” e o “lucro econômico”. O Lucro 

Econômico leva em consideração os custos de oportunidade sobre o capital e a terra e este 

sim, é importante para os tomadores de decisão (Passos & Nogami 2008). 

Hoffman et al. (1992) apontam ainda que, para possibilitar o cálculo dos custos de 

produção da agropecuária é necessário realizar o inventário da propriedade, no início e no fim 

do ciclo produtivo. Além disso, é importante que se mantenham o registro de todas as 

despesas, bem como da distribuição de trabalhos para todas as diferentes culturas e criações 

existentes na propriedade. É crucial, para a realização da análise dos custos a realização 

correta de registros financeiros, físicos e indicadores zootécnicos da propriedade. No entanto, 
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sabe-se que grande parte dos produtores são resistentes à registros e escriturações, o que 

dificulta a realização dos cálculos de custos. Por ser um processo extremamente detalhista e 

trabalhoso, grande parte das propriedades rurais não o realizam e desconhecem o custo de 

produção do seu sistema. Essa falta de controle leva o gerenciamento empírico dentro da 

porteira e muitas vezes, tomada de decisões precipitadas (Silva & Batalha, 1999). 

iii. Gestão e controle de custos na suinocultura 

Segundo Carvalho & Viana (2011) a suinocultura, assim como todas as organizações 

com fins lucrativos, requer uma administração dinâmica. Dessa forma, faz-se necessário 

analisar economicamente a atividade, uma vez que, por meio dessa análise, pode-se utilizar de 

maneira econômica e lucrativa os fatores de produção, que são a terra, o trabalho e o capital 

(Carvalho & Viana, 2011). Neste contexto, para a realização de uma análise econômica 

adequada, que contemple a real situação da granja, faz-se necessária a mantença de um 

rigoroso controle na escrituração zootécnica, como também de todos os dispêndios dentro da 

granja.  

Por meio da análise econômica e produtiva dentro da porteira, o gestor passa a ter 

conhecimento sobre os resultados obtidos na atividade suinícola, podendo verificar etapa por 

etapa do processo produtivo e assim, localizar os pontos de estrangulamento dentro da gestão 

do seu negócio (Carvalho & Viana, 2011). Para obtenção de sucesso na suinocultura, os 

gestores necessitam conhecer os custos de produção da granja. Visando lucratividade, os 

custos de produção nunca devem ultrapassar os valores de ganho final obtidos na propriedade 

(Reis & Guimarães, 1986). No entanto, um dos gargalos encontrado na suinocultura 

independente brasileira é que grande parte das granjas possuem controles internos deficitários, 

e muitas vezes falham na tomada de decisões importantes para a produção. Há ainda um 

elevado número de produtores refratários à adoção de tecnologias e controles de escrituração, 

o que torna ainda mais complexa a gestão dessas propriedades. Ainda segundo Carvalho & 

Viana (2011), a informação e maior controle de dados, no seu aspecto quantitativo e 

qualitativo, é um dos grandes problemas da cadeia produtiva suinícola e deve ser posta como 

prioridade, de forma articulada, pelos órgãos públicos e privados relacionados com o setor. 

Para ressaltar a importância da gestão e controle dos custos na atividade suinícola, 

chama-se atenção ao item que representa a maior porcentagem de custo em qualquer atividade 

pecuária: a alimentação do plantel. Na suinocultura, as matérias primas principais na 

composição das dietas são o milho e a soja. Tais itens, são comodities e preço pago por estes 

itens não pode ser controlado pelo suinocultor. Por conseguinte, se o suinocultor não 
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consegue controlar o preço da base alimentar do seu plantel, que equivale até a 80% dos 

custos de produção (Oliveira & dos Santos Filho, 2014), faz-se necessário então gerenciar 

todos os outros gastos com a produção desses animais. 

Apesar das dificuldades encontradas, muitas granjas são gerenciadas de maneira 

empírica, sem condições de obter a informação que norteia a tomada de decisão: o custo do 

suíno produzido. Fortalecer a gestão dentro do segmento é um investimento. A gestão torna o 

crescimento do empreendimento mais viável, fazendo com que se fortaleça em momentos de 

enfretamento de crises, além de preparar-se para aproveitar oportunidades (Oiagen et al., 

2006). Neste contexto, o controle de custos se mostra imprescindível para o sucesso da 

suinocultura brasileira. 

iv. Modelos para cálculo dos custos de produção de suínos 

Na literatura existem alguns modelos para cálculo dos custos de produção de suínos 

alinhados à realidade brasileira (Girotto & dos Santos Filho, 2000; Miele et al., 2020). A 

Embrapa Suínos e Aves disponibiliza três ferramentas para o cálculo de custos de produção 

de suínos, sendo estes uma planilha eletrônica, um aplicativo móvel e um software, que serão 

descritos a seguir. 

Segundo Miele et al. (2018), desenvolvedores da cartilha de apresentação da planilha 

eletrônica intitulada “Planilha de Cálculo Simplificado do Custo de Produção do Integrado”, 

que foi desenvolvida pelo técnico Joel Antônio Boff, esta é uma ferramenta eletrônica 

desenvolvida para servir de apoio à tomada de decisões gerenciais nas granjas, tanto de suínos 

quanto de frangos de corte produzidos no modelo de contrato denominado parceria de 

comodato. Os cálculos utilizados na planilha seguem a metodologia utilizada pela Embrapa 

(Girotto & dos Santos Filho, 2000; Talamini et al., 2005; Miele et al., 2010; Miele et al., 

2011; Santos Filho et al., 2011; Guiducci et al., 2012; Miele & Fischer, 2017), baseada no 

custo total, onde somam-se os custos variáveis, que incluem despesas de custeio da criação, 

salários e diárias e custo da mão de obra familiar; bem como custos operacionais, que nada 

mais são que a somatória dos custos variáveis com custos de depreciações de instalações e 

equipamentos. No relatório de custos fornecido pela planilha, pode-se encontrar ainda os 

custos de oportunidade do capital investido na atividade. Apesar de ser um modelo completo, 

que aceita os custos de produção considerados implícitos, a planilha é limitada a produtores 

integrados, que não possuem em seu sistema produtivo custos de grande representatividade, 

como alimentação, compondo o seu custo total. 
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Assim como a planilha eletrônica, o aplicativo mobile, denominado “Custo Fácil – 

Produtor Integrado” também foi desenvolvido para atender as necessidades de produtores de 

suínos que operem em integração vertical, contratos de parceria e comodato, abrangendo 

sistemas de produção de leitões, produção de suínos em creche e terminação. O aplicativo 

mobile pode ser baixado gratuitamente na plataforma Google Play, e opera em sistemas 

Android. A facilidade de download e acesso do aplicativo é um ponto positivo, no entanto, o 

“Custo Fácil” também é uma ferramenta de análise de custos limitada, visto que atende 

apenas a produtores integrados. 

Segundo Genova et al. (2017), o fator alimentação do plantel pode chegar a 

representar até 80% dos custos de produção de suínos no Brasil. Logo, este é um dos gargalos 

destas duas ferramentas, no que cerne o cálculo do custo de produção de suínos, visto que 

ambas não podem ser utilizadas por produtores independentes, que produzem suas próprias 

rações ou até mesmo as adquirem de representantes comerciais, uma vez que os custos 

provenientes da alimentação do plantel não são levados em consideração em sistemas de 

integração. 

A terceira ferramenta, disponibilizada pela Embrapa Suínos e Aves, é o software 

“SUICALC – Cálculo do Custo de Produção de Suínos para Abate”, que utiliza a metodologia 

proposta pela Embrapa Suínos e Aves (Girotto & dos Santos Filho, 2000). O software utiliza 

uma base de dados para o cálculo dos custos de produção de suínos nas seguintes categorias: 

(i) leitão ao desmame; (ii) leitão na saída de creche; (iii) fase de creche; (iv) ciclo completo; e 

(v) terminador. Este é um software desenvolvido há mais de 28 anos, que pode apresentar 

incompatibilidade com as máquinas atuais. 

Tem-se então um gargalo no que cerne o cálculo do custo de produção de suínos em 

sistemas que utilizam um arranjo organizacional independente, no Brasil. Conforme 

explanado a priori, existem ferramentas eficazes para alguns sistemas produtivos, no entanto, 

estas possuem suas limitações. Diante do exposto, neste projeto objetivou-se o 

desenvolvimento de um modelo de cálculo de custos de produção de suínos em ciclo 

completo no estado de São Paulo. 

No modelo desenvolvido, buscou-se englobar as diferentes categorias de suínos 

existentes nos sistemas produtivos comerciais, alocadas nos setores: (i) reposição, onde 

desenvolve-se marrãs; (ii) reprodução, onde encontram-se os machos reprodutores, rufiões e 

fêmeas, bem como os setores de gestação convencional e coletiva; (iii) maternidade, que 

engloba fêmeas e leitões até o período de desmame; (iv) creche, que aloja os animais pós 

desmame; (v) e crescimento e terminação, onde os animais permanecem até atingir o peso de 
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abate almejado. Este é um dos diferenciais do modelo, em detrimento às ferramentas já 

existentes, visto que aloca os custos de desenvolvimento de marrãs, bem como, atende à 

critérios de bem-estar animal, considerando matrizes em sistemas de alojamento de gestação 

em baias coletivas. Além disso, o modelo desenvolvido possui maior flexibilidade, em relação 

ao ciclo produtivo, onde o produtor ajusta suas metas, idades de entrada e saída do setor, bem 

como o peso dos animais. Outro diferencial do modelo é o de primar pela plena transparência 

no método de cálculo, evitando o chamado efeito “caixa preta”, no qual o usuário não 

consegue checar, com exatidão, todos os procedimentos de cálculo. Com isso, objetiva-se que 

os produtores e gestores tenham acesso à forma como todos os cálculos foram realizados e 

possam aplicar o modelo à realidade de seu empreendimento. 

O modelo desenvolvido se alinha à Teoria Econômica Neoclássica dos Custos, 

levando em consideração todos os custos envolvidos no sistema produtivo, sendo estes 

explícitos e implícitos, bem como os custos de oportunidade sobre o capital e a terra. O 

enfoque do modelo é a produção de suínos em ciclo completo no estado de São Paulo, no 

entanto, é flexível, e atende demais regiões produtoras de suínos do Brasil, bem como outros 

arranjos organizacionais, como sistemas de produção integrados. 

Além disso, este estudo se propôs não apenas a uma contribuição metodológica, de 

como calcular os custos de produção, mas também a uma contribuição pedagógica, utilizando 

do modelo como uma ferramenta para estimular a cultura da gestão perante os produtores 

suinícolas. O custo de produção se mostra um excelente começo, visto que obrigatoriamente, 

para estimar os custos, é necessário ter um registro criterioso da propriedade produtiva, bem 

como uma gestão eficiente. 

b. Indicadores econômicos  

A variação dos custos de produção ocorre por inúmeros motivos, dentre os quais estão 

o uso de fatores de produção com maior ou menor eficiência, o uso de tecnologia de forma 

intensiva ou não, produtividade, nível de intensidade e volume de produção, como também 

preço dos fatores de produção (Conab, 2010). Neste sentido, para compreender a variação de 

preços, utiliza-se os Números-Índices. 

i. Os números índices  

O número-índice pode ser calculado para qualquer medida que envolva alterações de 

um grupo de produtos ou serviços (Fisher, 1922). Na obra intitulada “The making of index 

number”, Irving Fisher (1922) definiu os número-índices como a variação percentual média 



160

 

 
 

em comparação entre um ponto do tempo para outro. No caso de números-índices de preço, 

que foram os utilizados para a conceituação na obra, a variação percentual de preço de um 

produto de um momento para outro, é encontrada quando se realiza a divisão do preço no 

segundo período pelo seu preço no primeiro período. A razão entre estes dois preços é 

denominada de preço relativo de determinado produto, em função destes dois momentos 

específicos. 

Endo (1986) sumarizou os números-índices como um quociente que expressa certo 

valor em comparação a um valor base, sendo então o número-índice uma média de valores 

relativos. Gameiro & Caixeta Filho (2010) caracterizaram o número-índice como uma função 

de preços e suas respectivas quantidades. Neste sentido, o modelo que define esta função, 

gera, após análises, o índice almejado.  

Os índices são capazes de demonstrar diversos fenômenos, como elevação de preços, 

incrementos de produção, valorização de uma moeda, dentre outros (Gameiro & Caixeta 

Filho, 2010). Esta afirmação corrobora com Stuvel (1989), que afirma que números índices 

afetam negociações, bem como são utilizados em modelos econométricos que auxiliam em 

previsões e na elaboração de políticas públicas. 

Para Campos (2007), é importante obter números índices para a agropecuária, uma vez 

que os preços das commodities são variáveis e provocam instabilidade nos mercados. Tais 

alterações, atingem os custos de produção agropecuários, visto que são sistemas 

extremamente dependentes de commodities, como descrito a priori. Logo, vê-se a necessidade 

e a importância do acompanhamento dos índices e do impacto dessas variações dentro da 

porteira. Para isso, utilizar-se-á da Teoria dos Números-Índices. 

Segundo a Teoria dos Números-Índices, para expressar a comparação de preços em 

termos relativos, faz-se necessário determinar a razão entre os preços em duas datas. Por 

exemplo, quando o preço do milho, uma commodity, “i” na data “1”, a data atual, é 

comparada ao seu preço na data “0”, a data base, o preço relativo caracterizado por pi é 

definido como: 

(1) 

   
  

 

  
  

Onde: 

pi: Preço relativo da commodity “i”; 

  
 : Preço da commodity “i” na data “1”; 

  
 : Preço da commodity “i” na data “0”. 
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A utilização de índices de preços sempre recebeu destaque na Ciência Econômica. E, 

de acordo com Gameiro & Caixeta Filho (2010), os economistas associam a elaboração de 

índices de preço a dois nomes: Laspeyres (1871) e Paasche (1874). 

Proposto pelo economista Étienne Laspeyres, o índice de Lapeyres ou índice da época 

base, mantém fixa as quantidades em uma dada cesta de bens ou produtos no período base e 

observa como se move ao longo do tempo o custo total desta cesta, até o período de 

observação, ou período presente. A equação que demonstra o índice de Laspeyres encontra-se 

a seguir: 

(2) 

           
     
      

     
      

 

 

Onde, ILaspeyres é o índice de preços, do período “t”, em relação ao período base “b”; 

“N” é o número de bens ou serviços;     o preço do bem “n” no período “t”;     o preço do 

mesmo bem “n” no período “b”;     a quantidade consumida ou produzida do bem “n” no 

período base “b”. Neste índice, temos a comparação da variação de preços de uma mesma 

cesta de produtos em dois instantes distintos. No índice de Laspeyres a cesta de insumos é 

fixa, a mesma cesta de época base, o que se altera são os preços do bem (Gameiro & Caixeta 

Filho, 2010; Raineri et al., 2015b; Sartorello et al., 2018). 

Já o índice de Paasche, também conhecido como índice da época atual, proposto pelo 

economista Hermann Paasche, é uma média ponderada dos relativos na época atual (Gameiro 

& Caixeta Filho, 2010). O índice de Paasche mantém fixas as quantidades no período de 

análise, período presente e determina como o custo total se comportou nos períodos 

anteriores, resultando em: 

(3) 

         
     
      

     
      

 

 

Onde, IPaasche é o índice de preços do período de referência “t” em relação ao período 

base “b”; “N” é o número de bens ou serviços;     o preço do mesmo bem no período “b”;     

a quantidade consumida ou produzida do bem “n” no período de referência “t”. Neste índice, 

a cesta de produtos é da época atual, portanto, varia. Logo, a cesta de produtos deve ser 

sempre atualizada. No numerador, estão quantidade e preços da época de observação e, no 
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denominador, o valor que seria gasto para comprar a cesta atual nos preços da época base 

(Gameiro & Caixeta Filho, 2010; Raineri, 2012; Sartorello, 2016). A fim clarear a diferença 

entre os dois índices, Sartorello (2016) desenvolveu uma representação esquemática (Figura 

1) dos índices de Laspeyres e Paasche, nos quais as quantidades ficam fixas no período base e 

no atual, respectivamente. 

 
Figura 1 - Representação esquemática dos Índices de Laspeyres e Paasche. 

Fonte: Alves (2021). 

 

A principal diferença entre os dois índices está na variação da quantidade de itens que 

compõem a cesta de produtos. Em relação aos preços, estes referem-se ao período 

correspondente, nos dois índices, seja este período passado ou presente. Sumarizando, o 

Índice de Laspeyres mantém fixa as quantidades no período base, e no de Paasche, as 

quantidades são sempre do período atual. O interesse em avaliar índices está em acompanhar 

a variação dos preços no tempo, logo, as quantidades são mantidas fixas nos dois períodos, 

visto que são os ponderadores para os preços.  

Ambos os índices apresentam pontos positivos e negativos. O índice de Laspeyres 

superestima o verdadeiro valor resultante do cálculo quando aplicado à mensuração de custo 

de vida, enquanto o índice de Paasche traz a subestimação deste valor verdadeiro (Gameiro, 

2003; Barboza, 2007; Gameiro & Caixeta Filho, 2010). 
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A utilização de um índice ou outro sempre foi fonte de discussões, tendo sido tratada 

com propriedade por Fisher (1922), que propôs uma fórmula mista de cálculo do índice, 

representada pela seguinte fórmula: 

 

(4) 

                                
 

Onde ILaspeyres e IPaasche são os índices de Laspeyres e Paasche, demonstrados nas 

equações 2 e 3, respectivamente. O “Índice Ideal de Fisher” baseia-se em corrigir o índice real 

de evolução de bens e serviços. Segundo Gameiro & Caixeta-Filho (2010), apesar de ser um 

índice aceito por economistas e diversos autores, o índice de Fisher é considerado de difícil 

aplicação e utilização, principalmente pelo fato de obter o índice de Paasche em sua 

composição. 

Além disso, a dificuldade de realizar o levantamento dos itens da época atual em 

tempo hábil para a agregação nos cálculos faz com que a utilização do índice de Paasche seja 

vista como uma dificuldade pelos pesquisadores (Sartorello, 2016). Porém, dependendo dos 

objetivos do estudo, torna-se possível, por meio da utilização de modelos matemáticos de 

cálculo, que servem como auxílio no direcionamento das informações de período atual. 

Em momentos como esse é possível visualizar, que, associar conhecimentos qu e 

promovam a eficiência técnica e a eficiência econômica podem fazer a total diferença. Em 

propriedades produtoras de suínos, de forma geral, trabalha-se com rações de lucro máximo, 

que atendam às necessidades das categorias animais inseridas na granja, mas que sejam 

economicamente viáveis para o sistema produtivo. Neste sentido, produtores tendem a mudar 

a fórmula das rações, alterando a inclusão e ingredientes fornecidos na dieta dos animais – 

cesta de produtos – conforme as flutuações de preços dos insumos no mercado. 

Diante do exposto, nesta pesquisa, buscou-se utilizar algum índice que permitisse a 

atualização, não apenas dos preços no momento de comparação, como também das 

quantidades de itens que componham significativamente o custo de produção de suínos, como 

acontece com os insumos alimentares, componentes das dietas dos animais. Para tal, optou-se 

pela utilização do Índice de Könus, visto que este índice que permite a flexibilização da 

variação das quantidades em diferentes períodos. 

Konüs (1939) na obra intitulada “The problem of the true cost of livign” apresentou o 

“Índice de Konüs”. Segundo o autor, o índice de preços exato seria aquele obtido pela função 
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de consumo no período atual, de referência (t) e a função de consumo no período base (b), 

como demonstrado pela equação: 

(5)  

       
          
           

 

Onde “F(q)” é a função da quantidade “q” de “n” produtos, que representam as 

preferências dos consumidores, o que caracteriza a função de utilidade. “C” é a função de 

custos do consumidor, que esse procuraria minimizar, buscando atingir algum nível de 

utilidade. Para então maximizar a utilidade e minimizar o custo, o consumidor deve escolher 

entre os “n” produtos, nos quais os preços são representados por “p” (Gameiro & Caixeta-

Filho, 2010; Sartorello, 2016). 

O índice de Konüs então, flexibiliza a variação de quantidades – cesta de produtos – 

nos dois períodos, tanto base, quanto de referência, o que não ocorre nos índices de 

Laspeyres, Paasche e Fisher. Este é um fator de extrema importância, visto a necessidade de 

flexibilização de quantidades de insumos alimentares que compõem as dietas dos suínos, por 

exemplo. A apresentação matemática do cálculo do ICPS pode ser observada na equação 6: 

(6)  

       
       
       

 

Onde ICPSrt é o Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista da granja 

representativa r no período t (atual); CTl representa o custo total de produção do lote semanal 

l, podendo ser com: pt os preços p no período atual t, ou pb os preços p no período base b 

(anterior); tendo qt as quantidades q do período t ou qb no período base b. 

2. Resultados e discussão 

O esquema de alocação dos custos adotado foi guiado por algumas premissas, visando 

objetividade, para permitir o entendimento, a comparação e a tomada de decisão, sem 

negligenciar outros itens efetivamente necessários. A primeira delas, foi desenvolver um 

modelo de cálculo seguindo os preceitos da Teoria Econômica Neoclássica dos Custos. O 

esquema de alocação de todos os itens de custos utilizados consta no quadro a seguir: 

Quadro 1. Esquema de alocação dos custos para sistema de produção de suínos. 

A – CUSTOS VARIAVEIS  



165

 

 
 

I – DESPESAS DE CUSTEIO DOS ANIMAIS  

1. Alimentação  

2. Despesas veterinárias 

3. Despesas com manejos reprodutivos 

4. Despesas com bens de consumo 

Subtotal custeio da criação 

5. Despesas com transportes, carregamentos e seguros 

II – OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES 

1. Impostos (ICMS, entre outros) 

2. GTA 

3. Funrural 

4. Outras taxas variáveis 

B – CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 

III – MÃO DE OBRA 

1. Despesas com mão de obra fixa 

2. Despesas com mão de obra temporária 

IV – TELEFONIA, INTERNET, ENERGIA E COMBUSTÍVEIS 

1. Despesas com serviço de telefonia e internet  

2. Despesas com energia elétrica 

3. Despesas com combustíveis 

V – DEPRECIAÇÕES  

1. Benfeitorias e instalações  

2. Máquinas e implementos  

3. Ativos biológicos  

VI – MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO 

1. Manutenção das instalações 

2. Manutenção de máquinas e implementos 

VII – OUTRAS DESPESAS FIXAS 

1. Impostos (ITR, entre outros) 

2. Taxas (Sindicato, Associação, entre outros) 

3. Outras taxas fixas 

C – CUSTO OPERACIONAL (A+B) 

D – CUSTO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DA TERRA 

VIII – CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL E DA TERRA 
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1. Remuneração sobre o capital imobilizado 

2. Remuneração sobre o capital de giro 

3. Custo de oportunidade do arrendamento da terra 

E – CUSTO TOTAL (C + D) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Optou-se pelo agrupamento em custos variáveis, custos fixos operacionais e custos de 

oportunidade sobre o capital e a terra, pois enquadra-se na primeira premissa, e, além disso, 

acredita-se que tal alocação seja de fácil entendimento para os produtores. A alocação 

segregada dos custos de oportunidade sobre o capital e a terra se deu com o objetivo de deixar 

claro para o produtor que, o custo de oportunidade é um custo da atividade suinícola, no 

entanto, em caso de fatores próprios, é uma receita ao produtor. Dessa forma, é possível 

visualizar no cotidiano da granja o que de fato representa o custeio da criação e itens 

necessários para operar a atividade (Item C), bem como o que representa a remuneração do 

suinocultor pelo uso do capital, seja ele imobilizado ou não (Item D). 

Nos custos variáveis são agrupados todos os componentes que participam do processo 

à medida que a atividade se desenvolve, ou seja, compõem os custos variáveis todos os itens 

que somente incidem se houver produção, e que são diretamente relacionados ao número de 

suínos produzidos (Raineri, 2012; Imeah et al., 2020), consequentemente, da quantidade em 

quilogramas produzida. Por estarem diretamente associados à quantidade produzida, os custos 

variáveis sofrem grande influência dos indicadores zootécnicos, visto que estes são 

responsáveis por ditar o nível e o fluxo de produção da granja. Logo, para o uso do modelo de 

cálculo como uma ferramenta gerencial que se alinhe a realidade da granja em análise e de 

fato contribua para a tomada de decisão estratégica é de suma importância a realização de 

uma escrituração zootécnica consistente. Segundo Mion et al. (2012) a escrituração 

zootécnica tem como finalidade levantar índices que meçam a eficiência do sistema 

produtivo, bem como apontar os pontos de estrangulamento que podem estar acometendo a 

produtividade, e consequentemente, a rentabilidade do sistema produtivo. 

A mão de obra foi designada como um custo fixo na atividade, por não ser diretamente 

associada à quantidade de animais alojados ou produzidos. Sabe-se que existe uma relação 

entre o número de animais alojados por colaborador em uma granja, no entanto, o número de 

funcionários ou o número de horas trabalhadas não pode ser aumentado adicionando uma 

unidade produzida, uma vez que este aumento está relacionado a outros fatores, como o 

sistema de produção adotado, manejos realizados, produtividade, dentre outros. Na literatura, 

existem autores concordes (Conab, 2010; Raineri et al., 2015b; Sartorello et al., 2018) e que 
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divergem dessa alocação, considerando a mão de obra como um custo variável, como é caso 

de Girotto & Dos Santos Filho (2000), no cálculo do custo de produção de leitões, Girotto & 

Souza (2006) e Miele et al. (2010) no cálculo do custo para frangos de corte e, Dos Santos 

Filho (2015) para o custo do suinocultor para sistema de terminação em parceria.  

As depreciações dos ativos são itens de custo fixo, correspondente a uma reserva 

financeira necessária para evitar a descapitalização do suinocultor. Com tal reserva, é 

possível, 98 ao final da vida útil do bem, adquirir outro bem de mesmas características 

(Marion, 2007; Raineri et al., 2015a; Sartorello et al., 2018). A depreciação, nada mais é do 

que o reconhecimento da perda de valor do bem em detrimento do desgaste natural pelo seu 

uso no processo produtivo ou até mesmo pela sua obsolescência. Quando se trata de 

depreciação, sempre se deve considerar a utilização do bem num aspecto temporal. Segundo 

Silva et al. (2017) a contabilização das perdas por depreciação busca promover uma gestão 

patrimonial mais eficiente, tornando-a assim mais confiável. 

Na prática, observa-se certa dificuldade por parte dos produtores em calcular a 

depreciação de seus ativos, e, de acordo com Gameiro (2009), um dos motivos para tal 

impasse é estabelecer o tempo ideal para se considerar a depreciação de itens como cercas, 

tratores, ordenhadeiras, comedouros, e até mesmo de reprodutores. Atualmente, a Receita 

Federal Brasileira disponibiliza algumas normas e dados praticados que tratam do tempo ideal 

de vida útil para cálculo da depreciação de bens (Secretaria da Receita Federal, 2017). No 

entanto, o modelo desenvolvido é gerencial e não contábil, permitindo ao produtor não seguir 

as normas estabelecidas pelo Fisco. Assim, é possível imputar os dados para cálculo da 

depreciação que melhor se adequem a realidade da granja em análise. 

Este é um dos grandes gargalos encontrados ao se analisar estudos que tratam do 

cálculo de custos de produção. A dificuldade em determinar a depreciação leva a trabalhos 

que considerem apenas os custos variáveis, ou apenas parte dos custos fixos, no cálculo, como 

no caso dos estudos de Pyatt et al. (2005), Jorge Júnior et al. (2006), Herrington & Tonsor 

(2013) e Retallick et al. (2013). Isso vale também para as manutenções, que muitas vezes são 

deixadas de lado nas análises de custo pela dificuldade na estimativa de um valor específico 

(Sartorello et al., 2018). No trabalho de Santos et al. (2017), por exemplo, as depreciações de 

máquinas e implementos são consideradas, no entanto, não se encontra informação acerca das 

despesas relacionadas a manutenções. Já no trabalho de Berthiaume et al. (2006), tanto as 

depreciações quanto as manutenções de benfeitorias e máquinas não foram consideradas no 

cálculo. Na prática, este pode ser um problema grave, visto que subestima o verdadeiro valor 

do custo de produção da atividade. 
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Ainda sobre manutenções, existem alguns trabalhos que estimam o cálculo dos custos 

de produção de sistemas pecuários em integração que alocam as manutenções como custos 

variáveis (Girotto & Dos Santos Filho, 2000; Girotto & Souza, 2006; Miele et al., 2010; Sandi 

et al., 2011; Martins et al., 2012; Dos Santos Filho & Ferreira, 2013; Dos Santos Filho, 2015; 

Dos Santos Filho & Martins, 2015). No entanto, no presente estudo, assim como em Raineri  

et al. (2015b) e Sartorello et al. (2018), tanto as depreciações como as manutenções são 

computadas, bem como alocadas como custos fixos da atividade. 

Outro item importante a ser discutido é o custo de oportunidade do capital e da terra. 

De acordo com Knight (1928) todos os fatores – terra, trabalho e capital - utilizados para 

produzir determinado bem devem ser remunerados, inclusive os custos de oportunidade, nos 

quais o custo dos recursos é igual ao seu valor nos melhores usos alternativos. Este uso 

alternativo, não representa apenas a escolha pela melhor alternativa interna, como também o 

valor do uso do fator de produção mais adequado fora da empresa (Raineri et al., 2015b). A 

fim de facilitar a compreensão dos suinocultores em relação a diferença entre custo da 

atividade e custo de oportunidade, optou-se por alocar separadamente as remunerações dos 

fatores de produção próprios, assim como realizado por Conab (2010), Raineri et al. (2015b) e 

Sartorello et al. (2018). 

No presente estudo, além de considerar os custos de oportunidade do capital 

imobilizado e da terra, como o comumente realizado (Silva et al., 2008; Conab 2010; Santos 

et al., 2017; Artuzo et al., 2018), considerou-se também o custo de oportunidade do capital de 

giro, que diz respeito ao capital utilizado para o custeio da criação, ou seja, despendido em 

alimentação, insumos veterinários, manejos reprodutivos, dentre outros. A remuneração do 

capital imobilizado, que no presente estudo foi subdividida nos itens instalações, máquinas e 

equipamentos, reprodutores e fêmeas de reposição, refere-se à parcela calculada sobre o valor 

adquirido e utilizado na produção (Conab, 2010). Para remunerar o capital, tanto de giro 

quanto imobilizado, deve-se inserir no modelo a taxa de juros a ser incidida sobre o capital. 

No entanto, essa taxa que remunera os fatores de produção próprios varia entre os 

pesquisadores (Sartorello et al., 2018), logo, optou-se no presente estudo por manter a taxa 

utilizada um critério a ser definido pelo gestor da atividade, que deve utilizar a taxa que 

melhor represente o uso alternativo do capital utilizado no custeio e investido na atividade.  

Já para o custo de oportunidade da terra, um critério bastante utilizado, e que foi 

adotado neste estudo, é o valor de arrendamento no mercado de terras da região (Lopes & 

Carvalho, 2002; Oiagen et al., 2006; Raineri et al., 2015b; Santos et al., 2017; Sartorello et al., 

2018). No entanto, existem autores que divergem dessa consideração metodológica, e utilizam 
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uma taxa de remuneração da terra de forma fixada, como é o caso da Conabb (2010), que 

taxou em 3% ao ano.  

O custo de produção é calculado então levando-se em consideração todos os custos, 

sejam eles explícitos e implícitos, que ocorrem em uma unidade de produção de suínos. De 

100 acordo com Oliveira & Dos Santos Filhos (2014) quando segmentado, o custo de 

produção fornece informações detalhadas dos insumos e valores consumidos no sistema, e a 

partir dessa informação é possível analisar os pontos de maior sensibilidade, sendo assim 

possível voltar os esforços para planos de ação e tomadas de decisões estratégicas para melhor 

utilização dos fatores de produção, redução dos custos e maximização dos lucros. Ainda, a 

gestão que considera estratégia em custos gera uma tomada de decisão mais ágil por 

conseguir identificar objetivamente a perda (Oliveira & Dos Santos Filho, 2014). 

Para atender o segundo objetivo deste estudo, foi elaborado o Índice de Custo de 

Produção do Suíno Paulista (ICPS), o qual tem sido divulgado mensalmente à cadeia 

produtiva de suínos. Para gerar os resultados de custos, foram delineadas propriedades 

representativas a partir de levantamentos feitos a campo no estado de São Paulo. Associou-se 

os dados coletados a campo à experiência dos pesquisadores, bem como dados da literatura e 

criaram-se duas granjas modelos, que representassem a realidade das granjas existentes no 

estado de São Paulo – o que se conhece como propriedade representativa. 

As propriedades representativas propostas foram definidas nos seguintes termos: 

ICPS500 referente a granjas com até 500 matrizes suínas alojadas; e ICPS2000 referente a 

granjas com 501 a 2000 matrizes alojadas. Esta linha de corte foi aplicada em função das 

características dos sistemas produtivos do estado de São Paulo, uma vez que, segundo dados 

do IBGE (2019), 98,2% dos municípios paulistas detentores de rebanhos suínos (n=556) 

possuem menos de 2000 matrizes alojadas, o que demonstra a expressividade do indicador e 

sua adequação ao cenário da suinocultura do estado. A mesma linha de corte é utilizada para 

categorizar as granjas paulistas, pela APCS, sendo então validada pelos produtores e técnicos 

do setor na reunião realizada. 

Após definição das linhas de corte e categorização das propriedades representativas, 

definiu-se então os principais parâmetros organizacionais e produtivos das granjas. Os 

parâmetros referenciais propostos nas unidades representativas foram baseados nos dados do 

levantamento a campo, bem como nos contatos e validações com técnicos e especialistas do 

setor, além de contar com a experiência prévia dos pesquisadores. A descrição dos principais 

parâmetros zootécnicos que compõem as propriedades representativas para a elaboração dos 

indicadores de custos pode ser observada na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Principais parâmetros zootécnicos utilizados nas propriedades representativas 
ICPS500 e ICPS2000. 

Indicador zootécnico  ICPS500 ICPS2000 

Número de matrizes alojadas 274 1750 
Número de matrizes em gestação coletiva - 240 
Idade a 1ª cobertura, em dias 225 230 
Grupo semanal, número médio de fêmeas 
inseminadas por semana 

13,81 87,10 

Taxa de parto, em porcentagem 90 90,8 
Média de nascidos vivos por parto 14,24 14,24 
Peso ao nascimento, em quilogramas 1,21 1,21 
Intervalo desmama cio, em dias 5,73 7,30 
Intervalo entre partos, em dias 152,73 153,58 
Número de partos por porca por ano 2,39 2,38 
Número de desmamados por porca por ano 31,31 30,8 
Quilogramas de leitões desmamados por porca por 
ano 

194,11 182,63 

Número de cevados vendidos por porca por ano 29,15 29,28 
Dias não produtivos das fêmeas, por ano 35,20 37,03 
Idade ao desmame, em dias 24 24 
Peso ao desmame, em quilogramas 6,20 5,93 
Peso ao abate, em quilogramas 110 110 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De forma geral, as duas granjas representativas apresentam indicadores zootécnicos e 

parâmetros produtivos semelhantes, que corroboram com os níveis de produtividade médio 

das granjas brasileiras, constatados no “Relatório Anual do Desempenho da Produção de 

Suínos” (Agriness, 2021), uma publicação importante para a suinocultura latino-americana.  

A partir da definição das propriedades representativas foi possível calcular os custos 

de produção de suínos e compará-los, ao utilizar o modelo de cálculo adotado. A seguir, 

comparou-se os custos de produção do cevado no estado de São Paulo entre os meses de 

agosto e setembro de 2021. 

Tabela 2. Comparativo dos custos de produção do suíno terminado nos meses de agosto e 
setembro de 2021. 

 Agosto 2021 Setembro 2021 

Granja R$/kg R$/@ R$/cevado R$/kg R$/@ R$/cevado 

ICPS500 8,95 167,74 966,85 9,18 172,04 992,08 

ICPS2000 7,77 145,69 832,97 8,13 152,38 872,19 

Fonte: Dados da pesquisa. 



171

 

 
 

Como pode-se observar, no mês de setembro foi detectado um aumento dos custos de 

produção do cevado no estado de São Paulo em comparação ao mês anterior, agosto de 2021. 

Para as granjas de ciclo completo representativas ICPS500 e ICPS2000 este aumento no custo foi 

de 2,62% e 4,63%, respectivamente. 

Ao se analisar os valores referentes ao custo total para as duas granjas representativas, 

pode-se observar que a ICPS500 apresenta um custo mais elevado, quando comparada a 

granja ICPS2000, o que pode ser explicado devido às características de cada uma das 

propriedades. Segundo Miele & Waquil (2007b) a organização administrativa das 

propriedades suinícolas está diretamente relacionada com as suas dimensões, e à medida que 

se aumenta o nível de produção têm se maior exploração dos ganhos em escala. 

Para as granjas paulistas com até 500 matrizes alojadas (ICPS500) os custos 

operacionais (COP) representaram cerca de 89% do custo total (CT), o que equivale a R$ 

8,17, em R$/kg de cevado produzido. Já para as granjas com 501 a 2000 matrizes alojadas 

(ICPS2000), os custos operacionais representaram 88,9% do CT, o que equivale a R$ 7,23. O 

COP nada mais é do que a somatória dos custos variáveis (CV) e fixos operacionais (CFOP) 

de produção. Enquanto o CT, é a somatória dos COP aos custos de oportunidade sobre o uso 

do capital e da terra (CO). Os custos de produção detalhados podem ser observados na Tabela 

3.  

Tabela 3. Custo de produção do cevado no mês de setembro, em R$/kg no estado de São 
Paulo. 
Tipos de custo ICPS500 ICPS2000 

Custo variável R$ 6,98 R$ 6,42 

Custo fixo operacional – exceto remuneração sobre o 

capital e uso da terra 

R$ 1,19 R$ 0,81 

Custo de oportunidade do capital e da terra R$ 1,01 R$ 0,90 

Custo total R$ 9,18 R$ 8,13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os valores encontrados neste estudo diferem dos valores estimados por outros autores. 

Para a Central de Inteligência de Aves e Suínos (Cias, 2021), no mês de setembro de 2021, 

por exemplo, os custos variáveis representaram 92,45% do custo total, sendo o custo fixo 

4,61% do custo total e o custo de capital 2,94%. Já para Oliveira & Dos Santos Filho (2014), 

em sistemas de produção independentes em ciclo completo, o custo variável representa cerca 

de 92,08% e os custos fixos representam os 7,92% restantes. As diferenças entre os custos 

encontrados pelos autores se devem pelas considerações metodológicas utilizadas nas 

análises, uma vez que seguem a metodologia utilizada pela EMBRAPA (Girotto & Dos 
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Santos Filho, 2000; Talamini et al., 2005; Miele et al., 2010; Miele et al. , 2011; Santos Filho 

et al., 2011; Guiducci et al., 2012; Miele & Fischer, 2017), onde os custos variáveis incluem 

despesas com alimentação dos animais, mão de obra, gastos veterinários, transportes, 

carregamentos e seguro, despesas de energia elétrica e combustíveis, manutenção e 

conservação, Funrural e outras despesas eventuais. No presente trabalho, os custos com mão 

de obra, energia elétrica, combustíveis e manutenções são todos alocados nos custos fixos, o 

que justifica o fato dos custos fixos terem maior representatividade no custo total, em 

comparação aos trabalhos encontrados na literatura. 

Nas granjas independentes o custo com alimentação se mostra como o item de maior 

impacto sob o custo total (CT) de produção, representando 64,23% para a ICPS500 e 68,01% 

para a ICPS2000. Oliveira & Dos Santos Filho (2014) afirmam que para os sistemas de 

produção independentes, o item que mais compromete a renda é a alimentação, que irá 

responder sozinha por mais de 70% do custo total de produção. Já Genova et al. (2017) 

afirmam que a alimentação representa aproximadamente 75 a 80% do custo total de produção. 

Conforme descrito anteriormente, tais variações entre o custo estimado e os custos presentes 

na literatura podem ser justificadas devido às diferenças metodológicas entre os estudos. A 

alimentação do rebanho de suínos é um dos grandes itens que irão definir a rentabilidade do 

sistema de produção de suínos (Oliveira & Dos Santos Filho, 2014). A suinocultura, de forma 

geral, é dependente do preço das commodities - em especial do farelo de soja e milho (Reis et 

al., 2001; Oiagen et al., 2006), que são os principais componentes das dietas dos animais – o 

que pode ser um problema, visto que este preço não pode ser controlado dentro da porteira, 

deixando os produtores vulneráveis. Diante deste cenário, é necessário que os suinocultores 

utilizem de forma eficaz ferramentas de gestão dos custos de produção (Portes et al., 2019), 

para embasamento à tomada de decisão estratégica e melhor utilização dos fatores de 

produção. 

Na granja representativa ICPS500 observou-se neste mês de setembro o maior custo 

para o ano de 2021. Este já é o quarto mês consecutivo de aumento dos custos de produção no 

estado de São Paulo. Dentre os motivos que justificam o aumento dos custos observados em 

São Paulo neste mês de setembro encontram-se a elevação nos preços de aquisição de 

reprodutores, bem como o aumento nos preços de insumos veterinários, como vacinas e 

medicamentos. Além disso, observou-se também o aumento nas taxas de juros utilizadas para 

remunerar o capital investido na atividade, como a Taxa Selic que passou de 5,25% para 

6,25% ao ano, apresentando um aumento de 19,1%, e a Taxa de Juros a Longo Prazo, que de 

11,76% passou para 12,96% ao ano neste mês, caracterizando um aumento de 10,2% em 
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comparação ao mês anterior, agosto de 2021. Na figura 2, a seguir, é possível observar o custo 

de produção do cevado, em reais por quilograma produzido, para as duas granjas 

representativas no ano de 2021. 

 

Figura 2. Custo de produção em R$/kg de cevado produzido, de janeiro a setembro de 2021. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No acumulado, o Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista fecha o terceiro 

trimestre do ano com uma variação de +7,24 pontos percentuais para o ICPS500 e +2,52 

pontos percentuais para o ICPS2000. O comportamento do ICPS mensal até o momento, pode 

ser observado na Figura 3, a seguir. 
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Figura 3. Variação dos índices de custo de janeiro a setembro de 2021. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os dados demonstrados na figura 3 indicam oscilações nos custos de produção do 

cevado nos quatro meses de análise deste estudo. Isso se dá, principalmente, devido às 

oscilações de preços nos insumos alimentares utilizados na dieta dos suínos, especialmente 

milho e farelo de soja. Conforme discutido anteriormente, estes são fatores que impactam 

diretamente o custo de produção do cevado devido à elevada participação do item alimentação 

do plantel no custo total de produção. Segundo Gameiro & Caixeta Filho (2010) os números 

índices são capazes de expressar diversos fenômenos, tais como a elevação no nível de 

preços, incremento na produção, a valorização ou desvalorização de uma moeda, dentre 

outros. 

No caso do ICPS, as altas de preços agropecuários detectadas são resultado de uma 

combinação de fatores como a crise hídrica, as significativas altas de preços internacionais e 

desvalorização cambial. Em momentos como este, é crucial utilizar de maneira estratégica os 

fatores de produção: terra, trabalho e capital. Para tal, faz-se necessário gerenciar e controlar 

os custos de produção, em busca de uma gestão embasada em informações para tomadas de 

decisões assertivas, a fim de alcançar melhores resultados. 

3. Considerações finais 

O desenvolvimento do modelo de cálculo do custo de produção a partir de conceitos 

da Teoria Econômica possibilita o cálculo e a comparação dos custos de produção envolvidos 

nas propriedades suinícolas delineadas neste estudo. Com os custos calculados para diferentes 

categorias de sistemas de produção de suínos, o trabalho fornece subsídios para a 
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compreensão dos processos produtivos, para diagnósticos sobre a eficiência e competitividade 

da suinocultura no estado e para a identificação de gargalos enfrentados pela atividade. 

O ICPS é uma ferramenta importante para o mercado e a cadeia agroecoindustrial 

suinícola, uma vez que apresenta potencial para colaborar com a organização do setor. O 

indicador auxilia na transparência entre produtores e indústria frigorífica, atuando como um 

balizador de preços, uma vez que as informações geradas oferecem condições de barganha 

aos produtores, que terão informações como subsídios para negociar preços de 

comercialização do cevado que cubram os custos de produção de suínos no estado de São 

Paulo. Além disso, com uma nova edição todo mês, o ICPS traz informações acerca do 

cenário da suinocultura paulista, bem como do comportamento dos custos de produção, 

permitindo aos pesquisadores o acompanhamento constato dos preços de todos os insumos e 

produtos utilizados na atividade. Isso facilita a análise das variações de preços na 

rentabilidade do setor. 

Caso queira obter a planilha para cálculo dos custos de produção e receber 

mensalmente o indicador de custos de produção de suínos, nos envie uma mensagem por e-

mail e solicite gratuitamente: icps@usp.br.  

O projeto de pesquisa foi desenvolvido durante o mestrado da autora, MSc. Laya 

Kannan Silva Alves, intitulado: “Desenvolvimento de modelo de cálculo e de indicador de 

custos de produção de suínos” , junto ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção 

Animal (FMVZ/USP).  

Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10135/tde-19072021-

122134/publico/Laya_Kannan_Silva_Alves_corrigida.pdf 
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RESUMO 
 

Frente aos evidentes sinais de mudanças climáticas, o uso de leguminosas forrageiras na dieta 

de ruminantes torna-se de grande relevância para a otimização da produção animal, o uso 

racional dos recursos naturais e a manutenção do meio ambiente. Ao longo deste capítulo 

serão abordadas as características de cultura e de desempenho animal referente, 

principalmente, ao consórcio de gramíneas com as leguminosas macrotiloma ou feijão 

guandu. Observou-se que ambas as leguminosas, quando consorciadas, demonstraram serem 

eficientes em reduzir a emissão de metano quando levado em consideração o desempenho 

animal (dados preliminares), sendo, portanto, uma boa estratégia para mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa. 

 

1. Introdução  

As atividades antrópicas são apontadas como uma das principais causas das elevadas 

emissões de poluentes na atmosfera e do aquecimento global. Se considerado as emissões 
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globais de gases de efeito estufa (GEE), o que compreende, além de emissões antrópicas, as 

emissões dos sistemas naturais, estima-se que apenas a fonte antrópica contribua com cerca de 

47,9 a 66,6% do total de GEE emitidos a atmosfera (Yue & Gao, 2018). Contudo, analisando 

mais profundamente esses dados, com enfoque nas atividades antrópicas, a pecuária tem sido 

citada como um dos maiores contribuintes do aquecimento global, uma vez que é responsável 

por cerca de 14,5 a 18% dessas emissões anuais de GEE (Moran & Wall, 2011; Gerber et al. 

2013), sendo a bovinocultura responsável por cerca de 64 a 78% dessas emissões (Gerber et 

al. 2013; Herrero et al., 2016). Uma parcela desses gases liberados na atmosfera é proveniente 

da fermentação entérica, que, de acordo com dados de Gerber et al. (2013) e Herrero et al. 

(2016), podem representar cerca de 22 a 44% do CH4 antropogênico emitido anualmente.  

Gases de efeito estufa são compostos prejudiciais ao meio ambiente quando liberados 

em taxas superior à capacidade de assimilação do ambiente. Sabe-se que a sua mitigação, em 

especial a do metano entérico, são palpáveis, uma vez que diversos estudos demonstram 

efeitos positivos quando aplicadas diferentes técnicas de manejo nutricional voltadas à 

melhoria de desempenho e modificação do metabolismo ruminal. 

A emissão de GEE pela pecuária brasileira, em especial de metano entérico por 

bovinos de corte, tem como principal fonte o rebanho comercial, que são mantidos em 

sistemas de pastejo (Malafaia & Canella Filho, 2019), e tal fato representa uma problemática 

no espectro ambiental. Contudo, além de questões ambientais, limitações que vão desde 

aspectos climáticos a nutricionais podem restringir a eficiência do sistema de produção de 

bovinos a pasto, especialmente em regiões tropicais, fazendo com que o sistema seja não só 

pouco produtivo, mas também mais poluente por arroba ou quilo de produto gerado. De 

acordo com relatório apresentado por Gerber et al. (2013), quando a emissão de GEE é 

expressa por kg de proteína gerada, ou seja, kg de CO2-eq/kg de proteína, a bovinocultura de 

corte apresenta a maior intensidade de emissão comparado com outras culturas.   

No Brasil, uma das preocupações relacionadas à rentabilidade dos sistemas é a 

melhoria de índices zootécnicos relacionados ao desempenho, principalmente em condições 

de pastejo durante a estação seca, período caracterizado por apresentar pastos com baixa 

disponibilidade de proteína e menor digestibilidade (Poppi & McLennan, 2010). A introdução 

de leguminosas em sistemas de pastejo pode ser uma alternativa com o intuito de amortizar a 

problemática de pastos com baixa qualidade nutricional ao longo das diferentes estações do 

ano (Greenwood, 2021). Tecnicamente, o consórcio entre gramíneas e leguminosas representa 

uma alternativa para a melhoria da qualidade físico-química do solo e que, por consequência, 

incrementa a produção vegetal. Em sistemas de produção de bovinos a pasto, o rebanho passa 
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a ser nutricionalmente favorecido pela combinação da produtividade proveniente do sistema 

consorciado, devido ao maior aporte de proteína bruta, amortizando, assim, os efeitos 

negativos comumente observados em sistemas de pastejo convencionais baseado em 

monocultura, que geralmente apresentam baixa produtividade e baixa qualidade durante o 

período seco (Castro Montoya & Dickhoefer, 2020). Ainda, de acordo com Mwangi et al. 

(2021), a integração de leguminosas em sistemas de pastejo visa a adoção e oferta de uma 

fonte proteica economicamente efetiva, não apenas por incrementar o aporte nutricional, mas 

também em seu aspecto econômico quando comparado com a inclusão de outras fontes 

proteicas na dieta. 

O pastejo consorciado vai além de contribuir com as condições físico-químicas do 

solo, realizar incremento de PB no pastejo e melhorar o desempenho produtivo animal.  

Leguminosas podem ser utilizadas como uma ferramenta com elevado potencial para 

mitigação da geração de metano entérico, uma vez que essas forrageiras apresentam taninos 

em sua composição, os quais possuem polímeros polifenólicos com elevado potencial anti-

metanogênico (Ku-vera et al., 2020). Esses componentes, quando incluídos na dieta de 

ruminantes, estão diretamente relacionados com a redução da metanogênese, não só por via 

direta, inibindo metanogênicas, mas também por suprimir a população de bactérias 

celulolíticas e, por consequência, sua ação sobre fibra, o que reflete diretamente na redução de 

precursores para a geração do metano em ambiente ruminal (Ku-vera et al., 2020). Não 

obstante, os taninos ainda apresentam efeitos não muito bem descritos na literatura sobre a 

população de protozoários ciliados (Bhatta et al., 2013). Possivelmente, esta redução está 

ligada à indisponibilidade da fibra, que se complexa com os componentes fenólicos, inibindo 

a adesão de microrganismos em sua superfície. 

Considerando o amplo espectro dos benefícios que a consorciação com leguminosas 

pode trazer, entende-se que o alcance de alguns aspectos que tangem a sustentabilidade pode 

ser atingido em sistemas de produção de bovinos a pasto que fazem adoção de pastejo 

consorciado com leguminosas. 

 

2. Vantagens e limitações das leguminosas 

2.1. Vantagens do uso de leguminosas na dieta de ruminantes 

As leguminosas oferecem alternativas significativas para produção animal sustentável 

em pastagens, pois podem contribuir em importantes desafios, como: 1) aumentar produção e 

qualidade da forragem; 2) substituição de insumos fertilizantes nitrogenados por fixação 
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simbiótica de nitrogênio (FBN); 3) mitigação de gases de efeito estufa; 4) contribuir com a 

adaptação às mudanças climáticas, 5) bem como aumentar o valor nutritivo e eficiência da 

conversão de forragem em proteína animal (Lüscher et al., 2014). 

O nitrogênio é um dos nutrientes que mais limitam o crescimento das plantas e a 

Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é a principal via de inclusão do nitrogênio 

atmosférico no sistema solo-planta (Peoples e Craswell, 1992), pois é considerada o segundo 

processo biológico mais importante do planeta, sendo a fotossíntese o primeiro (Moreira & 

Siqueira, 2006). 

O uso de leguminosas propicia a recuperação de áreas degradadas, maior cobertura de 

solo e melhor proteção, sendo um processo não poluente e sustentável. A utilização de 

leguminosas para recuperar áreas degradadas apresenta vários benefícios, como capacidade de 

FBN no solo, por meio de associações simbióticas entre leguminosas e bactérias fixadoras de 

nitrogênio. Isso resulta no aporte de quantidades expressivas deste nutriente ao sistema solo-

planta (Terra et al., 2019), reduzindo, ou até mesmo eliminando, os custos com fertilizantes 

químicos nitrogenados (Azevedo et al., 2007). O nitrogênio fixado pela leguminosa dá 

suporte à produtividade de forragem e amplia a vida útil da pastagem (Barcellos et al., 2008).  

Valle et al. (2001), avaliando pastagens recuperadas com leguminosa, observaram que os 

animais ganharam aproximadamente três arrobas a mais por ano que os animais nos pastos 

recuperados sem o uso da leguminosa. 

As leguminosas forrageiras também podem contribuir significativamente para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa, pois reduzem a necessidade de fertilizantes 

químicos nitrogenados, resultando em menor emissão de óxido nitroso, além de reduzirem as 

emissões de metano por ruminantes devido ao melhor desempenho animal (Macedo et al., 

2014). O melhor desempenho animal, evidenciado com o uso de leguminosas, é devido ao 

maior teor de proteína bruta e à menor proporção de parede celular, sendo que a 

digestibilidade da matéria seca é semelhante ou mesmo elevada quando comparada às 

gramíneas tropicais, considerando um mesmo estádio de desenvolvimento ou condições de 

cultivo (Barcellos et al., 2008). 

O consórcio de leguminosas forrageiras com gramíneas desempenha papel 

significativo na produção animal sustentável, de forma que as leguminosas contribuem na 

adaptação às mudanças climáticas, reduzindo a degradação do solo (física e química), além de 

melhorar a fertilidade através da fixação de nitrogênio, reduzindo a prevalência de plantas 

invasoras, pragas e doenças (Hassen et al., 2017). 
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Novilhos da raça Charolês em pastejo de capim elefante anão (Pennisetum purpureum 

Schum. cv. BRS Kurumi) com acesso a fontes de amendoim forrageiro (Arachis pintoi 

Krapov. cv. Amarillo) obtiveram acréscimos de 38% no ganho médio diário comparado aos 

animais que receberam apenas pastagem de capim elefante anão. Os autores também 

observaram menor tempo de pastejo, sem aumento da produção de metano em gramas por 

quilo de matéria seca ingerida (Andrade et al., 2014). 

Pereira et al. (2020) observaram que a consorciação de amendoim forrageiro com 

capim-marandu manteve significativamente maior produção anual de bovinos de corte (789 

kg.ha-1) quando comparados com a monocultura de gramíneas fertilizadas com nitrogênio 

(655 kg.ha-1). 

Tem sido crescente o reconhecimento de que a produção de bovinos de corte em 

pastagens consorciados (leguminosas + gramíneas) é mais sustentável para o sistema 

produtivo (Lüscher et al., 2014). A introdução de leguminosas visa a solução de problemas, 

como a baixa disponibilidade de nitrogênio nos solos tropicais sob gramíneas (Andrade et al., 

2015) e os baixos teores de proteínas na dieta dos animais (Shelton et al., 2005). 

 

2.2. Limitações do uso de leguminosas em pastagens consorciadas 

Embora o uso de leguminosas em pastagens gere grande contribuição para a produção 

a pasto,  sua utilização ainda é muito limitada no Brasil (Simioni et al., 2014). De acordo com 

Barcellos et al. (2008), há fatores que limitam a adoção de leguminosas em sistemas de 

produção a pastos, como o pequeno portfólio de cultivares, o custo elevado de implantação, a 

persistência sob pastejo limitada, o estabelecimento lento ou, principalmente, o fato de que o 

real papel que elas podem desempenhar nos sistemas de produção não é totalmente descrito. 

Isso corrobora com Castilho (2001), que cita o estabelecimento lento e as dificuldades de 

manejo como principais entraves para a adoção de leguminosas em sistemas produtivos. 

O cultivo e o manejo de pastagens consorciadas de gramíneas e leguminosas podem se 

tornar dificultosos devido às diferenças fisiológicas acentuadas, que, tem a via de fixação de 

carbono (ciclos C3 e C4) com principal exemplo (Silva & Pereira, 2013).  As gramíneas 

possuem uma eficiência fotossintética mais alta, resultando em taxa de crescimento e 

potencial de produção de forragem superior ao das leguminosas, sendo também mais 

eficientes na utilização de água e de nutrientes (Nascimento Jr. et al., 2002). Sendo assim, o 

estabelecimento do consórcio deve ser direcionado para favorecer as leguminosas, com 

redução de 30 a 40% no estabelecimento das gramíneas da área, levando em consideração as 

vantagens competitivas das gramíneas em relação às leguminosas (Zimmer, 1994). No 
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entanto, faz-se necessário escolher uma associação compatível entre as espécies a serem 

consorciadas para que as condições climáticas não sejam limitantes e seja possível assegurar 

um suprimento adequado de nutrientes, otimizando o crescimento da leguminosa forrageira, 

sem comprometer a produtividade da gramínea (Simioni et al., 2014). Por apresentarem 

menor eficiência quanto ao uso dos recursos que subsidiam o crescimento (água, luz e 

temperatura), as leguminosas, quando associadas ou combinadas às gramíneas em áreas de 

pastagens, acabam, normalmente, apresentando desvantagem competitiva durante a 

rebrotação em pastos consorciados, ocasionando diminuição da sua produção ao longo do 

tempo, fazendo com que o pasto consorciado seja dominado pela gramínea em um curto 

período (Silva & Pereira, 2013).  

Outra vertente é que, para garantir a persistência do sistema, é essencial levar em 

consideração o manejo de entrada e saída dos animais com o intuito de possibilitar que tanto 

gramínea como leguminosa revigorem e possam crescer sem interferência do intenso pastejo. 

A consorciação tem como uma de suas características o fato de não suportar elevadas taxas de 

lotação, inviabilizando uma exploração mais intensiva no sistema e, portanto, tal parâmetro 

deve ser controlado, uma vez que a intensa pressão de pastejo pode comprometer a rebrota e 

até mesmo suprimir a leguminosa (Simioni et al., 2014). A persistência da leguminosa 

também é influenciada pela seletividade exercida pelo animal sobre ela (Simioni et al., 2014). 

Experimentos mostram que determinadas espécies não suportam taxas de lotação acima de 2 

novilhos/ha, nem mesmo em sistemas rotacionados, onde a leguminosa não consegue persistir 

por mais de 3 anos na pastagem (Pereira, 2002). 

A palatabilidade da leguminosa em pastagens consorciadas também é uma questão 

importante (Peres, 1988). Segundo o autor, na fase de maior crescimento das pastagens a 

leguminosa não deve ser mais palatável do que a gramínea, pois é nessa fase que a gramínea 

tem o máximo desenvolvimento, assegurando à leguminosa a capacidade de competição, sem 

correr o risco de serem eliminadas com o passar do tempo. 

Além disso, por possuírem substâncias adstringentes em sua composição, como 

taninos e outros compostos secundários do metabolismo vegetal, normalmente as leguminosas 

são consumidas pelos animais em quantidades relativamente menores do que das gramíneas, 

pois essas substâncias limitam fortemente o consumo e/ou diminuem o aproveitamento do 

alimento por parte dos animais (Silva & Pereira, 2013). Em decorrência dos efeitos 

antinutricionais causados pela presença dos taninos nas leguminosas, o uso dessas plantas na 

dieta de ruminantes foi considerado, por muitas vezes, um fator limitante. De acordo com a 
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literatura, a presença de taninos na dieta, acima de 40 g/kg da MS, pode proporcionar efeitos 

indesejáveis sobre o metabolismo animal (Frutos et al., 2002). 

Sendo assim, para Silva (2008) é preciso reconhecer que o grande desafio da pesquisa 

e do desenvolvimento tecnológico nessa área do conhecimento virá de progressos no 

entendimento e compreensão de aspectos do processo de crescimento e desenvolvimento de 

comunidades mistas de plantas forrageiras, sendo necessário revisar conceitos e mudar 

paradigmas relativos às plantas forrageiras tropicais, como gramíneas e leguminosas. 

 

3. Espécies forrageiras disponíveis  

3.1 Leguminosa Macrotiloma 

A leguminosa Macrotiloma pertence à família Fabaceae (Leguminosae). É uma planta 

herbácea, perene, trepadora volúvel, que apresenta ramos finamente pubescentes e cilíndricos, 

folhas trifoliadas, pecíolos medindo em média 5,2 cm e folíolos elípticos medindo em média 

3,5 cm de largura e 6 cm de comprimento (Bufarah et al., 1981; Alcantara & Bufarah, 1979). 

De acordo com Cameron (1986) e Alcântara & Bufarah (1979), esta leguminosa apresenta 

rápido crescimento, boa tolerância à baixa fertilidade do solo, é moderadamente tolerante à 

seca e possui bom desenvolvimento em regiões com precipitação acima de 1000 mm. 

Entretanto, não resiste a geada rígida e alagamento.  

A Macrotyloma axillare (E. Meyer) Verdc. (Macrotiloma) é originária do Sri lanka, 

Madagascar e África Tropical. No Brasil, essa leguminosa foi introduzida em 1960, a qual foi 

repassada ao Instituto de Zootecnia pelo IBEC Research Institute (IRI) (Rocha, 1988; Paulino 

et al., 2008). Na década de 1960, de acordo de Fialho (2015), a existência de novos bancos de 

germoplasma de leguminosas tropicais motivou pesquisadores a obterem novos gêneros e 

espécies (Pereira, 2001). 

Em 1994, o Instituto de Zootecnia liberou a Macrotyloma axillare cv. Guatá (Araujo 

et al, 2008). Em 1997, Veasey et al. (1999) realizaram estudos com 96 acessos de diversos 

gênero, dentre eles a leguminosa Macrotiloma, com objetivo de obter alta produção, boa 

produção de biomassa, época de florescimento precoce e tolerância a pragas e doenças.  Em 

continuação a estas pesquisas, Colozza et al. (2002) utilizaram 25 acessos de diversos gêneros 

e espécies, quais foram analisados em consorciação, sob pastejo com a gramínea Megathyrsus 

maximum Jacq. cv. Aruana.  Três espécies de Macrotyloma axillare, juntamente com espécies 

de Calopogonium mucunoides, foram encontradas maior frequência de ocorrência e 

velocidade de estabelecimento em consorciação. Também foi relatada maior produção de 
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massa seca, fixação de nitrogênio, resistência a doenças, produção de sementes e persistência 

em relação a outras leguminosas, apresentando-se, portanto, como uma leguminosa 

promissora (Veasy et al., 1999; Colozza et al. 2002; Gerdes et al., 2009).  

Ao longo dos anos, o Instituto de Zootecnia vem realizando diversas pesquisas 

envolvendo a leguminosa Macrotiloma, em consorciação com gramínea forrageira. O estudo 

de Gerdes et al. (2020) avaliou quatro acessos de leguminosas com capim Aruana em pastejo 

com ovinos e constataram que a leguminosa Macrotiloma apresentou proporção de 43,2%, o 

que correspondeu a contribuição da leguminosa dentro do consórcio na massa de forragem 

total, ou seja, a quantidade de leguminosa dentro dos componentes botânicos (gramínea, 

leguminosa e material morto). A estrutura do dossel e massa de forragem de pastos de capim-

marandu consorciados com a leguminosa Macrotiloma foi avaliado por Zamboin (2020) e a 

influência da adubação com a caracterização morfogênica e estrutural de leguminosas 

forrageiras submetidas à adubação nitrogenada foi avaliada por Colanigo (2020). Além disso, 

combinações de doses de fósforo e cálcio para a leguminosa Macrotiloma foram avaliadas por 

Barbosa et al. (2019). No estudo realizado por Uzan (2019), utilizando o consórcio entre 

leguminosa Macrotiloma e a gramínea Uruchloa brizantha cv. Marandu, foram  avaliadas as 

emissões de gases in vitro, o valor nutritivo em diferentes frequências e severidades de 

desfolhação, onde foi observado que a presença da leguminosa na pastagem elevou o valor 

nutritivo. No entanto, houve maior emissão de metano, devido possivelmente a maior 

degradabilidade da pastagem consumida. Entretanto, espera-se que a alimentação de melhor 

qualidade possa converter em maior ganho de peso ou produção de leite, diminuindo, assim, 

intensidade de emissão de metano.  

 

3.2 Feijão Guandú 

O Cajanus cajan (L.) Millspaugh da família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo 

Phaseoleae e subtribo Cajaninae (Santos, 2000), popularmente conhecido como feijão 

guandú, andu ou guandu, tem origem possivelmente africana, tendo sido trazido pelos navios 

negreiros. Esta espécie possui resistência à seca, é adaptado a altas temperaturas, mas não 

tolera geadas (Seiffert & Thiago, 1983). Segundo Bodgan (1977), esta leguminosa é uma 

planta semiperene, anual e arbustiva com altura entre dois a três metros. Apresenta adequado 

desenvolvimento quando em precipitação entre 500 mm e 1500 mm e temperatura entre 20 a 

40°C. Sua raiz pode alcançar 3 metros de profundidade, possuindo o sistema radicular 

pivotante. Possui folhas de coloração verde clara com 2,5 a 9 cm e estas são trifoliadas 

arranjadas espiralmente. As flores possuem de 5 a 12 rácemos axilares, de coloração púrpura, 
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amarela ou laranja e frutos do tipo legume com sementes na coloração de branco a preto. As 

sementes possuem teor proteico por volta de 21% (Passos, 2012). 

O feijão guandu possui grande diversidade de utilidades; é amplamente utilizado como 

adubação verde, motivado pela alta produção de fitomassa, elevado acúmulo de nutrientes e 

boa taxa de mineralização do solo (Fernandes Junior, 2009). Alguns trabalhos indicam 

aptidão dessa leguminosa em cultivo consorciado, como no trabalho realizado por Abbado 

Neres et al. (2012). Utilizando o consorcio entre os capins Piatá e Tifton 85 e a leguminosa 

Feijão Guandu ou adubado com N, estes autores avaliaram as características estruturais, 

bromatológicas e de produção de forragem, sendo observados resultados de aumento da 

produção de matéria seca total e de proteína bruta, bem como de diminuição dos teores de 

fibra detergente neutro. Silva et al. (2018) avaliaram a viabilidade de recuperação de 

pastagem degradada utilizando o consórcio milho, braquiária e Feijão Guandu e 

demonstraram que não houve perdas na produtividade do milho, tanto para produção de 

silagem como para pastagem remanescente, elevando a produtividade da forrageira e 

disponibilidade de alimento aos animais. 

 

4. Formação da cultura 

As leguminosas podem ser usadas em pré-plantio, rotação de culturas, consórcios e 

faixas intercalares, inclusive em conjunto com diversas culturas, podendo ser usadas por um 

certo período de tempo ou durante o ano todo. 

O feijão Guandu é uma leguminosa de origem africana adaptada à região tropical, mas 

tolera geada leve e cresce numa ampla faixa de precipitações, que vai de 500 mm a 1500 

mm/ano, preferindo solos bem drenados. Embora aceite pH entre 5 a 8, apresenta melhor 

desempenho em solos aproximadamente neutros. Nestes solos, produz até 14 toneladas de 

matéria seca por ano, com um conteúdo de 2000 kg de proteína bruta (Seiffert, 1983). O 

guandu se encontra associado a uma bactéria que forma nódulos em suas raízes. Estas 

bactérias (Rhizobium) são capazes de fixar nitrogênio atmosférico e são indispensáveis para a 

formação das proteínas da leguminosa, cujo teor é elevado no guandu, situando-se em torno 

de 14 a 20%. Por esta razão, embora muitas vezes já existam bactérias no solo, é 

recomendável efetuar-se a inoculação das sementes, o que se obtém umedecendo-as com água 

e adicionando o conteúdo do pacote de inoculantes (Seiffert & Thiago, 1983). Seu rendimento 

de massa verde varia entre 12 a 15 toneladas por hectare e pode sofrer de 3 a 4 cortes por ano, 

enquanto que a produção de grãos, que é utilizado na alimentação animal, pode variar de 1,0 a 
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1,2 toneladas por hectare (Balaraman, 1980). 

A melhor época para plantio é no período chuvoso, entre novembro e dezembro. Para 

favorecer a formação de legumineiras (bancos de proteína), que são usadas em pastejo direto 

durante a estação seca, emprega-se espaçamento de 2 a 3 m entre linhas e seis sementes por 

metro linear (Seiffert, 1983). Neste espaçamento são empregados 4,5 kg de sementes por 

hectare. Podem ser usados plantios mais densos, usando-se 1,5 m entre linhas e 8 a 10 kg de 

sementes por ha. São necessárias duas capinas após o plantio, mas dentro de 50 a 60 dias as  

plantas já estarão com desenvolvimento suficiente para competirem com as ervas daninhas. A 

produção total da leguminosa pode atingir 14 toneladas de matéria seca por hectare, mas, em 

solos de cerrado, a produção de forragem (folhas, vagens e hastes finas) situa-se em torno de 

4 toneladas de matéria seca, com cerca de 14,8% de proteína bruta, o que representa 600 kg 

de proteína bruta por ha (Lima Filho et al., 2014). 

Outro sistema de emprego do guandu que desperta grande interesse é a introdução 

desta leguminosa em pastagens de gramíneas já existentes. Desta forma, além de se produzir 

forragem extra para o gado, estará sendo feita a recuperação do solo. Para se introduzir o 

guandu, estes pastos são adubados e arados em faixas com 2 m de largura, espaçadas por 

faixas de 4 a 5 m da pastagem. Na faixa arada, são semeadas duas linhas de guandu, 

espaçadas de 1 m entre linhas com seis sementes por metro linear. O plantio poderá ser 

efetuado em pastagens decadentes, de novembro a dezembro, que ficarão vedadas durante o 

verão e o outono. Na estação seca, a área é liberada para pastejo, com uma lotação de até 1,8 

novilhos por hectare (Bonamigo, 1999).  

Na sequência, o pecuarista deve semear o feijão guandu com plantio direto, usando a 

adubação de correção recomendada de acordo com a análise de solo (P, K, S e 

micronutrientes), dispensando a adubação nitrogenada, visto que o guandu é uma planta 

leguminosa com capacidade de fixar nitrogênio da atmosfera. O plantio deve ser realizado na 

profundidade de dois a cinco centímetros, com espaçamento entre linhas de 70 a 80 cm e 

população de plantas de 62,5 a 75 mil plantas/ha. Com valor cultural das sementes de 50%, 

será necessário utilizar aproximadamente 10 plantas por metro linear e taxa de semeadura 

aproximada de 20 kg/ha. A semeadura deve ser realizada no período das águas, do início da 

estação chuvosa até a primeira quinzena de janeiro. O controle de formigas é muito 

importante para o sucesso do estabelecimento do feijão guandu. Caso ocorram problemas na 

semeadura, é necessário avaliar a população de plantas e, se estiver abaixo de 40.000 

plantas/ha, recomenda-se o replantio, visto que essa é a população mínima recomendada por 

Souza et al. (2007). 
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Um ano após o plantio do guandu, no início da estação das águas, a leguminosa deve 

ser roçada e o material remanescente deve ficar sobre a superfície da pastagem, funcionando 

como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo, em que todas as 

operações (análise do solo, adubação, calagem) devem ser repetidas, inclusive a roçada. 

A persistência do guandu na área é de aproximadamente três anos. Depois disso, 

torna-se necessário um novo plantio, pois, ao fim desse período, o estande (número de 

plantas/ha) do guandu estará muito abaixo das 40 mil plantas/ha, preconizado por Souza et al. 

(2007) como estande mínimo. Dessa forma, para cada plantio de guandu, haverá duas 

roçadas, que equivalem a duas adubações verdes e três anos de uso sob pastejo. 

Dentre as diversas espécies para consócio gramínea-leguminosa, tem-se a 

Macrotyloma axillar, membro da família das Fabacea, com origem no continente africano e 

introduzida no Brasil nos anos 60. É uma planta perene, herbácea, de comportamento rasteiro, 

que apresenta raízes fortes sem tendência de produzir raízes adventícias (Zamboin, 2020). 

Apresenta rápido crescimento e boa tolerância à baixa fertilidade do solo, sendo relativamente 

tolerante à seca, porém não resiste ao alagamento, nem à geada rígida (Barbosa, 2016). 

Veasey et al. (1999) avaliaram os caracteres morfológicos, fenológicos e agronômicos 

de leguminosas forrageiras e apontaram o acesso NO 279 de Macrotyloma axillare como 

promissor por apresentar maior produção de sementes, desenvolvimento vegetativo e 

tolerância a pragas e doenças. Segundo Miguel (2017), a Macrotyloma axillar NO 279 possui 

alta velocidade de germinação, emergindo 3 dias após o plantio e um alto número de plantas 

germinadas. Em termos de massa forrageira, Gerdes et al. (2020) observaram que a 

leguminosa macrotiloma foi responsável por 42,2% da massa de forragem com capim-aruana 

(Panicum maximun cv. Aruana), o que representa um volume expressivo quando da ingestão 

de matéria seca diária. 

Técnicas para favorecer a leguminosa podem ser adotadas, como a semeadura em 

faixas alternadas ou linhas alternadas da gramínea e leguminosa ou, ainda, a semeadura 

posterior da gramínea, uma vez que esta (esta quem?) é exigente em preparo e adubação do 

solo (ZIMMER et al., 2007). Em relação à calagem e adubação, Gontarski (1991) estudou os 

efeitos da calagem e adubação para o cultivo da Macrotyloma axillare e observou que houve 

decréscimo da produção de massa de matéria seca e da nodulação na ausência da calagem, 

verificando também que o fósforo foi o nutriente mais limitante para o estabelecimento, 

produção e nodulação desta forrageira. Mais recentemente, Bonfim-Silva et al. (2011), 

trabalhando com Macrotyloma axillare cv. Java submetida à adubação fosfatada, observaram 

que as doses de 167 a 238 mg.dm3 de P2O5 proporcionaram maior produção e nodulação. 
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Independente da dose de N utilizasa, houve diferenças marcantes nas características 

morfogênicas e estruturais entre espécies. O fornecimento de nitrogênio (N) no plantio pode 

influenciar o crescimento das plantas e a morfologia de raízes. O conhecimento das respostas 

morfofisiológicas de leguminosas decorrentes do fornecimento de nutrientes pode 

proporcionar subsídios e auxiliar no uso e manejo dessas plantas (Colanigo, 2020). 

Ademais, no âmbito da resposta animal, Lima et al. (2018) avaliaram os efeitos dos 

taninos da leguminosa macrotiloma sobre a produção de CH4, bem como sobre os parâmetros 

de fermentação ruminal. Os resultados obtidos indicaram que a macrotiloma tem potencial 

para uso como alimento para ruminantes e pode ser utilizada como manipulador da 

fermentação ruminal com potencial antimetanogênico, que é a capacidade do alimento ou de 

compostos inibirem ou diminuirem a produção CH4 entérico. 

 

5. Resultados encontrados com o uso de leguminosas 

 

Os resultados parciais apresentados a seguir são oriundos de pesquisas em andamento, 

as quais fazem parte do Projeto Temático FAPESP (2017/20084-5), “Strategic practices for 

mitigating greenhouse gas emissions in grassland systems of the Brazilian Southeast”, tendo 

como parceiros a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ/USP – 

Pirassununga/SP), o Instituto de Zootecnia (IZ - Nova Odessa/SP) e a Embrapa Pecuária 

Sudeste (São Carlos/SP).  

 

5.1 Uso de macrotiloma para pastejo 

O estudo em andamento, com parceria entre o Laboratório de Nutrição de Ruminantes 

(LNR /FMVZ/USP) e o Instituto de Zootecnia de Nova Odessa/SP, tem como objetivo avaliar 

a emissão de metano entérico de vacas Jersey sob pastejo contínuo, em pasto consorciado de 

Capim Marandu e Leguminosa Macrotiloma e em pastos exclusivos de Capim Marandu, com 

ou sem suplementação proteica, por dois anos. Até o presente momento, os dados referentes 

ao primeiro ano não demonstraram diferenças significativas para as emissões diárias de 

metano e emissões de metano por peso vivo dos animais entre os sistemas. Do mesmo modo, 

não houve diferença significativa para as emissões de metano por hectare entre os sistemas. 

Para as estações do ano, as emissões de metano por peso vivo foram maiores no inverno 

(Tabela 1). 
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O ganho de peso médio diário (GPMD) dos animais durante o período experimental 

foi: gramínea capim Marandu sem suplementação (G) = 0,310 kg/dia, gramínea capim 

Marandu com suplementação (GP) = 0,590 kg/dia e para consórcio capim Marandu e 

leguminosa Macrotiloma (GL) = 0,540 kg/dia. Deste modo, quando calculamos a emissão de 

metano pelo GPMD (Tabela 1) observamos que o tratamento consorciado (GL) diminuiu a 

produção de metano em 66,24% quando comparado ao tratamento exclusivo de capim 

Marandu sem suplementação, ou seja, reduzindo a unidade de metano por quilo de produto 

gerado. 

 

Tabela 1. Emissão de metano entérico (CH4) de vacas em pastagem exclusiva de gramínea 
capim Marandu (G), pastagem exclusiva de capim Marandu com suplementação proteica 
(GP) e pastagem consorciada de capim Marandu e leguminosa Macrotiloma (GL) nas 
diferentes estações do ano. 

Tratamentos1 Estação2 
Emissão de metano entérico (CH4)3 

           CH4/Ani CH4/GPMD* CH4/PV CH4/ha 
g/dia kg/dia g/kg/dia g/kg PV g/ha/dia 

G  414,1 0,42 1335,8* 0,84 828,2 
GP  266,0 0,27 450,9* 0,61 532,1 
GL  320,9 0,32 594,4* 0,67 641,9 

  Primavera 264,1 0,27 326,0* 0,58B 528,2 

 Verão 261,9 0,26 315,5* 0,61B 523,8 

 Outono 307,0 0,31 614,0* 0,61B 614,0 
  Inverno 501,7 0,50 - 1,02A 1003,5 

Dados Médios4 
Média  333,7 0,33 793,7 0,70 667,4 
EPM 

 
49,67 0,04 - 0,09 93,25 
Probabilidades Estatísticas5 

Tratamento NS NS - NS NS 
Estação NS NS - 0,02 NS 

Tratamento* Estação NS NS - NS NS 
1G: pastagem exclusiva de gramínea (Urochloa brizantha cv. Marandu); GP: pastagem exclusiva de gramínea 
(Urochloa brizantha cv. Marandu) com suplementação proteica; GL: consórcio gramínea (Urochloa brizantha 
cv. Marandu) e leguminosa (Macrotyloma axillare; NO 279). 2Primavera 2020; Verão 2021; Outono 2021 e 
Inverno 2021. 3CH4: Metano entérico; GPMD: Ganho de peso médio diário; PV: Peso vivo; ha: Hectare. 4EPM: 
Erro padrão da média. 4Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas nas colunas diferem entre si (Teste LSD 
P<0,05); NS: Não significativo; * Dados médios sem análise estatística. 

 
Efeitos da leguminosa Macrotiloma sobre os parâmetros de fermentação ruminal já 

foram relatados na literatura, como o aumento na concentração de ácidos graxos de cadeia 

curta totais e de ácido butírico (Lima et al., 2017; Lima et al., 2019). Estes dados estão sendo 

analisados e farão parte deste estudo. 
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Quando empregados em sistemas de consórcio, as leguminosas fornecem uma 

importante fonte de nitrogênio para as gramíneas e favorecem o aumento da produtividade das 

pastagens (Gerdes et al., 2020). Além disso, a melhoria da dieta devido ao consumo da 

leguminosa é uma função decorrente da consorciação (Werner et al., 2001) e muito 

importante. A inclusão da leguminosa Macrotyloma axillare em consórcio com gramíneas 

forrageiras tropicais proporcionou maior aumento na proteína bruta e a diminuição nos teores 

de fibra quando comparada a inclusão de outras leguminosas forrageiras (LIMA et al. 2018; 

GERDES et al., 2020). Em estudo realizado por Lima et al. (2018), os animais alimentados 

com a Macrotiloma apresentaram maior consumo e maior digestibilidade da proteína bruta 

quando comparados aos animais que não consumiram a leguminosa. Logo, a consorciação em 

pastagens é uma forma de suplementação alimentar para os animais, aumentando o valor 

nutritivo do sistema de produção (Werner et al., 2001), de uma maneira econômica, 

sustentável e compensatória para o produtor. 

A maior qualidade nutricional e digestibilidade da Macrotiloma podem explicar o 

aumento de 74% no GPMD para os animais do tratamento consorciado (GL) quando 

comparados ao tratamento exclusivo de capim Marandu sem suplementação, reduzindo assim 

a quantidade de metano emitido por quilo de produto gerado. Evidenciando, o potencial de 

uso da Macrotiloma como alimento para os ruminantes.  

 

5.2 Uso de feijão guandu para pastejo 

O objetivo do uso do consorcio entre o feijão guandu (Cajanus cajan) com as 

gramíneas é a recuperação de pastagens degradadas, colaborando para melhorar a produção, a 

disponibilidade e a qualidade da pastagem para aos animais, dispensando o uso de 

fertilizantes nitrogenados e de suplementos minerais proteicos, principalmente, na época seca 

do ano, sendo uma alternativa para se recuperar pastagens degradadas (Oliveira et al., 2017; 

Castro-Montoya & Dickhoefer, 2020). Na época seca, o guandu apresenta alta capacidade de 

retenção de folhas após seu florescimento, chegando a apresentar uma produção de 12 ton. ha-

1.ano (Oliveira & Leite Jr, 2012); além de servirem como um banco de proteína, devido ao 

alto teor de proteína bruta nas folhas e nos ramos mais finos, com valores de 

aproximadamente 16 a 20% (Paludo et al., 2012). 

No estudo em andamento, com parceria entre o Laboratório de Nutrição de 

Ruminantes (LNR /FMVZ/USP) e a Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos/SP, o objetivo 

é de avaliar o desempenho de novilhos Nelore em recria, ao longo de 2 anos, distribuídos em 

três tratamentos de produção pecuária, sendo: 1) pastagem degradada de Urochloa 
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(Brachiaria) decumbens Stapf cv. Basilisk com taxa de lotação baixa (DEG); 2) pastagem de 

sequeiro com mistura de U. decumbens cv. Basilisk e Urochloa (Brachiaria) brizantha 

(Hochst ex A. Rich) Stapf cv. Marandu recuperada com 200 kg de N-ureia ha-1.ano na época 

chuvosa, com taxa de lotação moderada (REC); e 3) pastagem com mistura de U. decumbens 

cv. Basilisk e U. brizantha cv. Marandu consorciada com Cajanus cajan (L. Millsp.) cv. BRS 

Mandarim com taxa de lotação moderada (CON). Os resultados do primeiro ano estão 

demonstrados na Tabela 2. Foi possível identificar que a consorciação com o feijão guandu 

permitiu ganhos de peso médio diário muito superiores quando comparado com os demais 

tratamentos, evidenciando que a introdução de uma leguminosa adaptada promove a 

diversificação e melhora o suprimento de proteína bruta aos animais. Em relação à lotação em 

unidade animal por área, o sistema consorciado apresentou valor um pouco inferior quando 

comparado ao tratamento baseado em pastagem recuperada, sugerindo benefícios para o 

desenvolvimento e a produção da massa da gramínea através da fixação biológica de 

nitrogênio e do incremento de matéria orgânica no solo, permitindo maiores cargas animais 

durante os períodos do ano. A pastagem degradada apresentou o pior desempenho entre todos 

os sistemas, já que não são realizadas aplicações de correção de fertilidade do solo qualquer 

que seja o período do ano. Devido às características da época seca do ano, como baixo 

fotoperíodo, baixa umidade e baixas temperaturas, as gramíneas tendem a perder qualidade e 

potencial produtivo, conforme é evidenciado por Netto et al. (2016) e Homem et al. (2021). 

Tabela 2. Desempenho de novilhos em recria em função de diferentes níveis de intensificação 
em sistemas pastoris de produção de gado de corte em diferentes períodos do ano.  

   Desempenho Animal  

Sistemas de Produção 
Pastoris 

Períodos Climáticos 
do Ano 

 GPMD Tx. Lotação  
 Kg/Ani/dia UA/ha  

DEG  
 0.302c 1.53c  

REC  
 0.387b 3.00a  

CON  
 0.478a 2.63b  

 Águas  0.667A 2.43A  
  Seca  0.112B 2.35A  

Média Geral  0.369 2.38  
Erro Padrão Médio  0.013 0.080  

Probabilidades Estatísticas (Valor de P)   
Sistemas de Produção  <.0001 <.0001  
Períodos Climáticos  <.0001 NS  
Sistemas * Estações  0.0055 <.0001  

a, b, c Letras maiúsculas e minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si (P ≤ 0,05) pelo teste de Fisher; 
NS: Não significativo. GPMD: Ganho de Peso Médio Diário; ha: Hectare; UA: Unidade Animal. Sistemas de 
produção: DEG: pastagem degradada de Urochloa decumbens Stapf (cv. Basilisk); REC: pasto de sequeiro com 
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mistura de U. decumbens cv. Basilisk e Urochloa (Brachiaria) brizantha (Hochst ex A. Rich) Stapf (cv. 
Marandu), recuperada com 200 kg de N-ureia ha-1 ano, com taxa de lotação moderada; CON: pastagem com 
mistura de Urochloa (Brachiaria) decumbens Stapf (cv. Basilisk) e Urochloa (Brachiaria) brizantha Stapf cv. 
Marandu consorciada com Cajanus cajan (L. Mill sp.) (cv. BRS Mandarim) com taxa de lotação moderada.    

Oliveira et al. (2017), avaliando o desempenho de novilhas Nelore terminadas em 

diferentes sistemas de produção com pastagens de Urochloa (Brachiaria) spp., evidenciaram 

que a consorciação com o feijão guandu na renovação da pastagem permitiu incrementos de 

18% no peso vivo final,  93% no ganho de peso médio diário e 40% de aumentando na taxa 

de lotação, consequentemente reduzindo a idade de abate das novilhas, quando comparado 

com  um sistema baseado em pastagem degradada.  

Outra peculiaridade do feijão guandu, além do aumento da produtividade, é a 

presença de compostos associados que reduzem a metanogênese dos animais ruminantes, 

como os taninos, compostos que estão sendo foco de estudos atuais como alternativa para 

mitigar as emissões de GEE. O feijão guandu apresenta teores de tanino considerados de 

médio a baixo (< 5% na MS), o que não afeta a digestibilidade da matéria seca (Farias, 2016). 

Vieira et al. (2020), em um estudo com ovinos, comprovaram a redução da produção 

de CH4 com taninos advindos da leguminosa Acacia mearnsii. Os taninos advindos desta 

planta foram capazes de gerar “toxicidade” para Arqueas metanogênicas, alterando a 

proliferação dos protozoários responsáveis pela liberação de H2, a principal substância 

utilizada para produção do CH4 no ambiente ruminal. Isto comprova que o uso de taninos 

condensados de leguminosas em dietas de ruminantes é uma boa estratégia para se reduzir as 

emissões de CH4.  

Na Tabela 3, os valores encontrados para emissão de CH4 entérico dos novilhos 

Nelore em recria, do primeiro ano experimental, não demonstraram diferenças significativas 

nas emissões diárias por animal e por peso vivo entre os sistemas. Neste caso, os valores de 

emissão são afetados pela qualidade e pelo consumo da forragem oferecida em cada sistema. 

Em relação às emissões por hectare e por unidade animal por hectare, os sistemas recuperado 

e consorciado apresentaram as menores emissões, respectivamente, já que as emissões, neste 

caso, estão associadas com as capacidades de carga animal por área. Já o sistema degradado, 

com a menor lotação, foi o maior emissor de CH4 entérico. Ao observar os períodos do ano, 

as emissões por animal, por hectare e por unidade animal por hectare foram menores na época 

seca, embora não fossem observadas diferenças para a emissão de metano quando expressa 

por unidade de peso vivo. Para a variável de emissão de metano por ganho de peso vivo 

médio diário, através de resultados preliminares, ou seja, sem ainda analisar estatisticamente, 

é possível observar uma diferença substancial entre os sistemas, principalmente, em que os 
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valores de emissão do consórcio se apresentam melhores quando comparados com os outros 

sistemas, seguido do recuperado e por fim, o degradado apresentando as maiores taxas de 

emissão por kg de ganho de peso médio diário.  

Tabela 3. Emissão de metano de novilhos em recria em função de diferentes níveis de 
intensificação em sistemas pastoris de produção de gado de corte em diferentes períodos do 
ano.  
    Emissão de CH4 

Sistemas de 
Produção 
Pastoris 

Períodos 
Climáticos do 

Ano 

  CH4/Ani CH4/GPMD CH4/PV CH4/ha CH4/UA 
  g/dia g/kg/dia g/Kg PV g/ha/dia g/UA/dia 

DEG  
  222.35a 2110.6* 0.694a 178.67a 140.11a 

REC    218.73a 969.29* 0.701a 178.40a 86.71b 
CON  

  204.19a 738.57* 0.616a 159.08b 78.84 b 

 Águas   236.57A 369.42* 0.697A 193.25A 108.82A 

  Seca   193.61B 2176.21* 0.644A 150.85B 94,95B 

Média Geral   2.38 1272.81 0.670 172.05 101.89 
Erro Padrão Médio   0.080 463.06 0.047 5,478 8.413 

Probabilidades Estatísticas (Valor de P)  
Sistemas de Produção    NS *      NS 0.0291 0.0002 
Períodos Climáticos   0.0002 * NS <.0001 0.0403 
Sistemas * Estações   0.0155 * 0.0286 0.0235 0.0003 

a, b, c Letras maiúsculas e minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si (P ≤ 0,05) pelo teste LSD de 
Fisher. * Dados preliminares sem análise estatística. 
GPMD: Ganho de Peso Médio Diário; CH4: Metano Entérico; PV: Peso Vivo; ha: Hectare; UA: Unidade 
Animal. Sistemas de produção: DEG: pastagem degradada de Urochloa decumbens Stapf (cv. Basilisk); REC: 
pasto de sequeiro com mistura de U. decumbens cv. Basilisk e Urochloa (Brachiaria) brizantha (Hochst ex A. 
Rich) Stapf (cv. Marandu), recuperada com 200 kg de N-ureia ha-1 ano, com taxa de lotação moderada; CON: 
pastagem com mistura de Urochloa (Brachiaria) decumbens Stapf (cv. Basilisk) e Urochloa (Brachiaria) 
brizantha Stapf cv. Marandu consorciada com Cajanus cajan (L. Mill sp.) (cv. BRS Mandarim) com taxa de 
lotação moderada.   
 
 

6.  Considerações finais 

 

Por fim, os dados preliminares apresentados sugerem que o uso de pastagens 

consorciadas de gramíneas e leguminosas (macrotiloma ou feijão guandu) é uma interessante 

opção como estratégia mitigatória das emissões de gases de efeito estufa, demonstrando 

redução da emissão de CH4 quando levado em consideração o desempenho animal. Por se 

tratarem de dados preliminares, espera-se que ao final deste projeto possamos contribuir com 

informações detalhas destes sistemas de produção.  
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RESUMO 

A terapia convencional de vaca seca (TVS) e a terapia seletiva de vaca seca (TSVS) são 

estratégias utilizadas em rebanhos leiteiros para tratamento e prevenção de infecções 

intramamárias (IIM) durante o período seco, sendo a TSVS uma alternativa ao uso racional de 

antimicrobianos. Para abordar esta temática, esta revisão descreve resultados de três estudos 

desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, cujos objetivos foram avaliar o uso da TVS e 

TSVS sobre a saúde da glândula mamária de vacas leiteiras. No estudo 1, o uso de uma nova 

formulação de selante interno de tetos (SIT) comercialmente disponível reduziu a ocorrência 

de novas infecções intramamárias (NIIM) e de mastite clínica (MC) até 60 dias pós-parto. O 

estudo 2 comparou a eficácia de dois protocolos de secagem: (i) infusão intramamária de 400 

mg de cloridrato de ciprofloxacina associado a SIT, e (ii) infusão intramamária de 250 mg de 

cefalônio anidro associado a SIT. Neste estudo, a eficácia no tratamento das IIM existentes no 

momento da secagem foi semelhante para ambos os protocolos de TVS utilizados, com risco 

de cura bacteriológica superiores a 90%. Já, no estudo 3 foi avaliado o efeito da TSVS sobre o 

risco de NIIM e a diversidade bacteriana do leite. Neste último estudo, vacas sadias que 

receberam apenas SIT apresentaram menor risco de NIIM e nenhuma alteração da diversidade 

bacteriana em comparação com vacas tratadas com antibióticos. Portanto, os resultados destes 

estudos sugerem que: o uso de TVS foi eficaz no tratamento das IIM existentes no momento 

da secagem, o uso de SIT reduziu o risco de NIIM, e o uso de TSVS pode ser uma alternativa 

para redução de uso de antimicrobianos em vacas sem histórico de IIM ou MC. 

 

Palavras chave: Infecções intramamárias, período seco, tratamento seletivo, saúde do úbere. 
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1. Mastite em vacas leiteiras 

A mastite bovina caracteriza-se pela inflamação da glândula mamária, causada 

principalmente por infecções bacterianas (Down et al., 2017). O processo inflamatório inicia-

se quando os microrganismos invadem a glândula mamária via canal do teto, e se multiplicam 

nos tecidos mamários (Acosta et al., 2016). Neste caso, a mastite pode ser classificada de 

acordo com a forma de manifestação e de acordo com o tipo de agente causador da doença 

(Cervinkova et al., 2013). Quanto à forma de manifestação, a mastite pode se manifestar 

como clínica (MC), quando há sinais visíveis de alteração no leite (e.g., presença de grumos), 

no quarto mamário afetado (e.g. dor, inchaço e aumento de temperatura) e/ou alterações 

sistêmicas (Ruegg, 2012). Já na forma subclínica (MSC), não há alterações visíveis no leite 

ou glândula mamária, sendo que os quartos mamários acometidos apresentam redução de 

produção e composição alterada (e. g. aumento dos teores de cloro, sódio e proteínas do soro, 

e diminuição dos teores de caseína, lactose e gordura; De Vliegher et al., 2018).  

Quanto ao tipo de agente causador, a mastite pode ser classificada em contagiosa ou 

ambiental, embora alguns microrganismos apresentem ambas as formas de transmissão. Na 

mastite contagiosa os microrganismos são mais adaptados ao desenvolvimento no interior da 

glândula mamária, e frequentemente estão associados a casos subclínicos e infecções 

persistentes. A transmissão contagiosa ocorre durante a ordenha, pelas mãos dos 

ordenhadores ou por equipamentos contaminados, e os principais patógenos contagiosos são: 

Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, Staphylococcus aureus e Mycoplasma spp. 

Já a mastite ambiental é causada por patógenos que têm como principal reservatório o 

ambiente em que a vaca vive, e, de forma oportunista, invadem a glândula mamária (Bradley, 

2002; Ruegg, 2012). Como não estão adaptados ao interior da glândula mamária, geralmente 

há o desencadeamento de uma resposta inflamatória aguda, com a presença de sinais clínicos. 

Os principais agentes ambientais são as bactérias do gênero Streptococcus, com exceção de 

Streptococcus agalactiae; bactérias Gram negativas, como Escherichia coli, Klebsiella spp., e 

Enterobacter spp; além de algumas espécies de leveduras e microalgas (Bradley, 2002; 

Ruegg, 2012). 

 

2. Mastite no período seco 

A ocorrência de mastite durante o período seco e nos estágios iniciais de lactação das 

vacas acarreta perdas produtivas aos rebanhos leiteiros e comprometem a vida produtiva da 
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vaca. Identificar fatores de risco e estratégias que podem ser utilizadas para reduzir o impacto 

da mastite durante o período seco são ferramentas essenciais no controle da doença. 

O período seco é caracterizado pelo intervalo entre duas lactações, com duração 

aproximada de 60 dias. Durante este período, a vaca passa de um estado lactante para não 

lactante, no qual ocorre a involução da glândula mamária e alterações fisiológicas e 

histológicas que preparam a glândula mamária para a lactação seguinte (Henderson et al., 

2016; Jena et al., 2019). 

O período seco, além de permitir a regeneração do tecido mamário, é importante para 

o controle de novas infecções intramamárias (NIIM) e cura de infecções intramamárias (IIM) 

existentes (Pantoja et al., 2009). Casos de MC e MSC observados no início da lactação podem 

ser remanescentes da lactação anterior ou decorrentes de NIIM adquiridas durante o período 

seco (Bradley & Green, 2004; Green et al., 2007). A maior ocorrência de MC é descrita em 

vacas infectadas durante o período seco em comparação com as vacas não infectadas (Green 

et al., 2002). Além disso, quartos mamários infectados durante o período seco produzem até 

35% menos leite que quartos mamários não infectados na mesma lactação (Smith et al., 

1968). 

As alterações que acontecem na glândula mamária após a secagem apresentam relação 

com a incidência de IIM durante o período seco e pós-parto, dentre as quais destacam-se: a) 

volume de leite acumulado após interrupção da ordenha; b) volume de colostro acumulado 

próximo ao parto; c) aumento da pressão intramamária; d) redução da atividade das células de 

defesa; e) atraso ou ausência de formação do tampão de queratina. O risco de IIM ao parto 

aumenta em 77% para cada 5 Kg de leite produzido acima de 12,5 Kg no momento da 

secagem (Rajala-Schultz et al., 2005). Além disso, a elevada produção de leite pode induzir 

vazamento de leite, prejudica a formação do tampão de queratina e mantêm o canal do teto 

desprotegido, tornando o úbere suscetível a NIIM (Rajala-Schultz et al., 2005). 

Outros fatores como o método de secagem (abrupta ou gradual),  a inserção da cânula 

da bisnaga de antibiótico, o escore de condição corporal da vaca e a contagem de células 

somáticas (CCS) no momento da secagem também têm relação com a incidência de mastite 

durante o período seco. Por exemplo, o monitoramento da CCS no momento da secagem e no 

pós-parto foi sugerido como indicador da saúde da glândula mamária nestes períodos (Whist 

& Osteras, 2006), além de ser útil para estimar o risco de MC na lactação subsequente 

(Pantoja et al., 2009). Quartos mamários com CCS ≥200.000 células/mL na secagem e pós-

parto apresentaram mais chances (2,7 vezes) de desenvolver IIM do que os quartos mamários 

com CCS <200.000 células/mL. Além disso, vacas infectadas na secagem e no pós-parto 

produzem menos leite do que as vacas não infectadas (Pantoja et al., 2009). 
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Assim, com objetivo de eliminar as IIM existentes e prevenir a ocorrência de NIIM 

durante o período seco as principais estratégias disponíveis são a terapia de vaca seca (TVS) e 

a terapia seletiva de vaca seca (TSVS). 

 

3. Terapia de vaca seca e terapia seletiva de vaca seca 

A TVS consiste na administração intramamária de antimicrobianos, em associação ou 

não a selante interno de tetos (SIT), com a finalidade de curar IIM adquiridas durante a 

lactação e prevenir a ocorrência de NIIM durante o período seco (Johnson et al., 2016). 

Quando é feito o uso de TVS em todas as vacas ocorre o uso de antimicrobianos (ATM) tanto 

em vacas infectadas quanto sadias. Atualmente, o TVS é a estratégia mais utilizada para 

controlar a saúde do úbere durante o período seco em mais de 90% dos rebanhos leiteiros nos 

Estados Unidos (USDA, 2015). Este uso generalizado da TVS resulta no consumo total de 11 

toneladas de ATM por ano nos Estados Unidos (USDA, 2015).  

O uso não-responsável de antibióticos em animais de produção pode diminuir a 

eficácia dos princípios ativos, aumentando o risco de desenvolvimento de resistência 

antimicrobiana (RATM). A RATM pode levar à diminuição da eficácia dos antibióticos, 

limitando a capacidade de tratamento de doenças em animais de produção e em medicina 

humana (Ganda et al., 2016). Recentemente, foi estabelecido um plano de ação global sobre a 

RATM (ANVISA, 2017). O plano ressalta a necessidade de uma abordagem efetiva de “saúde 

única” que envolva a coordenação entre numerosos setores e atores internacionais, incluindo 

medicina humana e veterinária, agricultura, finanças, meio ambiente e consumidores 

(ANVISA, 2017). Considerando a preocupação global com a RATM, a TSVS é uma 

alternativa para reduzir o uso de ATM em rebanhos leiteiros. 

A TSVS e o SIT podem reduzir o uso de ATM sem aumentar os casos de NIIM e CCS 

na lactação seguinte (Cameron et al., 2015). Adicionalmente, a compreensão aprofundada dos 

mecanismos da mastite é fundamental para promover a saúde animal e, ao mesmo tempo, 

incentivar o uso responsável de ATM em vacas leiteiras. Sendo assim, a seleção de vacas 

sadias antes da realização da TSVS é uma etapa essencial para diminuir o uso de ATM.  

A fim de promover o uso racional dos ATM, e como alternativa à TVS convencional, 

o uso de somente SIT em vacas sadias na secagem vem sendo estudado como alternativa para 

prevenção de NIIM durante o período seco (Mcdougall et al., 2009; Bonsaglia et al., 2017). 

SIT são compostos inertes a base de subnitrato de bismuto, que atuam como barreira física na 

cisterna dos tetos, mimetizando o tampão fisiológico de queratina e impedindo o acesso 

microbiano via canal do teto. Esta tecnologia pode ser utilizada como medida alternativa e/ou 
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complementar à TVS na prevenção de NIIM no período seco (Rabiee & Lean, 2013; Cameron 

et al., 2014). Os SIT não são absorvidos após a infusão intramamária, permanecendo no canal 

do teto durante todo o período seco, até a remoção na primeira ordenha (Woolford et al., 

1998; Parker et al., 2007). Os primeiros estudos sugeriram eficácia similar do SIT para a 

prevenção de NIIM, quando comparado ao uso de ATM na TVS (Woolford et al., 1998). O 

uso de SIT reduziu o número de NIIM no período pós-parto e a ocorrência de MC nos 

primeiros 100 dias da lactação subsequente, em comparação comquartos mamários não 

tratados (Berry & Hillerton, 2002). Rabiee & Lean (2013), descreveram redução média de 

25% dos riscos de NIIM quando utilizado TVS, mas redução de 73% dos riscos de NIIM 

quando utilizado apenas SIT em quartos sadios. 

Atualmente, a TSVS é baseada no uso de ATM+SIT em vacas com histórico de alta 

CCS e/ou isolamento de microrganismos na cultura na fazenda, enquanto que para vacas com 

histórico de baixa CCS e MC e/ou sem isolamento microbiano na cultura na fazenda, é 

realizada administração apenas de SIT. O uso da TSVS possibilita redução de 55% no uso de 

antimicrobianos para secagem, sem prejuízos à saúde da glândula mamária das vacas leiteiras 

(Rowe et al., 2020). Em termos gerais, a TSVS impacta positivamente o manejo de vacas 

sadias, pois evita o uso de ATM em vacas sadias durante o período seco. 

Os estudos sobre a diversidade bacteriana do leite durante o período seco são escassos 

(Oikonomou et al., 2012; 2014). Em um estudo recente, os resultados do uso de SIT para 

vacas sadias resultaram em uma incidência similar de carga bacteriana e diversidade 

bacteriana do leite em comparação ao observado em vacas submetidas a TVS (ATM+SIT; 

Bonsaglia et al., 2017). De fato, alguns microrganismos podem fazer parte do microbioma do 

leite sem apresentar crescimento em ágar sangue, pois não são cultiváveis pela metodologia 

convencional de identificação. Possivelmente, parte desses grupos bacterianos podem ser 

benéficos ou comensais da glândula mamária. Assim, o uso da TVS em quartos mamários 

sadios poderia afetar parte do microbioma ‘benéfico’, e ainda favorecer o aumento de RATM 

devido ao uso não-assertivo de ATM.  

 

4. Uso de TVS no tratamento e prevenção de IIM 

 Dois estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa foram conduzidos com objetivos 

de: (Estudo 1) avaliar a eficácia de SIT associado a antibiótico (250 mg de cefalônio anidro) 

administrado em nível de quarto mamário na secagem de vacas leiteiras sobre o risco de cura 

bacteriológica, NIIM e MC até 60 dias pós-parto (Freu et al., 2020); e b) (Estudo 2) comparar 

a eficácia de dois protocolos de secagem: (i) TVS com cloridrato de ciprofloxacina (400 mg) 



211

 

 
 

e SIT (4 g de subnitrato de bismuto) e (ii) controle positivo com TVS com cefalônio (250 mg) 

e SIT (2,6 g de subnitrato de bismuto; Martins et al., 2019). 

 

a. Material e métodos 

i. Estudo 1 

 Para este estudo, foram utilizados cinco rebanhos leiteiros dos estados de Paraná (n = 

1), São Paulo (n = 1) e Minas Gerais (n = 3) com média de 570 vacas em lactação (variação 

de 230 a 730) e produção média de 27,5 ± 3 L/vaca/dia. Vacas das raças Holandesa, Jersey e 

Girolando (mestiças Bos taurus taurus x Bos taurus indicus) aptas à secagem (terço final de 

gestação), hígidas e sem tratamentos intercorrentes (e.g., antimicrobianos e/ou anti-

inflamatórios) nos últimos 30 dias precedentes à data de secagem foram selecionadas e 

aleatoriamente distribuídas em dois protocolos de secagem: (i) TVSA: TVS com infusão de 

250 mg de cefalônio anidro intramamário (Cepravin®, MSD Saúde Animal); e (ii) TVSS: 

TVSA associado a SIT (Masti-Seal®, MSD Saúde Animal). 

Antes da administração dos tratamentos, a ordenha completa das vacas foi realizada. 

Em seguida, os tetos foram devidamente desinfetados, e então realizada a infusão de uma 

seringa de antibiótico em cada teto por via intramamária (TVSA). Após a infusão do 

tratamento, os tetos foram massageados e imersos em solução desinfetante (pós-dipping). 

Para TVSS, após aplicação do antibiótico, uma bisnaga de SIT por teto por via intramamária 

foi administrada e em seguida os tetos foram imersos em solução desinfetante (pós-dipping). 

Não foi realizada massagem dos quartos mamários ou do úbere das vacas após a infusão do 

SIT. Ao final da administração dos tratamentos as vacas tiveram a ordenha interrompida de 

forma abrupta até início da próxima lactação. 

Amostras de leite para cultura microbiológica foram coletadas de forma asséptica de 

cada quarto mamário no dia da secagem, aos 7 ± 3 e 14 ± 3 dias pós-parto, e de todos os casos 

de MC que ocorreram nos primeiros 60 dias de lactação das vacas. Os procedimentos de 

coleta e análise foram realizados seguindo as recomendações do National Mastitis Council 

(NMC, 2017). Adicionalmente, amostras de leite por quarto mamário para CCS foram 

coletadas de todas as vacas incluídas no estudo no dia da secagem e aos 14 ± 3 dias pós-parto. 

A análise da CCS foi realizada por citometria de fluxo utilizando o equipamento Somacount 

300® (Bentley Instruments Inc., Chasca, MN EUA). 

A eficácia dos protocolos de tratamento foi avaliada com base na cura microbiológica, 

NIIM e risco de MC conforme descrito por Freu et al. (2020). Brevemente, a cura 

bacteriológica foi definida quando o microrganismo isolado na secagem não foi isolado nas 
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amostras de leite pós-parto. A NIIM foi definida pela presença de um microrganismo nas 

amostras pós-parto diferente do isolado na secagem; ou quando a amostra de leite do quarto 

mamário apresentou cultura negativa na secagem, mas um microrganismo foi identificado em 

pelo menos uma das amostras de leite coletadas após o parto. Por fim, um caso de MC foi 

considerado quando alterações no leite e/ou na glândula mamária foram identificadas pelos 

ordenhadores previamente treinados.  

 

ii. Estudo 2 

 Este estudo foi conduzido em sete rebanhos leiteiros localizados nos estados de São 

Paulo (n = 5) e Minas Gerais (n = 2), com média de 370 vacas em lactação e produção diária 

de leite de 30,0 Kg/vaca/dia. O número de lactações e os dias em lactação (DEL) das vacas 

selecionadas para este estudo foram utilizados como critério de blocagem para aleatorização 

das vacas a um dos seguintes tratamentos: (i) CC: TVS usando cloridrato de ciprofloxacina 

(400 mg; Ciprolac VS®, Ourofino Saúde Animal®) combinado com um SIT (Sellat®, 

subnitrato de bismuto 4 g, Ourofino Saúde Animal®); e (ii) CP: Controle positivo, TVS 

usando cefalônio (250 mg; Cepravin DC®, MSD Saúde Animal®) combinado com um SIT 

(2,6 g de subnitrato de bismuto; Teatseal®, Zoetis Saúde Animal®). 

As infusões dos tratamentos foram realizadas por profissionais treinados em cada 

rebanho, conforme descrito no estudo 1. Amostras de leite para cultura microbiológica foram 

coletadas de forma asséptica de cada quarto mamário no dia da secagem, aos 7 ± 3 e 14 ± 3 

dias pós-parto, e de todos os casos de MC identificados durante os primeiros 60 dias de 

lactação. Os procedimentos de coleta e análise das amostras de leite foram realizados 

seguindo as recomendações do NMC (2004). 

A avaliação da saúde do úbere considerou as amostras de leite coletadas no momento 

da secagem e após o parto. Um quarto mamário foi considerado infectado quando um 

microrganismo foi isolado no momento da secagem; e considerado sem infecção quando não 

foram isolados patógenos em todas as culturas microbiológicas. As definições de cura 

microbiológica e NIIM foram semelhantes ao descrito no estudo 1. Já, um quarto mamário foi 

considerado persistentemente infectado quando o mesmo microrganismo foi isolado no 

momento da secagem e em pelo menos uma das coletas pós-parto.  

Para ambos os estudos, o quarto mamário foi considerado a unidade experimental. A 

análise dos dados foi realizada pelo software de estatística SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC) 

e significância estatística foi considerada quando P < 0.05. 
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b. Resultados e discussão 

i. Características das vacas 

Estudo 1. Um total de 439 vacas (1.756 quartos mamários) atenderam aos critérios de 

inclusão e tiveram dados avaliados. Deste total, 229 vacas (916 quartos mamários) pertenciam 

ao grupo TVSS e 210 vacas ao grupo TVSA (840 quartos mamários). O número médio de 

lactações no momento da secagem foi de 1,97 ± 1,16, enquanto a média de DEL foi de 408 ± 

166,5 dias. O período seco médio das vacas foi de 57,4 dias para as vacas que receberam 

TVSA e 57,9 dias para as vacas que receberam TVSS. 

Não houve diferença estatística (P > 0,05) entre os grupos de tratamento 

(TVSA vs. TVSS) na distribuição das vacas de acordo com o número de lactações, dias de 

período seco, posição do quarto mamário e CCS pós-parto. No entanto, houve diferença entre 

os grupos de tratamento para DEL (P = 0,0007) e CCS antes da secagem (P = 0,02). Este 

resultado não era esperado, pois as vacas incluídas neste estudo foram aleatoriamente 

distribuídas entre os tratamentos. Portanto, para controlar potenciais confundimentos, foram 

incluídos no modelo, como covariáveis, os efeitos de DEL e CCS na secagem sobre as 

variáveis resposta avaliadas. 

Estudo 2. Um total de 578 vacas (2.170 quartos mamários) atenderam aos critérios de 

inclusão e tiveram dados avaliados. A média de lactação das vacas selecionadas foi de 2,5 ± 

1,1 e de DEL foi de 363,6 ± 97. O período seco médio foi de 56,6 dias. 

 

ii. Frequência de patógenos causadores de mastite na secagem 

e pós-parto 

Estudo 1. Do total de amostras coletadas antes da secagem (n = 1.756), 78,30% (n = 

1.375) apresentaram resultado de cultura negativa. Dentre as amostras com isolamento 

microbiano, estafilococos não-aureus (ENA) foram os patógenos mais frequentes (n = 180; 

10,25% do total de amostras), seguidos de Staph. aureus (n = 51; 2,90%) e Corynebacterium 

spp. (n = 30; 1,71%). Após o parto (aos 7 ± 3 e 14 ± 3 dias), cerca de 90% dos quartos 

mamários tiveram cultura negativa. Os patógenos Gram-positivos com maior frequência de 

isolamento nas culturas pós-parto foram ENA [5,92% (104/1756) aos 7 ± 3 dias, e 5,98% 

(105/1756) aos 14 ± 3 dias], Staph. aureus (0,51% e 0,45%) e Strep. uberis (0,46% e 0,74%). 

Dentre os patógenos Gram-negativos, os mais prevalentes foram Pseudomonas spp. (1,08% e 

0,74% aos 7 ± 3 e 14 ± 3 dias, respectivamente), Enterobacter spp. (0,34% e 0,23%) e E. coli 

(0,28 e 0,23%). 
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Estudo 2. Um total de 1.787 quartos mamários (82%) de 2170 quartos mamários (578 

vacas) tiveram cultura negativa na secagem. Os microrganismos mais frequentemente 

isolados neste período foram ENA (n = 122; 5,62%), Strep. uberis (n = 42; 1,90%), 

Corynebacterium spp. (n = 39; 1,80%), e Staph. aureus (n = 22; 1,01%). Após o parto, cerca 

de 85% dos quartos mamários tiveram cultura negativa em ambas as coletas de leite (7 ± 3 e 

14 ± 3 dias). Os patógenos Gram-positivos com maior frequência de isolamento nas culturas 

pós-parto foram ENA [3,09% (67/2170) aos 7 ± 3 dias, e 3,59% (78/2170) aos 14 ± 3 dias] e 

Strep. uberis (2,17% e 1,43%). Dentre os patógenos Gram-negativos, o mais prevalente foi 

Pseudomonas spp. (1,20% e 0,74%). 

Semelhante a estudos anteriores com TVS em outros países (Arruda et al., 2013; 

Ospina et al., 2016), e no Brasil (Molina et al., 2017), ENA foi o patógeno mais 

frequentemente isolado em ambos os estudos descritos acima. Isso pode estar associado com 

as características deste grupo de patógenos, como por exemplo, a capacidade de ENA em 

colonizar o canal do teto durante a lactação ou durante o período seco. Além disso, 

pesquisadores relatam que o risco de isolamento de ENA pode aumentar próximo ao parto 

quando a concentração do antibiótico apresenta reduzida ação terapêutica na GM, permitindo 

a colonização da glândula mamária por este patógeno (Martins et al., 2019). 

 

iii. Risco de cura bacteriológica 

Estudo 1. Um total de 355 quartos mamários (171 do grupo TVSA e 184 do grupo 

TVSS) com isolamento de microrganismos antes da secagem foram avaliados quanto ao risco 

de cura bacteriológica. Não houve efeito do SIT (P = 0,09) sobre o risco de cura 

bacteriológica geral. A média geral de cura bacteriológica foi de 91,3% (324/355 quartos 

mamários), sendo a cura por protocolo apresentada na Figura 1. O risco de cura bacteriológica 

para patógenos Gram-positivos foi de 91% (303/334 quartos mamários), enquanto para 

patógenos Gram-negativos foi de 100% (21/21). ENA apresentou a menor porcentagem de 

cura (83%). No entanto, nenhuma identificação em nível de espécie foi realizada neste grupo 

de microrganismos. Portanto, a informação se o isolado pós-parto é a mesma infecção ou 

NIIM não está clara. Testes mais específicos como identificação molecular (Zadoks & Watts, 

2009) ou por espectrometria de massas (Tomazi et al., 2014) poderia elucidar essa questão. 

Estudo 2. Um total de 334 quartos mamários (168 do grupo CC e 166 do grupo CP) 

foram avaliados pela análise de não inferioridade para risco de cura microbiológica. A média 

geral de quartos mamários que tiveram cura microbiológica foi de 91% para o protocolo CC e 

92% para o protocolo CP (Figura 1). Não houve diferença no risco de cura microbiológica 



215

 

 
 

entre os protocolos de secagem. Neste estudo, Strep. agalactiae, Bacillus spp., 

Corynebacterium spp., E. coli, Klebsiella spp., e outras bactérias Gram-negativas 

apresentaram 100% de cura pós-parto. Por outro lado, riscos de cura bacteriológica mais 

baixos foram observados para Staph. aureus (77%) e estreptococos ambientais (85%). 

O risco de cura bacteriológica geral superior a 90% para ambos os estudos sugere que 

os protocolos de TVS foram eficazes no tratamento das IIM existentes. Resultados 

semelhantes foram descritos em estudos anteriores, embora utilizando diferentes bases 

antimicrobianas (Newton et al., 2008; Ospina et al., 2016). Ospina et al. (2016) reportaram 

risco de cura de 90% com uso de 0,25 g de cefazolina + SIT e Newton et al. (2008) de 94% 

com uso de 600 mg de cloxaciclina + SIT, respectivamente. Apesar disso, comparações 

diretas entre estudos são limitadas devido às características das vacas selecionadas e a 

frequência de patógenos causadores de mastite isolados na secagem. Isso, associado ao status 

de saúde da glândula mamária na secagem e ao número de lactações das vacas pode afetar o 

risco de cura de IIM (Gundelach et al., 2011). 

 
Figura 1. Risco de cura bacteriológica de quartos 
mamários submetidos a TVS de acordo com os 
protocolos de secagem dos estudos 1 e 2. 

 

iv. Risco de NIIM 

 Estudo 1. O risco de NIIM foi menor nas vacas que receberam SIT (14%) do que nas 

tratadas que não receberam (19%; P = 0,007). Quartos mamários que não receberam SIT 

tiveram 1,4 vezes mais chance de apresentar NIIM do que os quartos que receberam SIT 

(Tabela 1). Além disso, o risco de NIIM foi positivamente correlacionado com a CCS no 

momento da secagem (P = 0,03).   
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 Dos casos de NIIM (n = 285), ENA foi o patógeno com maior frequência de 

isolamento (n = 132; 46,32%), seguido por Pseudomonas spp. (n = 28; 9,83%) e Strep. uberis 

(n = 21; 7,37%). De acordo com o grupo de microrganismos patogênicos, a análise de 

regressão logística mostrou que o protocolo TVSS reduziu em 1,8 vezes as chances de NIIM 

por patógenos principais (Strep. uberis, Staph. aureus, Strep. spp., Strep. dysgalactiae, Strep. 

agalactiae, E. coli, Klebsiella spp. e Pseudomonas spp.) em comparação com quartos 

mamários tratados com TVSA. Adicionalmente, das NIIM causadas por patógenos principais 

aproximadamente 82% (80/98) foram de origem ambiental. Não houve efeito dos protocolos 

de secagem na ocorrência de NIIM causadas por patógenos secundários (ENA e 

Corynebacterium spp.) e outros microrganismos (outros Gram-positivos, outras Gram-

negativas, Enterobacter spp., levedura, Enterococcus spp. e Bacillus spp.; P ≥ 0,54). 

Estes resultados sugerem que a barreira física formada pela infusão de SIT no 

momento da secagem reduz o risco de invasão de microrganismos na glândula mamária. Este 

acesso pode ser impedido devido à capacidade do SIT em persistir no canal do teto durante 

todo período seco (cerca de 100 dias; Woolford et al., 1998), auxiliando na proteção do tecido 

mamário. Estudos anteriores também relatam benefícios do uso de SIT na redução da 

ocorrência de NIIM (Rabiee & Lean, 2013; Golder et al., 2016), especialmente causada por 

patógenos de origem ambiental (Huxley et al., 2002). O maior risco de mastite por agentes de 

origem ambiental pode ser atribuído à contínua produção de leite nos primeiros dias de 

período seco, a qual favorece o acúmulo de leite no úbere e ao encurtamento e dilatação do 

canal do teto facilitando o acesso de microrganismos oportunistas ao tecido mamário. Esta 

condição também ocorre com o acúmulo de colostro próximo ao parto (Nickerson, 1989).  

Estudo 2. O risco de NIIM geral foi de 18 casos por 100 quartos mamários em risco 

para o protocolo CC e 24 casos por 100 quartos mamários em risco para o protocolo CP. Os 

resultados de regressão logística mostraram que quartos mamários tratados com CC tinham 

27% menor chance de adquirir uma NIIM pós-parto do que os quartos mamários tratados com 

CP (Tabela 1). 

Dos casos de NIIM (n = 465), 43% (n = 200) foram causados por patógenos 

principais, 26% (n = 121) por patógenos secundários e 31% (n = 144) por outros 

microrganismos. A análise de regressão logística por grupo de patógenos mostrou que quartos 

mamários tratados com CC tiveram 30% menos chance de adquirir uma NIIM por patógenos 

principais do que quartos mamários tratados com CP (P = 0,039). Não houve efeito dos 

protocolos de secagem na ocorrência de NIIM causadas por patógenos secundários e outros 

microrganismos (P ≥ 0,19). 
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Os resultados deste segundo estudo sugerem menor risco de NIIM em quartos 

mamários tratados com CH em comparação com CP. O uso de diferentes formulações de 

antimicrobianos e SIT entre os protocolos de secagem não permitiu estimar a chance de 

redução de NIIM de acordo com o tipo de ATM ou SIT utilizado neste estudo. Apesar disso, 

o SIT de ambos os protocolos era composto por subnitrato de bismuto, com diferenças apenas 

em volume (CH = 4 g e CP = 2,6 g de subnitrato de bismuto). Portanto, Martins et al. (2019) 

sugeriram que o maior volume de SIT contribuiu com as menores chances de os quartos 

mamários apresentarem NIIM causada por patógenos principais. Isto é indicativo de que o 

efeito de proteção contra NIIM no período seco está mais relacionado ao uso de SIT do que 

de ATM, uma vez que o SIT mimetiza o tampão fisiológico de queratina e impede o acesso de 

bactérias oportunistas à glândula mamária (Huxley et al., 2002). 

 

Tabela 1. Regressão logística para o efeito dos protocolos de secagem dos estudos 1 e 2 no 
risco de NIIM. 
Efeito 

 
Descrição 

 
Intercepto 

 
EP1 

 
Valor de P 

 
OR2 

 
95% IC3 Média 

 
EPM4 

 Mínimo  Máximo 
ESTUDO 1 
   β 5 

 
-2,39 0,26 0,003 - - - - - 

   Tratamento TVSA6 0,37 0,14 0,007 1,46 1,107 1,924 0,19 0,03 

 
TVSS7 REF 0,14 0,02 

   Posição QM8 ANT9 0,18 0,13 0,195 1,19 0,911 1,574 0,17 0,02 

 
POST10 REF 0,15 0,03 

   Nº lactações 
 

0,09 0,06 0,109 1,1 0,978 1,241 - - 
   LogCCS11   0,06 0,03 0,033 1,06 1,005 1,133 - - 
ESTUDO 2 
   β 

 
-1,44 0,15 <0,001 - - - - - 

   Tratamento CH12 -0,30 0,14 0,032 0,74 0,558 0,974 0,18 0,20 

 
PC13 REF 0,23 0,02 

   Período seco   0,004 0,002 0,037 1,00 1,000 1,007 - - 
1Erro padrão; 2Odds ratio (razão de chance); 3Intervalo de confiança; 4Erro padrão da média; 
5Intercepto; 6Infusão de cefalônio anidro intramamário; 7Cefalônio anidro associado à selante 
interno de tetos; 8Posição do quarto mamário; 9Anterior; 10Posterior; 11Escala logarítmica 
linear de CCS na secagem; 12Cloridrato de ciprofloxacina associado à selante interno de tetos; 
13Controle positivo. 

 

v. Risco de MC nos primeiros 60 dias de lactação 

 Estudo 1. O risco de MC durante os primeiros 60 dias pós-parto foi de 2,5 casos por 

100 quartos mamários em risco para o protocolo TVSA e 1,4 por 100 quartos mamários em 

risco para o protocolo TVSS. De acordo com os resultados da regressão de Cox, quartos 

mamários que não receberam SIT tiveram 2,79 vezes mais chances de desenvolver MC nos 

primeiros 60 dias pós-parto do que aqueles que receberam SIT (P = 0,02). Além disso, vacas 
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primíparas tiveram maior risco de MC do que vacas multíparas (P = 0,02). Este último 

resultado pode ser atribuído à grande proporção de vacas jovens incluídas neste estudo, 

associado a potenciais fatores de risco não controlados neste estudo, como higiene das 

instalações das vacas e condição dos tetos. 

 O maior risco de MC em vacas que não receberam SIT no momento da secagem 

também já foi descrito em estudos anteriores (Rabiee & Lean, 2013; Golder et al., 2016). 

Rabiee & Lean (2013), relataram que a combinação de TVS+SIT reduziu o risco de MC pós-

parto em 29% em comparação com vacas tratadas apenas com TVS. Estes resultados 

reforçam a capacidade do SIT de criar uma barreira física no canal do teto e na cisterna contra 

o acesso de patógenos causadores de mastite durante o período seco, uma vez que, durante o 

período seco a glândula mamária passa por inúmeras alterações fisiológicas e histológicas, 

que facilitam o acesso de patógenos oportunistas, principalmente pela formação incompleta 

ou ausente do tampão de queratina. 

 

Tabela 2. Regressão logística para efeito dos protocolos de secagem dos estudos 1 e 2 sobre o 
risco de MC durante os primeiros 60 dias pós-parto. 

Variável Intercepto EP1 HR2 
95% IC3 

Valor de P 
Mínimo Máximo 

ESTUDO 1 
TVSA4 (vs TVSS5, REF) 1,03 0,44 2,79 1,17 6,66 0,02 
Número de lactações -0,88 0,37 0,41 0,20 0,86 0,02 
Fazenda 1,98 1,86 - - - <0,001 
ESTUDO 2 
CC6 (vs CP7, REF) -0,39 0,14 0,68 0,52 0,89 0,004 
Período seco >57 dias (<57 dias, REF) 0,01 0,003 1,01 1,00 1,02 0,046 
Posição QM8 (Posterior, REF) 0,39 0,12 1,47 1,17 1,86 0,001 
1Erro padrão; 2Hazard ratio (razão de risco de mastite clínica); 3Intervalo de confiança; 
4Infusão de cefalônio anidro intramamário; 5Cefalônio anidro intramamário associado a 
selante interno de tetos; 6Cloridrato de ciprofloxacina associado a selante interno de tetos; 
7Controle positivo. 8Posição do quarto mamário (anterior, posterior). 
 

Estudo 2. O risco geral de MC nos primeiros 60 dias pós-parto foi de 5,9 casos por 

100 quartos mamários em risco. Quartos mamários que receberam o protocolo CC tiveram 

risco de MC de 5,1 casos por 100 quartos mamários em risco, enquanto para os quartos 

mamários do protocolo CP o risco de MC foi de 6,9 casos por 100 quartos mamários em 

risco. De acordo com os resultados da regressão de Cox, quartos mamários tratados com CC 

tiveram menor risco de MC durante os primeiros 60 dias de lactação do que quartos mamários 

tratados com o protocolo CP (P = 0,004; Tabela 2). Este resultado pode estar associado ao 
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menor risco de ocorrência de NIIM durante o período seco observado para quartos mamários 

tratados com protocolo CC. 

A duração do período seco (>57 dias) foi positivamente associada ao risco de MC nos 

primeiros 60 dias pós-parto (P = 0,046). Além disso, o risco de MC foi maior nos quartos 

mamários anteriores do que nos quartos mamários posteriores (P = 0,001). De acordo com 

Guarín & Ruegg (2016), quartos mamários anteriores tiveram 2 vezes mais chances de 

apresentar MC em comparação com quartos mamários posteriores. Isso pode estar associado 

com o maior diâmetro dos quartos mamários anteriores em comparação com os posteriores. 

Canais do teto mais largos não fecham de forma eficiente, e isso pode aumentar o risco de 

MC (Guarín & Ruegg, 2016). 

Embora ambos os estudos apresentados até aqui relatam benefícios no uso da TVS 

sobre indicadores de saúde da glândula mamária de vacas leiteiras, existe uma grande 

mobilização global para reduzir o uso de ATM na medicina humana e veterinária. Neste 

cenário, a TVS é descrita como uma das principais causas do uso de ATM em rebanhos 

leiteiros (Stevens et al., 2016). Portanto, no tópico a seguir abordaremos sobre TSVS. 

 

5.  TSVS e microbioma da glândula mamária 

Um estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa foi conduzido com o objetivo de 

avaliar o efeito da TSVS (protocolo 1: SIT associado com antibiótico; vs. protocolo 2: apenas 

SIT) sobre o risco de NIIM e a diversidade bacteriana do leite (Estudo 3).  

 

a. Material e métodos 

O estudo foi realizado no período de dez/2017 a jul/2018 em um rebanho leiteiro 

localizado na cidade de Araras, estado de São Paulo. No início do estudo, o rebanho 

apresentava 1.850 vacas em lactação e produção de leite de 36,4 kg/vaca/dia ± 6,2L (média ± 

DP). O rebanho foi selecionado com base na (i) adoção do protocolo de TSVS, (ii) sistemas 

de registro de dados implantados e (iii) rotina de diagnóstico de MC. Durante a lactação, as 

vacas foram alojadas em estábulo tipo free stall, enquanto no período seco, todas as vacas 

foram mantidas em piquetes abertos, receberam água ad libitum e foram alimentadas de 

acordo com o manejo nutricional do rebanho. 

Todas as vacas Holandesas (n=80) selecionadas no estudo apresentaram ≤ 3 lactações 

(número médio de lactações de 1,9 ± 0,8), estavam no terço final da gestação (347 dias ± 90), 
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sem sintomas clínicos de doença e não receberam antibióticos ou anti-inflamatórios 30 dias 

antes da secagem. Os dias de período seco variou de 45 a 80 dias. 

As vacas foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos no período de secagem 

(etapa 1): (i) sadias (com os quatro quartos mamários sem isolamento de agentes causadores 

de mastite, sem histórico de MC e, CCS <200 × 103 células/mL nos últimos três meses), que 

foram tratados apenas com SIT a base de subnitrato de bismuto (2,6 g; n = 28); e (ii) MSC 

(cultura positiva em pelo menos um dos quartos e pelo menos um dos quartos com CCS 

mensais >200 × 103 células/mL), as quais foram tratadas com 250 mg de cefalônio associado 

a SIT (n = 52). A aplicação dos protocolos propostos no estudo foi realizada por funcionários 

treinados seguindo todos os cuidados de aplicação semelhante ao descrito para os estudos 

anteriores. 

As amostras de leite dos quartos mamários das vacas selecionadas foram coletadas no 

dia da secagem (n = 313) e entre 7-15 d pós-parto (n = 313) para análises de cultura 

microbiológica de acordo com as diretrizes do NMC (2017). A identificação dos patógenos 

causadores de mastite foi realizada em nível de espécie usando MALDI-TOF MS (Barcelos et 

al., 2019). 

Com base nos resultados da cultura microbiológica, os quartos mamários foram 

categorizados como sadios, curado, NIIM e persistente, conforme descrito anteriormente em 

ambos os estudos. As amostras de leite de quarto mamário (n = 60), selecionadas 

aleatoriamente dentro de categoria (sadios, curados, NIIM e persistentes), de três períodos de 

amostragem (dia da secagem, dia 0; 7 dias e 14 dias após o parto) tiveram o DNA extraído, 

seguido da etapa de amplificação com os oligonucleotídeos primer V4 do gene 16S rRNA. O 

sequenciamento de nova geração (NGS) foi realizado usando o equipamento MiSeq 

(Illumina). As análises estatísticas para diversidade bacteriana foram realizadas usando R com 

phyloseq 1.22.3 e pacotes vegan 2.5-3. O efeito do SIT sobre o risco de NIIM foi analisado 

usando vaca como efeitos aleatórios para considerar as correlações de vacas dentro do 

rebanho e quartos mamários dentro da vaca (Martins et al., 2019). 

 

b. Resultados e discussão 

i. Características das vacas selecionadas 

Do total de vacas incluídas no estudo (n = 80), 28 apresentaram baixa CCS ≤200 × 103 

células/mL (60.1 ×103 cels/mL ± 56.8), enquanto 52 apresentaram CCS >200 × 103 

células/mL (526 ×103 cels/mL ± 379.8), sendo alocadas no grupo de vacas com MSC. As 

vacas selecionadas apresentaram produção de leite variando de 34,6 a 40,2 Kg/d (Tabela 3).  
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1Número de lactação; 2Erro padrão; 3Média geométrica da CCS dos últimos 3 meses antes da 

TSVS. 

 

ii. Frequência de patógenos causadores de mastite na secagem 

e pós-parto 

Um total de 240 de 313 quartos (76,7%) foram considerados sadios, uma vez que não 

houve isolamento bacteriano das amostras de leite obtidas no dia da TSVS e 7-15 dias pós-

parto. Por outro lado, 38 quartos foram considerados curados, 31 com NIIM e 4 persistentes. 

Dos casos persistentes ocasionados por IIM subclínica recorrente, 3 apresentaram isolamento 

de Staphylococcus não-aureus e 1 Trueperella pyogenes.   

Na tabela 4, são descritos os resultados da cultura microbiológica convencional referente a 

626 amostras de leite de quartos, amostrados no dia da TSVS e 7-15 dias pós-parto. Do total 

de 313 quartos avaliados antes da TSVS, 86,6% apresentaram resultado cultura-negativa. Dos 

quartos avaliados 7-15 dias pós-parto (n = 313), 88,8% apresentaram resultado cultura-

negativa. Brevemente, houve maior frequência de isolamento de patógenos secundários e 

ambientais. Os agentes secundários (Staphylococcus não-aureus e Corynebacterium spp.) 

apresentaram frequência de isolamento que variou entre 14,3 a 52,4%, dependendo do período 

de amostragem. 

 

Tabela 4. Frequência de patógenos causadores de infecção intramamária 
subclínica isolados de quartos mamários no dia da secagem e 7-15 dias pós-
parto.  
Microrganismo  TSVS1 7-15 dias pós-parto 
Staphylococcus não-aureus  22 (52,4%) 14 (40%) 
Corynebacterium spp. 8 (19%) 5 (14,3%) 
Enterobacteriaceae sp.2 7 (16,6%) 3 (8,6%) 
Prototheca spp.  2 (4,8%) 6 (17,2%) 

Tabela 3. Média geométrica dos últimos três resultados mensais de CCS antes da TSVS e 
produção de leite, de acordo com a CCS média e número de lactação (n = 80). 

Distribuição dos quartos por grupo NL1 1 NL 2 NL 3 
N  Média (EP)2 N Média (EP) N Média (EP) 

Vacas com CCS3 ≤ 200 (vacas = 28) 
     CCS (×1000) cels/mL 74 34,2 (22,7) 28 101,5 (69,9) 7 168,0 (1,63) 
     Produção de leite (Kg/d) 74 34,6 (5,3) 28 34,9 (4,3) 7 36,9 (2,7) 

 Vacas com CCS > 200 (vacas = 52) 
     CCS (×1000) cels/mL 43 611,7 (600,8) 76 490,5 (279,3) 85 514,3 (305,6) 
     Produção de leite (Kg/d) 43 34,6 (4,13) 76 35,6 (5,5) 85 40,2 (7,2) 
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Streptococcus dysgalactiae 1 (2,4%) 1 (2,8%) 
Streptococcus uberis  1 (2,4%) 3 (8,6%) 
Trueperella pyogenes   1 (2,4%) 1 (2,8%) 
Yeast spp.  - 2 (5,7%) 
Total  42  35  
1Terapia seletiva de vaca seca; 2Pseudomonas spp. (n = 6) e E. coli (n = 4).  

 

iii. Risco de NIIM 

O risco de NIIM estimado pela análise de regressão logística foi de 10 casos por 100 

quartos mamários em risco para o protocolo SIT associado ao ATM intramamário, e 7 casos 

por 100 quartos em risco para o protocolo utilizando apenas SIT. Quartos mamários 

submetidos a TSVS, com base apenas no uso de SIT, não apresentaram maior número de 

NIIM quando comparado com o protocolo SIT associado ao ATM intramamário (P = 0,49). 

 

iv. Efeito da TSVS sobre a diversidade bacteriana do leite 

Dos 60 quartos mamários submetidos ao sequenciamento, após os critérios de 

qualidade para corte e filtragem das reads, 436,426 sequências de alta qualidade (média 

20782 ± DP 10135 por amostra) foram obtidas. O resumo do sequenciamento bacteriano 16S 

rRNA por tratamento e categoria ao longo dos três períodos de amostragem está apresentado 

na Tabela 5. Em nossa análise de alfa diversidade, o número total de ASV (riqueza), assim 

como, o índice inverso de Simpson e Shannon (diversidade da comunidade) não variaram em 

resposta ao tratamento e categoria ao longo dos três períodos de amostragem.  

 

Tabela 5. Resumo do sequenciamento bacteriano16S rRNA agrupado de acordo com o 
tratamento e a categoria ao longo dos três períodos de amostragem. 

Categoria Tratamento Período de  
amostragem  n 

ASV Invsimpson Shannon 
Média DP1 Média DP Média DP 

Sadia 

SIT 
0d 3 1286,00 131,73 42,79 4,03 0,74 0,00 
07d 3 1228,33 106,40 42,98 0,55 0,74 0,01 
14d 3 1089,67 154,57 43,94 1,61 0,75 0,01 

TSVS+SIT 
0d 5 1214,20 101,69 44,49 1,33 0,74 0,00 
07d 5 1192,60 106,87 44,84 1,97 0,74 0,01 
14d 5 1480,40 435,41 41,97 6,60 0,74 0,00 

Curada 

SIT 
0d 3 1337,00 163,01 46,09 3,45 0,75 0,01 
07d 3 1161,00 102,72 45,81 1,98 0,75 0,00 
14d 3 1101,00 101,37 45,38 3,15 0,75 0,01 

TSVS+SIT 
0d 4 1106,00 51,09 42,53 3,71 0,74 0,01 
07d 4 1340,50 69,00 59,68 24,87 0,76 0,01 
14d 4 1175,25 155,90 44,81 3,56 0,75 0,00 
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Persistente 

SIT 
0d 1 462,00 - 37,30 - 0,78 - 
07d 1 1150,00 - 39,56 - 0,74 - 
14d 1 4300,00 - 186,17 - 0,85 - 

TSVS+SIT 
0d 1 987,00 - 41,72 - 0,75 - 
07d 1 972,00 - 40,99 - 0,74 - 
14d 1 1761,00 - 108,75 - 0,86 - 

Nova infecção SIT 
0d 3 1094,00 72,92 41,46 2,51 0,74 0,00 
07d 3 1306,00 91,41 45,21 5,52 0,74 0,02 
14d 3 1214,00 214,19 45,43 2,88 0,75 0,00 

1Desvio padrão; 2Selante interno de tetos; 3 Terapia seletiva de vaca seca, 
 

A análise de beta diversidade mostrou que as dissimilaridades das comunidades 

bacterianas não foram atribuídas ao tipo de tratamento e nem ao tipo de categoria, ao longo 

dos três períodos de amostragem. A diversidade bacteriana foi semelhante ao comparar todas 

as categorias para ambos os protocolos de tratamento (PERMANOVA, P > 0.05, Figura 2). 

Por exemplo, a diversidade bacteriana da comunidade observada em vacas curadas que 

receberam SIT foi similar à encontrada em vacas tratadas com TSVS associado a SIT. 

Nenhum efeito de tratamento (TSVS + SIT vs. apenas SIT) foi observado em vacas sadias 

durante os três períodos de amostragem. 

 

 
Figura 2. Análise de diversidade beta. Análise de coordenadas principais (PCoA) mostrando 
dissimilaridades de Bray-Curtis na composição das comunidades bacterianas entre as 
amostras. Os pontos individuais em cada parcela representam uma amostra de leite de quarto, 
diferentes cores e formas representam categoria (curada, persistente, sadia e NIIM) e 
tratamento (TSVS + SIT vs. SIT). As porcentagens apresentadas ao longo dos eixos 
representam a proporção das dissimilaridades capturadas pelo PCoA no espaço de 
coordenadas bidimensional (2D). 
 

 A análise de composição taxonômica das comunidades bacterianas revelou um total de 

36 filos, 373 famílias e 140 gêneros. Proteobacteria foi o filo mais abundante, seguido por 

Plantomycetota, Firmicutes e Acidobacteriota. Pseudomonadaceae foi a família mais 

abundante, seguido de Gemmataceae, Enterobacteriaceae, Streptococcaceae, Bryobacteraceae 

e Burkholderiaceae. Por fim, os gêneros bacterianos mais frequentes estão apresentados na 

Figura 3.  
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Nossos resultados sugerem que os quartos mamários sadios na secagem podem ser 

tratados apenas com SIT, sem efeitos prejudiciais sobre a diversidade bacteriana. A TVS 

implicou no uso desnecessário de ATM em vacas sem histórico de infecção da glândula 

mamária. O uso de antibióticos na produção animal é uma preocupação mundial para RATM. 

O uso inapropriado de ATM ocasiona a disbiose, quebra no equilíbrio entre microrganismos 

comensais e patogênicos, o que pode resultar na disseminação de RATM através do leite 

(Bonsaglia et al., 2017). Assim, nossos resultados sugerem uma alternativa para o uso 

racional de ATM na pecuária. 

 

A  

B  
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Figura 3. (A) Análise de taxonomia. Distribuição dos táxons bacterianos mais abundantes 
(ASVs resumidos em nível de gênero e agrupados de acordo com tratamento (TVS+SIT vs. 
SIT) e categoria (sadia, curada, persistente e NIIM) por período de amostragem (0d, 07d e 
14d). (B) Distribuição dos 70 táxons bacterianos mais abundantes de acordo com o tratamento 
e a categoria. A chave de cor representa a abundância relativa no gradiente de cor de verde 
escuro (baixa abundância) a vermelho escuro (alta abundância). 
 

Com base na hipótese proposta no presente estudo, esperava-se que o uso de ATM em 

vacas sadias pudesse ser o principal fator de disbiose na glândula mamária. Entretanto, similar 

ao encontrado por Bonsaglia et al. (2017), a diversidade bacteriana foi semelhante ao 

comparar ambos os tratamentos (TSVS + SIT vs. SIT), porém diferente do nosso estudo eles 

utilizaram apenas vacas sadias. Estes pesquisadores supracitados mencionaram que as 

comunidades microbianas são dinâmicas e qualquer alteração induzida por ATM sobre a 

microbiota do leite possivelmente pode ser revertida no momento em que as vacas iniciaram 

uma nova lactação (ou seja, aproximadamente 60 dias depois). Nossos resultados corroboram 

com os resultados de estudos anteriores que demonstraram benefícios da TSVS sem grandes 

efeitos prejudiciais na ocorrência de NIIM e CCS (Cameron et al., 2014, 2015; Scherpenzeel 

et al., 2014). 

 

6. Considerações finais 

I. O uso de SIT reduziu a ocorrência de NIIM e de MC até 60 dias pós-parto. 

II. A TVS convencional foi eficaz no tratamento das IIM existentes no momento da 

secagem de vacas leiteiras, com taxas de cura bacteriológica superiores a 90%. 

III. O protocolo de secagem com uso de ciprofloxacina associado a SIT teve eficácia 

semelhante ao protocolo com cefalônio associado a SIT, considerando o risco de cura 

bacteriológica. 

IV. Vacas sadias tratadas com protocolo de TSVS usando apenas SIT apresentaram menor 

risco de NIIM e sem alteração da diversidade bacteriana em comparação com vacas 

tratadas com antibióticos, o que sugere que o uso de TSVS deve ser recomendado 

apenas para vacas com histórico de MSC ou MC. 
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RESUMO 

Neste estudo, dados de simulação foram utilizados para mimetizar ao todo cinco populações 

bovinas a fim de se investigar os perfis de homozigosidade e heterozigosidade em diferentes 

níveis genotípicos (“grau de sangue”) tanto nas duas raças fundadoras provenientes da mesma 

população histórica, passando por processos de formação, expansão e seleção distintos, 

quanto nas três populações oriundas dessas, em diferentes esquemas de cruzamentos. As 

métricas associadas aos níveis de homozigosidade e heterozigosidade utilizadas nas 

populações em questão, foram: Runs of Homozygosity (ROH) e Heterozygosity Rich Regions 

(HRR), respectivamente. Com o intuito de validar a simulação, foi empregada a análise de 

componentes principais na matriz de parentesco genômico entre indivíduos de diferentes 

populações. De maneira geral, como os cruzamentos foram conduzidos em direção à 

formação de um puro sintético, os padrões de homozigosidade à medida que os cruzamentos 

foram performados, se aproximaram do padrão originalmente obtido na raça pura paterna (B). 

Assim, observou-se nas duas populações finais, oriundas de acasalamentos absorventes, (D ¾ 

e E ⅞), diferenças no número total de ROHs aos níveis de 6,96 e 1,76% em relação ao 

grupamento genético B, respectivamente. Quanto aos níveis de HRR, reportou-se, em média, 

para todos os grupos de indivíduos avaliados, 48,10% das ocorrências de heterozigosidade em 

apenas duas faixas de comprimento: 0,2-0,4 Mb e 0,4-0,8 Mb. Observou-se uma diminuição 

nos níveis de heterozigosidade nas populações D (28,96%) e E (40,65%) em relação à 

população cruzada C, uma vez que os acasalamentos absorventes em direção à raça B foram 

estabelecidos.  
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ABSTRACT 

In this study, simulation data was used to mimic five different cattle populations in order to 

investigate the homozygosity and heterozygosity at different admixture levels. We performed 

the investigation on two distinct populations that originated from the same historical 

population, but under different selection criteria (distinct breeds), as well as on other three 

groups that were formed by crossing individuals towards a purebred group. The metrics 

associated with the levels of homozygosity and heterozygosity used in the populations were: 

Runs of Homozygosity (ROH) and Heterozygosity Rich Regions (HRR), respectively. In order 

to validate the simulation, principal component analysis was used considering the genomic 

relationship matrix among individuals from different populations. In general, as the crosses 

were driven towards the formation of a pure synthetic individual, the homozygosity patterns 

approached the level obtained in the paternal purebred group (B). Differences in the total 

number of ROHs (6.96 and 1.76%) were observed after comparing the genetic group B 

against the two final populations originating from retro-crosses (D ¾ and E ⅞). Considering 

the HRR levels among all evaluated groups, on average, 48.10% of the heterozygosity 

occurrences were reported in two groups defined based on the physical marker distance: 0.2-

0.4 Mb and 0.4-0,8 Mb. A decrease in the heterozygosity levels was observed in populations D 

(28.96%) and E (40.65%), in comparison with the crossed population C, also considered that 

these crosses were made towards the purebred group B. 

 

1. Introdução 

Por meio da seleção, somente determinados indivíduos deixam descendentes nos 

rebanhos comerciais (Bourdon, 2013a; Eler, 2017a). Ao considerarmos cada indivíduo como 

“doador” de alelos para a futura geração, podemos então entender que ao acasalarmos 

indivíduos geneticamente superiores estamos, indiretamente, selecionando os alelos mais 

favoráveis para uma determinada característica (Bourdon, 2013b; Van Vleck, 1993). Ao longo 

de sucessivas gerações de seleção, ocorre um aumento na frequência alélica daqueles alelos 

que são considerados favoráveis à característica em processo de seleção.  

As alterações nas frequências alélicas provocadas pelos ciclos de seleção podem 

acarretar modificações na homozigose e heterozigose em rebanhos (Curik et al., 2014; 

Ferenčaković et al., 2013; Howrigan et al., 2011; McQuillan et al., 2008; Purfield et al., 

2012). Por sua vez, ao selecionarmos determinadas combinações alélicas em detrimento de 
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outras, podemos criar associações não aleatórias entre os alelos em diferentes loci, gerando o 

que é conhecido como Desequilíbrio de Ligação (Goddard, 1991; Hill & Robertson, 1968), do 

inglês Linkage Disequilibrium (LD). 

Uma das possíveis consequências do acasalamento de indivíduos considerados 

superiores na população é o aumento da endogamia (Howard et al., 2017). Este aumento pode 

ocorrer se a seleção praticada favorecer a escolha de indivíduos exclusivos de determinadas 

famílias, pois, a endogamia corresponde ao acasalamento de indivíduos mais aparentados do 

que a média da população (Bourdon, 2013c). 

A endogamia, se não controlada, pode levar à depressão endogâmica, caracterizada 

pela expressão fenotípica desfavorável das características de interesse econômico, o que 

acarretaria prejuízo aos produtores (Carolino & Gama, 2008; Dickerson, 1963; Gómez et al., 

2009; Howard et al., 2017). Além disso, um aumento excessivo da endogamia pode levar à 

perda de variabilidade genética, inviabilizando a manutenção da população a longo prazo 

(Tang et al., 2013). 

Do ponto de vista genômico, a endogamia aumenta a proporção de regiões em 

homozigose na população. Este aumento não é homogêneo ao longo dos cromossomos e tende 

a ser mais evidente nas regiões que estão sob seleção indireta, isto é, tal processo ocorre de 

maneira mais acentuada nas regiões cromossômicas que estão relacionadas com a 

característica sob seleção (Broman & Weber, 1999; Curik et al., 2014; Ferenčaković et al., 

2013; Howrigan et al, 2011; Kim et al., 2013; Kirin et al., 2010; Ku et al., 2011; McQuillan et 

al., 2008; Peripolli et al., 2017; Purfield et al., 2012).  

Esse aumento de homozigose pode ser considerado prejudicial quando evidenciado 

em loci deletérios (letais ou subletais), podendo também levar à depressão endogâmica 

quando notado em loci que apresentam efeitos aditivos indesejados. Por outro lado, podem ser 

considerados benéficos se considerarmos que indivíduos endogâmicos podem acarretar, de 

certa forma, na geração de progênies mais uniformes (Bourdon, 2013c). A este fato dá-se o 

nome de prepotência; como a diversidade gamética é reduzida, os gametas de indivíduos 

endogâmicos são mais parecidos com seu próprio genoma em comparação a indivíduos não 

endogâmicos (Machado et al., 2020). Como efeito, ao utilizarmos indivíduos prepotentes, 

podemos selecionar aqueles com maior valor genético para a característica sob seleção e 

assim assegurar progênies mais uniformes (Howard et al., 2017). 

Por outro lado, o acasalamento de indivíduos geneticamente discrepantes, seja por 

meio de utilização de linhas endogâmicas distintas, seja por acasalamento de raças ou 

subespécies diferentes, promove-se o aumento da heterozigose (Bourdon, 2013c; Eler, 
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2017b). Este aumento dos loci heterozigotos tende a favorecer os sistemas de produção por 

estar relacionado ao “vigor híbrido”. Geralmente o vigor híbrido é avaliado pela melhoria da 

performance média dos indivíduos cruzados em relação às médias das raças puras; essa 

melhoria é o que chamamos de heterose (Eler, 2017b). 

Quando programas de seleção exploram a heterose, há um aumento não uniforme 

das regiões do genoma que estão em heterozigose, o que leva a uma diminuição da ocorrência 

de longos segmentos em homozigose (Biscarini et al., 2020; Renaud et al., 2019; Selli et al., 

2021). Da mesma maneira, ao cruzarmos indivíduos de raças ou subespécies diferentes, 

podemos criar associações não aleatórias entre alelos em diferentes loci, o que não persiste 

por muitas gerações (Goddard et al., 2006). Assim, a utilização de indivíduos cruzados leva a 

um aumento da heterozigose, diminuição da homozigose e pode aumentar o LD a nível 

populacional. 

O uso de animais cruzados é bastante comum nos sistemas de produção e vem 

despertando o interesse dos programas de melhoramento, pois ao cruzamos indivíduos, 

exploramos além da heterose, a complementaridade de raças (Eler, 2017b). Para entender este 

conceito, imaginemos duas raças distintas, em ambientes distintos e selecionadas em direções 

opostas. Ao longo de gerações, diferentes regiões cromossômicas são selecionadas em ambas 

as raças, podendo ou não se fixarem (não apresentarem variação dentro de raça).  

Ao se acasalar indivíduos provenientes destas diferentes raças, na dependência do 

nível de fixação dos alelos, e do processo de amostragem mendeliana, as progênies cruzadas 

herdariam (caso os alelos favoráveis estejam fixados para determinadas características) 

trechos do genoma carregando os conteúdos alélicos desejados, previamente selecionados em 

ambas as raças parentais. Considerando essa situação, se uma das raças puras foi selecionada 

para maior produção, ao passo que a outra raça foi selecionada para maior resistência a 

parasitas, as progênies cruzadas herdam alelos favoráveis a ambas as características 

apresentando, por complementaridade, maior resistência a parasitas e maior produção. 

Aos segmentos contínuos da sequência de DNA que apresentam homozigose, 

advindos de um mesmo ancestral, dá-se o nome de Corridas de Homozigose (do inglês, Runs 

of Homozygosity – ROH) (Gibson et al., 2006). Por outro lado, regiões ricas em segmentos 

que apresentam heterozigose são consideradas Corridas de Heterozigosidade ou, Regiões 

Ricas em Heterozigose (do inglês, Heterozygosity Rich Regions – HRR) (Marras et al., 2018; 

Williams et al., 2016).  

As ROH e HRR podem ser utilizadas para estudar a dinâmica populacional em 

termos de endogamia, presente e passada, bem como estratégias de cruzamento (Grilz‐seger et 
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al., 2019; Peripolli et al., 2018; Selli et al., 2021). Altas frequências de ROH longas indicam 

endogamia recente, ou seja, segmentos cromossômicos provenientes de um mesmo ancestral 

mais recente à população em estudo, ao passo que ROH curtas estão relacionadas a segmentos 

oriundos de um ancestral mais antigo em relação à população (McQuillan et al., 2008), uma 

vez que eventos de recombinação podem ocasionar a quebra destes segmentos ao passar das 

gerações. 

Em geral, os segmentos em heterozigose são mais curtos que os segmentos em 

homozigose, e tendem a ser maiores animais cruzados. Nestes animais, a frequência de HRR 

se eleva, principalmente quanto mais discrepantes são as populações envolvidas nos 

cruzamentos. As HRR são conceitualmente mais recentes e não estão tão bem descritas na 

literatura quanto às ROH (Biscarini et al., 2020; Ferenčaković et al., 2016; Santos et al., 

2021), sua função pode estar relacionada com a estrutura populacional e história demográfica 

da população (Santos et al., 2021).  

Em geral, a heterozigose está relacionada com a diversidade/variabilidade genética 

de uma população (Schmidt et al., 2021). Desta forma, é plausível que as HRR contenham 

genes responsáveis por características adaptativas como fertilidade, taxa de sobrevivência e 

resposta imune (Mc Parland et al., 2009). 

O objetivo deste trabalho foi identificar as variações em número, tamanho e 

localização das corridas de homozigosidade e de heterozigosidade em populações bovinas, 

obtidas por simulação, com diferentes combinações genotípicas (graus de sangue). 

 

2. Materiais e métodos 

a.  Simulação 

O pacote R AlphaSimR (Gaynor et al., 2021) foi utilizado para gerar os dados 

genômicos das diferentes populações. Uma população inicial foi simulada com mil 

indivíduos, apresentando um cromossomo de comprimento igual a 100Mb. O conteúdo 

genômico compreendeu 3.000 loci de segregação; destes, 100 corresponderam a Quantitative 

Trait Loci (QTL) e 2.000 a marcadores moleculares do tipo Single Nucleotide Polymorphism 

(SNP). Uma característica de natureza aditiva com herdabilidade (h2) de 0.30 foi simulada. A 

Figura 1 ilustra as estruturas populacionais geradas, de acordo com o esquema de populações 

históricas, de expansão e recentes, descrito por (Brito et al., 2011). 
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Figura 1. Esquema de acasalamentos implementado na geração de cinco populações bovinas 
a partir de dados simulados. F: Fêmeas; N: Número de indivíduos; M: Machos; Pop: 
População. 
 

A partir da população inicial, as gerações históricas foram simuladas, com 

cruzamentos aleatórios por 1.000 gerações, mantendo-se o tamanho populacional igual a 

1.000 indivíduos. Em seguida, 20 gerações foram simuladas diminuindo-se o tamanho 

populacional a cada geração, obtendo-se um tamanho populacional de 200 indivíduos na 

vigésima geração, a fim de gerar LD inicial na população. A partir da última geração da 

população histórica, iniciaram-se as gerações de expansão das populações A e B, 

separadamente. Os cruzamentos foram realizados de forma aleatória, e o número de 

cruzamentos dobrou a cada geração. A população A iniciou-se com 100 machos e 100 fêmeas, 

e foi expandida por 8 gerações, finalizando com 25.600 indivíduos. A população B iniciou-se 

com 50 indivíduos de cada sexo e foi expandida por 16 gerações, finalizando com 3.276.800 

indivíduos.  
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Em seguida, as populações recentes A e B foram geradas a partir das respectivas 

populações de expansão. As gerações recentes de A iniciaram-se com 500 machos e 8.000 

fêmeas, e foram selecionadas pelo maior valor fenotípico, enquanto as gerações recentes de B 

iniciaram-se com 100 machos e 8.000 fêmeas e foram selecionadas para menor valor 

fenotípico. Ambas apresentaram 16.000 cruzamentos por geração, de forma que cada fêmea 

gerou duas progênies. Os cruzamentos dentro dos grupos selecionados se deram de forma 

aleatória. Em seguida, 8.000 fêmeas da população A e 8.000 machos da população B foram 

cruzados para gerar a população C, da qual 4.000 fêmeas foram selecionadas e cruzadas com 

4000 machos da população B, gerando a população D. Por fim, 2.000 fêmeas da população D 

foram cruzadas com 2.000 machos da população B, gerando a população E (Figura 1). 

 

b. Validação da simulação por análise de componentes principais e linkage 

disequilibrium 

A análise de componentes principais (do inglês: Principal Components Analysis – 

PCA) é uma técnica dos, assim chamados, métodos estatísticos multivariados (Manly et al., 

2016). Estes métodos lidam com situações nas quais o número de variáveis em estudo é 

elevado, e se deseja reduzir a dimensionalidade presente no conjunto de dados. O objetivo 

central da PCA é buscar combinações lineares ortogonais (isto é, não correlacionadas) das 

variáveis originais, de tal sorte que essas combinações expliquem a maior proporção possível 

da variância inicial (Abdi & Williams, 2010; Bartholomew, 2010; Jolliffe & Cadima, 2016). 

A essas combinações chamamos Componentes Principais (do inglês: Principal 

Components – PC). Uma das vantagens da PCA é a possibilidade de interpretação visual do 

“problema multivariado” em um novo espaço bi ou, no máximo tridimensional, possibilitando 

visualizar o comportamento das variáveis e observações. Esta visualização é chamada de 

biplot (Gabriel, 1971, 1981) ou triplot, e sua interpretação é bastante simples: pontos que 

estão próximos representam variáveis bem correlacionadas, ao passo que pontos distantes 

representam o oposto; por sua vez, quanto mais distante da origem do plano formado pelos 

PCs os pontos se encontram, maior a importância destes pontos para a variabilidade na 

dimensão considerada (Costa et al., 2005; Gabriel, 1981; Meyer, 2005). 

Neste sentido, após conduzida a simulação, para validar nossas expectativas 

quanto à dispersão das populações cruzadas frente às puras, foi conduzida uma PCA da matriz 

de parentesco genômico (G) para todos os animais. A matriz G foi calculada de acordo com 

VanRaden (2008), então a função “eigen” do software/linguagem R (R Core Team, 2020) foi 
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usada para computar autovalores (λ) e autovetores (e) da matriz G. Por fim, um biplot para 

esta PCA foi conduzido não com os e, mas com as coordenadas para cada animal. Tais 

coordenadas foram computadas como (Revelle, 2017):  

i iλe , (1) 

Em que: ie  representa o i-ésimo autovetor; iλ  representa o i-ésimo autovalor. 

Outra forma, não menos importante, de se validar resultados de simulação é por 

meio do Desequilíbrio de Ligação (do inglês: Linkage Disequilibrium - LD). O LD é, por 

definição, a associação não aleatória entre alelos em diferentes loci. Se os alelos estão em 

“equilíbrio de ligação”, são herdados de forma independente, conforme a “Lei da segregação 

independente” de Mendel. Por outro lado, se os alelos estão associados de alguma forma, são 

herdados de maneira dependente, levando a um “desequilíbrio” da 2ª Lei de Mendel (daí o 

nome “Desequilíbrio de Ligação”). 

O grau de associação entre os alelos em diferentes loci é tão maior, quanto menor a 

distância entre esses alelos. Assim, em um mesmo cromossomo, dois alelos muito próximos 

têm maiores chances de serem herdados de forma conjunta, do que dois alelos bastante 

distantes. Com isso, ao analisar-se o LD de acordo com a distância entre os alelos, observa-se 

uma diminuição de seu valor, o que ficou conhecido como Decaimento de LD (do inglês: 

Linkage Disequilibrium Decay – LD decay). O LD decay está relacionado com o tamanho 

efetivo da população (Bohlouli et al., 2017; Sadeghi et al., 2018; Wang et al., 2017), mas 

também é influenciado pela endogamia, uma vez que o aumento na endogamia leva a uma 

diminuição da heterozigose, o que afeta as frequências alélicas. 

O LD tem como causas migração, mutação, seleção, reduzido tamanho 

populacional ou outros eventos genéticos pelos quais a população passa (como por exemplo, 

efeito “gargalo”, reportado por Lander & Schork (1994). Desta forma, analisar o LD de 

populações simuladas permite validar se a estratégia de seleção, juntamente com a estrutura 

populacional produzida, foi suficiente para atingir o nível desejado de LD, e seus efeitos sobre 

o decaimento de LD. 

Após concluída a simulação, foi calculado o LD para cada par de alelos 

separadamente em cada população simulada (isto é, população histórica, A, B, C, D e E). A 

métrica utilizada para o cálculo do LD foi o r2, conforme proposto por Hill e Robertson 

(1968), e foi implementada com auxílio da função “LD.decay” do pacote “sommer” 

(Covarrubias-Pazaran, 2016), disponíveis para o software R. Para uma visualização 
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simplificada do LD decay, apenas medidas de r2 significativamente diferentes de 0 (i.e., P < 

0.001) foram incluídas nos gráficos. 

 

c. Detecção de corridas de homozigosidade e de heterozigosidade 

O pacote R “detectRUNS” (Biscarini et al., 2018) foi utilizado para a detecção, 

sumarização e visualização das corridas de homozigosidade e de heterozigosidade. O método 

escolhido para a detecção das ROH foi o Sliding Windows, e os seguintes parâmetros foram 

aplicados: (i) janela de detecção de 30 SNPs, (ii) tamanho mínimo de ROH igual a 30 SNPs e 

1.000 kb, (iii) máxima lacuna entre SNPs dentro da ROH igual a 1.000 kb, (iv) densidade 

mínima de 1 SNP a cada 100 kb, (v) máximo de 1 SNP heterozigoto na ROH e janela. O 

Coeficiente de Endogamia Genômico (FROH) foi calculado de acordo com a fórmula: 

ROH
ROH

Genoma

L
F

L
  , (2) 

Em que: ROHL  corresponde à soma do comprimento de todas as ROH detectadas em um 

indivíduo, e GenomaL  corresponde ao comprimento total do genoma que foi utilizado. 

Para a detecção das corridas de heterozigosidade, o método implementado foi o 

Consecutive Runs, e os seguintes parâmetros foram aplicados: (i) tamanho mínimo de HRR 

igual a 10 SNPs e 100 kb, (ii) máxima lacuna entre SNPs igual a 1.000 kb, (iii) máximo de 3 

SNP homozigotos na HRR. 

 

3. Resultados e discussão 

a. Simulação 

Com o objetivo de validar o processo de simulação adotado, realizou-se uma 

Análise de Componentes Principais contendo as populações recentes que foram simuladas, 

conforme ilustrado na Figura 2. Conforme o delineamento da simulação, verifica-se que a 

população A se encontra isolada das demais populações, conforme esperado. A população C 

(½ B) encontra-se no ponto médio entre A e B (pais) e nas demais (D - 3/4 B e E - 7/8 B), os 

indivíduos estão dispersos entre C e B. Tais distribuições das populações comportaram-se 

como esperado,  dada a estratégia de acasalamento adotada no estudo. 

O processo estabelecido no estudo consiste em uma estratégia de acasalamento 

absorvente, na qual os indivíduos “cruzados” (aqueles provenientes de populações distintas) 
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são acasalados com uma população “pura”, aqui identificada como população B. Dado a 

proximidade, ou em termos genéticos, os alelos compartilhados entre os indivíduos simulados 

para as populações C, D e E, aumenta em direção à população B, devido ao seu  uso 

recorrente nas diferentes gerações de acasalamentos absorventes. 

Vale destacar que a população B apresenta uma maior variabilidade entre os 

indivíduos em relação à população A. Essa diferença é parcialmente explicada pelo processo 

de formação desse grupo, que advém de um número reduzido de indivíduos (N = 50) da 

população histórica e foi expandida por 16 gerações, enquanto a população A, gerada à partir 

de um grupo maior de indivíduos (N = 100) da população histórica, foi expandida por apenas 

8 gerações. Essa diferença no processo de formação das populações levou a população B a 

apresentar maiores chances de recombinação genômica, devido ao maior período de formação 

da população. Portanto, apesar da população B apresentar maior endogamia em relação à A, 

por advir de um menor núcleo de fundadores, essas diferenças no processo de formação 

justificam a maior variabilidade entre os indivíduos do grupo. 
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Figura 2. Análise de Componentes Principais das cinco populações simuladas. 

 

De forma geral, as forças biológicas que originam o LD são migração, mutação, 

seleção e reduzido tamanho efetivo, além dos eventos genéticos que a população experiencia 

como, por exemplo, efeito gargalo e a deriva genética (Lander & Schork, 1994). Valores de r2 

foram calculados entre pares de marcadores para cada população simulada, a fim de 

monitorar-se a variação da associação não aleatória entre alelos em dois ou mais loci, presente 

ao longo das gerações. A Figura 3 mostra os gráficos de valores de r2 significativos (P < 

0.001) contra a distância entre os pares de marcadores, em unidade de cM inicial da 

simulação, para seis populações: a população histórica, que deu origem às demais, bem como 

as cinco populações recentes. 
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Figura 3. Valores de r2 em relação à distância entre pares de marcadores de seis populações 
bovinas simuladas: Histórica (a); Populações puras A (b) e B (c); Populações cruzadas C (½ - 
d), D (¾ - e) e E (⅞ - f). 
 

Conforme esperado, a população histórica apresenta uma queda acentuada nos 

valores de r2 em relação à distância dos marcadores, refletindo um importante período (1000 

gerações) de acasalamentos aleatórios com tamanho populacional considerável, e posterior 

diminuição do tamanho populacional, fato que levou à associação não aleatória de alguns loci 

distantes. A população A, que foi expandida por 8 gerações e selecionada de forma menos 

intensiva (FROH = 0.216; Tabela 1), manteve uma curva similar, com um número menor de 

valores altos entre longas distâncias, possivelmente devido a eventos de recombinação 

ocorridos durante o seu desenvolvimento. Já a população B, selecionada de forma mais 

intensiva, apresentou um maior coeficiente de endogamia (FROH = 0.284; Tabela 1) em relação 

à população A, o que levou a um incremento da proporção de homozigose, aumentando o grau 

de associação entre marcadores. Desta forma, uma maior persistência nos valores de r2 foi 

verificada. Observando-se as Figuras 3b e 3c é possível inferir que a população pura B 

apresentou maiores valores de LD em longas distâncias do que a população pura A. 

A população C foi gerada a partir do acasalamento de indivíduos machos da 

população B com fêmeas da população A. Uma vez que as populações parentais apresentam 

uma importante diferença em conteúdo genotípico (Figura 2), o cruzamento de tais 

populações provavelmente gerou indivíduos com uma maior diversidade haplotípica, e 

consequentemente menor desequilíbrio de ligação, conforme visto na Figura 3d. No entanto, 
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ao cruzar fêmeas da população C com machos da população B, acasalamentos endogâmicos 

foram gerados, levando à modificação das frequências alélicas, que aproximaram-se 

novamente daquelas vistas na população B. Este processo repetiu-se na formação da 

população E, e os efeitos de tais acasalamentos podem ser visualizados no aumento do LD 

presente em longas distâncias para as duas populações finais D e E, conforme observa-se nas 

Figuras 3e e 3f. Cuidado especial deve ser tomado ao analisar tais resultados, uma vez que 

apenas os marcadores significativos foram contemplados nesta etapa de análise. 

 

b. Corridas de homozigosidade 

 Ao todo, 18.993 ocorrências de ROH foram detectadas, considerando os 

métodos descritos anteriormente, referentes aos cinco grupos de indivíduos de cada população 

(A, B, C, D e E) analisada. Classes foram criadas com base no tamanho das corridas de 

homozigosidade, sendo divididas em cinco diferentes faixas de comprimento: i) 1-2 Mb, ii) 2-

4 Mb, iii) 4-8 Mb, iv) 8-16 Mb e v) acima de 16 Mb. A Tabela 1 apresenta o número de ROHs 

detectadas dentro de cada faixa reportada, considerando os grupos de indivíduos 

separadamente, seguida pelo percentual das ocorrências de homozigosidade da referida 

população dentro de cada uma das cinco classes consideradas. 

 

 

Tabela 1. Número de corridas de homozigosidade e Coeficiente de Endogamia Genômico 
(FROH) para diferentes populações bovinas simuladas, divididos em classes de comprimento. 
Números entre parênteses correspondem às proporções de corridas dentro de cada população. 

Comprimento de ROH (Mb) A B C D E 
1-2 2384 (0.54) 1361 (0.35) 1868 (0.59) 1556 (0.43) 1454 (0.38) 
2-4 1494 (0.33) 1329 (0.34) 1001 (0.32) 1331 (0.36) 1377 (0.36) 
4-8 485 (0.11) 949 (0.24) 282 (0.09) 618 (0.17) 793 (0.20) 
8-16 70 (0.02) 228 (0.06) 0 (0.00) 121 (0.03) 200 (0.05) 
>16 6 (0.00) 46 (0.01) 0 (0.00) 20 (0.01) 20 (0.01) 

Total 4439 3913 3151 3646 3844 

FROH 0.22 0.28 0.13 0.22 0.25 
 

Como observado na Tabela 1, nos grupos sob investigação, os maiores percentuais 

de ROH ocorreram na menor faixa de comprimento (1-2 Mb), e foram decrescendo nas 

classes subsequentes, como esperado, uma vez que segmentos mais longos tendem a 
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apresentar maior susceptibilidade a eventos de recombinação ao longo da gametogênese. 

Constatou-se, via comparação entre as populações B e C, uma diferença de aproximadamente 

19,60% na ocorrência total de ROH entre os grupos, uma vez que o grupo B é o mais 

endogâmico e C é oriundo de um cruzamento. Quando comparadas as duas populações 

fundadoras (A e B), observou-se uma diferença de aproximadamente 11.9% em relação ao 

número total de ROHs, associada principalmente em relação às faixas de comprimento 

estipuladas de 1-2Mb e >16Mb. A população A apresentou 19% de ocorrências de ROH a 

mais que a população B no primeiro nível de comprimento (1-2 Mb), e 10% a menos em 

relação ao último nível (>16Mb). Destacam-se as populações B e C por apresentarem o maior 

número de ROHs referentes à classe >16 Mb e ausência completa de ocorrências nesta classe, 

respectivamente. Ao compararmos os dois últimos grupos (D e E), foram observadas 

variações menos expressivas tanto no número total de ROHs detectadas (diferença de 

aproximadamente 9,48%), quanto nas proporções de ROH por categoria, quando contrastadas 

com as demais populações consideradas neste estudo.  

As diferenças observadas quanto às ocorrências de ROH ao longo das diferentes 

categorias dentro de cada uma das populações fundadoras (A e B), justificam-se pela estrutura 

do processo de formação. A população B foi originada por um menor número de indivíduos 

quando comparada à população A (NA=100 e NB=50) e, posteriormente foi selecionada com 

maior intensidade (N machos de A = 500 e N machos de B = 100) por seguidas gerações, 

desencadeando, dessa forma, o aumento da endogamia e favorecendo a formação de trechos 

de homozigosidade mais extensos em relação a populações menos endogâmicas. 

No caso da população A, em faixas de comprimento menores (1-2 Mb), o maior 

número de ocorrência de ROHs é justificado pela endogamia em gerações passadas da 

referida população, associada à menor variabilidade genética como constatado na análise de 

componentes principais. Neste sentido, a redução do tamanho populacional durante as 

gerações históricas, ou seja, as ilhas de homozigosidade que foram inicialmente formadas por 

acasalamentos endogâmicos, foram quebradas ao longo das gerações, em blocos cada vez 

menores. Apesar de a população B ser advinda da mesma população histórica, é conhecido 

que ROHs longas sobrepõem-se às curtas (Ceballos et al., 2018) de tal forma que, o número 

destas últimas classes de tamanho seja reduzido em função do aumento das primeiras. 

Ao avançarmos no processo de formação das demais populações consideradas, 

observou-se na população cruzada C (AxB), o menor número de ROHs total e a segunda 

maior ocorrência de ROHs referentes ao comprimento 1-2 Mb. A elevada proporção de ROHs 

de menor extensão é justificado pelo fato das populações utilizadas no cruzamento (AxB) 
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serem oriundas da mesma população histórica, e compartilharem trechos curtos em 

homozigose provenientes de acasalamentos endogâmicos antigos no processo de formação. 

Por outro lado, quando considerados trechos mais extensos, nenhuma ocorrência de ROH foi 

reportada por se tratar de um cruzamento entre populações que passaram por processos de 

seleção bastante distintos, favorecendo a diminuição do número de trechos comuns de maior 

comprimento ao longo do genoma. 

Nas populações subsequentes D e E, observou-se que, com a ocorrência de 

acasalamentos absorventes da raça B (¾ e ⅞, respectivamente), houve aumento dos trechos 

similares nessas populações. Desta forma, a tendência de aproximação do perfil de 

homozigosidade com a população fundadora em questão foi captada, sendo observadas 

diferenças no número total de ROHs das populações D e E em comparação a B da ordem de 

6,96% e 1,76%, respectivamente. 

 

c. Corridas de heterozigosidade 

As corridas de heterozigosidade avaliadas neste trabalho também foram divididas 

em cinco classes de comprimento específicas i) 0,1-0,2 Mb, ii) 0,2-0,4 Mb, iii) 0,4-0,8 Mb, iv) 

0,8-1,6 Mb e v) >1,6 Mb. A diminuição do comprimento em relação às ROHs é dada pelo fato 

das HRRs serem menores em comprimento, porém mais abundantes em quantidade (Biscarini 

et al., 2020; Selli et al., 2021). A Tabela 2 apresenta o número de HRRs detectados dentro de 

cada classe considerada, seguida pelo percentual das ocorrências de heterozigosidade (entre 

parênteses) de cada população avaliada. 

Tabela 2. Número de corridas de heterozigosidade para diferentes populações bovinas 
simuladas, divididos em classes de comprimento. Números entre parênteses correspondem às 
proporções de corridas dentro de cada classe em relação a uma dada população. 

Comprimento de HRR (Mb) A B C D E 
0.1-0.2 758 (0.13) 779 (0.18) 1658 (0.17) 1235 (0.18) 1067 (0.19) 
0.2-0.4 2163 (0.36) 1937 (0.44) 4251 (0.44) 3025 (0.44) 2444 (0.43) 
0.4-0.8 2924 (0.48) 1556 (0.35) 3562 (0.37) 2435 (0.35) 2053 (0.36) 
0.8-0.16 233 (0.04) 174 (0.04) 204 (0.02) 179 (0.03) 179 (0.03) 
>1.6 0 (0.00) 1 (0.01) 1 (0.01) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Total 6078 4447 9676 6874 5743 
 

Ao todo, foram detectadas 32.818 ocorrências de HRR nas cinco populações. 

Observou-se que em média, para todos os grupos analisados, 48,10% das ocorrências de 
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heterozigosidade foram reportadas em apenas duas faixas de comprimento: 0,2-0,4 Mb e 0,4-

0,8 Mb. Comparando-se as populações fundadoras (A e B), observou-se a ocorrência de 

26,83% HRR a menos na população B quando comparada à A. No caso da população cruzada 

(C), foram detectadas as maiores ocorrências de HRR, diferindo em relação aos demais 

grupos em praticamente todas as faixas de comprimento consideradas. Observou-se um 

declínio nos níveis de HRR nas populações D (28,96%) e E (40,65%) em relação a C, uma 

vez que os acasalamentos absorventes em direção à raça B foram sendo estabelecidos. 

Considerando as duas populações fundadoras (A e B), compreende-se que em 

níveis de endogamia superiores (B), menores serão as ocorrências de heterozigosidade, uma 

vez que segmentos semelhantes compõem a população em questão no processo de formação. 

No caso de A, devido à menor endogamia na população, há prevalência de HRR em 

comparação a B. Por outro lado, a população cruzada C apresentou os maiores níveis de 

heterozigosidade, uma vez que as populações A e B diferiram tanto no processo de formação, 

quanto de seleção, favorecendo a maximização das HRRs ao longo do genoma dos indivíduos 

oriundos do cruzamento F1. No caso dos grupos seguintes (D e E), tratando-se de 

acasalamentos recorrentes com indivíduos fundadores do grupo B, há tendência em se elevar 

os níveis de endogamia, como demonstrado anteriormente na Tabela 1, decrescendo dessa 

maneira, as ocorrências de heterozigosidade, conforme constatado na Tabela 2.  

Conforme já relatado por outros autores (Purfield et al., 2012; Bjelland et al., 2013; 

Oliveira et al, 2020), o estudo das ROH permite um melhor entendimento da história da 

população. Segmentos de ROH curtos estão relacionados a eventos endogâmicos antigos 

enquanto segmentos longos são eventos recentes (Rodriguez-Ramilo et al., 2019). A Figura 4 

apresenta as corridas de homozigosidade detectadas nas cinco populações simuladas, com um 

indivíduo por linha. Verifica-se na posição próxima a 90 Mb um segmento comum a todos os 

indivíduos de todas as populações de interesse. É provável que tal segmento seja proveniente 

da população histórica, da qual todas as demais populações são oriundas, e permanece 

preservado ao longo das populações descendentes e de suas gerações em função da ausência 

de diversidade alélica na região. 
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Figura 4. Corridas de homozigosidade para as cinco populações simuladas: A e B (puras), C 
(½ B), D (¾ B) e E (⅞ B), onde cada linha representa um indivíduo. 
 

Observando a Figura 4, verifica-se que a população C apresenta uma redução 

drástica nas corridas de homozigosidade. Isso é justificado por C ser proveniente do 

cruzamento das populações A e B, ou seja, é uma população F1, comumente denominada de 

população “meio-sangue”, a qual normalmente é esperado maior heterose em características 

de interesse econômico. A heterose, ou vigor híbrido, está relacionada à recombinação alélica 

devido às diferenças dos grupos acasalados. Assim, quanto maior a distância genética entre as 

populações cruzadas, maior será a heterose da população descendente (F1) e por consequência 

maior variabilidade alélica (Fu et al., 2015). 

Em contraste ao verificado na população C, as populações D e E apresentam uma 

maior quantidade de corridas de homozigosidade. Conforme destacado anteriormente, estas 



248

18 
 

duas populações são parte de um processo de acasalamentos absorventes em direção à 

população B. Assim, além de apresentar maior quantidade de ROH e maior grau de 

endogamia, essas populações estão geneticamente mais próximas de B. 

A Figura 5 representa visualmente as ocorrências de ROHs (a) e HRRs (b) ao 

longo do cromossomo simulado, contendo 100 Mb de comprimento, onde cada linha 

corresponde a um indivíduo da população E. Os trechos contínuos indicam a ocorrência de 

ROH ou HRR, e seu respectivo tamanho e posição ao longo do cromossomo em questão. 

Evidenciam-se regiões contínuas de ROH ou HRR indicando a ocorrência de ilhas de 

homozigosidade e heterozigosidade que se repetem nas mesmas regiões cromossômicas de 

maior parte dos indivíduos da população. Além disso, destacam-se na comparação visual das 

métricas, as diferenças de tamanho entre as corridas, uma vez que as classes de comprimentos 

considerados na investigação de ROH apresentaram nível dez vezes superior em tamanho, 

quando comparados aos tamanhos de HRR. 
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Figura 5. Corridas de homozigosidade (a) e de heterozigosidade (b) em uma população de 
bovinos simulada (E). 
 

Evidencia-se, ao contrastar-se as regiões de ocorrência de ROH e HRR ao longo 

do genoma, a complementaridade entre as métricas consideradas, dado que estas são 

caracteristicamente antagônicas. Estudos publicados indicam potenciais benefícios da 

utilização da identificação de ilhas de ROH, uma vez que genes candidatos e QTLs podem 

estar associados a essas regiões tendo em vista o processo de seleção adotado nas referidas 

populações. 

 

4. Conclusão 

Os resultados deste trabalho evidenciaram que: (a) a população pura com maior 

variabilidade (população B) apresentou maiores chances de recombinação genômica, mesmo 

possuindo maior nível endogâmico em relação à população A; (b) os alelos compartilhados 

entre os indivíduos das populações C, D e E, aumentaram em direção à população B, devido 

ao uso recorrente de machos da população B nas diferentes gerações de retrocruzamentos; (c) 

com o avanço dos acasalamentos absorventes, nas populações D (¾ B) e E (⅞ B), foram 

observados maiores persistências nos valores de LD; (d) na população cruzada C (AxB), foi 

observado menor número de ROHs total, a segunda maior ocorrência de ROHs de 

comprimento 1-2 Mb e nenhuma ocorrência de ROH em trechos longos (>1.6Mb). Já nas 

populações subsequentes D e E, observou-se aumento dos trechos similares a população B, 

com tendência de aproximação do perfil de homozigosidade com essa população fundadora. 
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RESUMO 

O papel fundamental das abelhas na vida do planeta vem sendo reafirmado cada vez mais. 

Porém ainda existem vários obstáculos para serem superados quando se pensa na atividade 

produtiva, como a mortandade ocasionada por agroquímicos, a necessidade de se elevar a 

produtividade das colmeias, o combate à informalidade na produção, a qualificação da mão-

de-obra, o atendimento das exigências sanitárias etc. O trabalho conjunto entre especialistas, 

pesquisadores, associações, apicultores e meliponicultores, demonstra grandes benefícios à 

comunidade no geral, inclusive pela disseminação da informação apropriada, tão essencial nos 

tempos de hoje. O Brasil tem potencial para desenvolver ainda mais essas criações, além da 

oportunidade de reconstruir a biodiversidade que recebeu pouca importância até então. Este 

capítulo apresenta informações gerais da apicultura e da meliponicultora. O texto propõe a 

aplicação do conceito de capital social como promotor do capital natural promovido pela 

atividade. O caso apresentado para a análise empírica é o da promoção do “Dia da Abelha”, 

por parte do LAE/FMVZ/USP em colaboração com a Associação dos Apicultores de 

Pirassununga (Assapira).  

 

Palavras-chave: abelha, polinização, apicultura, meliponicultora, capital natural, capital 

social, extensão. 
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ABSTRACT 

The fundamental role of bees in the planet's life has been increasingly reaffirmed. However, 

there are still several obstacles to be overcome when thinking about the productive activity, 

such as the mortality caused by agrochemicals, the need to raise the productivity of hives, the 

fight against informality in production, the qualification of the workforce, the health 

requirements etc. The joint work between specialists, researchers, associations, and 

beekeepers, demonstrates great benefits to the community in general, including the 

dissemination of appropriate information, so essential today. Brazil has the potential to further 

develop this production, in addition to the opportunity to rebuild biodiversity that has received 

little importance until then. This chapter presents general information about beekeeping. The 

text proposes the application of the concept of social capital as a promoter of the natural 

capital of the activity. The case presented for the empirical analysis is the promotion of the 

“Bee Day”, by the LAE/FMVZ/USP in collaboration with the Association of Beekeepers of 

Pirassununga (Assapira).  

 

Keywords: bee, pollination, beekeeping, natural capital, social capital, extension. 

 

1. Introdução 

As abelhas prestam serviço essencial ao ecossistema e são consideradas como as 

principais agentes polinizadoras, ao favorecerem a manutenção da vida no planeta por meio 

da reprodução vegetal, seja nos sistemas naturais, seja nos agrícolas. São mais de 20 mil 

espécies no mundo e cerca de 3 mil no Brasil, em sua maioria abelhas sem ferrão, da tribo 

Meliponini. A polinização que realizam é considerada um capital natural e uma etapa 

fundamental na reprodução das plantas, que por sua vez constituem os produtores primários 

do ecossistema terrestre. 

A busca para entender a relação das abelhas com o meio ambiente tem crescido ao 

longo do tempo, o que evidencia a sua extraordinária contribuição, como a variabilidade 

genética que proporcionam. Concomitantemente a isso, há uma crescente preocupação quanto 

ao rápido desaparecimento das colmeias, que se relaciona com a redução do pasto apícola 

disponível, redução dos locais de nidação, uso intensivo dos defensivos agrícolas e ocupação 

intensiva das terras. Mesmo com a perda da biodiversidade no decorrer dos anos, as abelhas 

conseguiram evoluir, e apesar dos obstáculos, continuaram a cumprir a sua especialidade para 
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equilibrar o ecossistema. Para melhor desenvolvimento de frutas e verduras, estes 

polinizadores têm sido utilizados nas culturas, pelo maior rendimento econômico evidente que 

proporcionam. 

Dentre as espécies de abelhas, a mais comum é a Apis mellifera, também conhecida 

como africanizada ou abelha do mel, presentes atualmente em todos os continentes. Este 

híbrido veio do cruzamento acidental das abelhas de origens africana e europeia. No Brasil 

isso aconteceu em 1956 quando o professor Warwick E. Kerr trouxe as abelhas do continente 

africano para um apiário em Rio Claro SP, com a finalidade de realizar o cruzamento com a 

abelha europeia, de forma controlada. Após retirar a tela excluidora que impedia a saída da 

rainha da colmeia, houve enxameação das mesmas, originando o processo de africanização. 

As abelhas polinizam inúmeras culturas com eficiência e apresentam boa resistência às 

doenças, as quais são características consideradas importantes para a criação. A apicultura 

tem se mostrado uma atividade rentável, inclusive por sua vasta produção de mel, pólen e 

própolis, que progressivamente vêm conquistando mais espaço no mercado. Outro benefício 

evidenciado é por atender os requisitos de sustentabilidade, em seus pilares social, econômico 

e ecológico. 

As melíponas (abelhas sem ferrão nativas do Brasil), por sua vez, não perdem espaço, 

já que quando se trata das plantas nativas, elas são as principais responsáveis pela sua 

reprodução. Suas colônias são populosas e perenes, e seus produtos vêm sendo bastante 

valorizados economicamente. Além disso, são tomadas como bioindicadoras da qualidade 

ambiental e estão presentes com maior frequência em florestas tropicais. São divididas entre 

Trigonas, que no geral são mais agressivas, e Meliponas. Os primeiros registros da criação de 

Meliponíneos são da península de Yucatan-México, dos antigos Maias, onde seus produtos 

eram utilizados em rituais religiosos. No Brasil, sua criação iniciou com povos nativos e 34 

espécies foram classificadas pelos índios Kayapós. Posteriormente foi se tornando, de forma 

significativa, uma opção de renda entre os pequenos e médios apicultores. 

Pela relevância das abelhas no mundo, diversas universidades incluem as disciplinas 

de Apicultura e Meliponicultura em sua grade curricular. Mesmo com tantos destaques, 

inclusive diante do risco iminente de seu desaparecimento, se faz necessária uma maior 

conscientização das pessoas quanto ao seu papel no meio ambiente, e mais ainda, a de instruir 

como manter e/ou expandir as populações existentes. 

Este capítulo apresenta informações gerais da apicultura e da meliponicultora. O texto 

propõe a aplicação do conceito de capital social como promotor do capital natural promovido 

pela atividade. O caso apresentado para a análise empírica é o da promoção do “Dia da 



258

 

 
 

Abelha”, por parte do LAE/FMVZ/USP em colaboração com a Associação dos Apicultores 

de Pirassununga (Assapira). 

 

2. Panorama nacional da apicultura e meliponicultura com destaque para o estado 

de São Paulo 

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de mel de alta qualidade, com isso a 

cada ano observa-se o crescimento nas exportações do produto. Em 2020 foram exportadas 

45.728 toneladas de mel in natura, colocando o país na 10ª posição entre os maiores 

exportadores do mundo (FAO, 2021). Esta é uma posição de destaque, dada a recente 

participação do país no mercado externo do mel, iniciada apenas no ano de 2001 (Santos & 

Ribeiro, 2009). 

Os maiores consumidores do mel brasileiro são os Estados Unidos (34.128 t), 

Alemanha (5.363 t) e Canadá (1.787 t). Os principais estados exportadores são: Paraná, Piauí, 

Santa Catarina e São Paulo (Comexstat, 2021). Um aspecto importante quando comparamos a 

apicultura brasileira com o restante do mundo é a baixa produtividade das colmeias nacionais. 

De acordo com o último Censo Agropecuário (2017), foi registrada uma média de produção 

de 19,8 kg de mel/colmeia/ano. Na Argentina este índice chega a 35 kg/colmeia/ano e nos 

EUA, a 30 kg, o que demonstra o potencial de ampliação da produtividade da apicultura 

nacional. 

Segundo o Censo Agropecuário (2017), o perfil do apicultor brasileiro é de pequenas 

áreas de produção (até 50 hectares), com grande parte deles inseridos na agricultura familiar e 

o mel não sendo a atividade principal da propriedade. Boa parte dos apicultores não tem 

capacitação técnica e dedicação plena aos apiários, o que favorece a baixa produtividade 

observada no país. Outro desafio do setor é diminuir a informalidade na produção e aumentar 

a integração entre os produtores por meio de associações e cooperativas, para garantir a 

adequação dos produtos às normas de qualidade do Ministério da Agricultura e aumentar a 

competitividade e alcance destes produtos (Vidal, 2021).  

Mas apesar da baixa produtividade, a série histórica de produção de mel no Brasil em 

quilogramas apresenta constante crescimento. A principal região produtora do país é o Sul, 

com destaque para os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Em seguida, a região Nordeste 

e a região Sudeste (Figura 1). 
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Figura 1. Produção de mel em quilogramas - série histórica de 1974 a 2018 (Fonte IBGE, 2019) 

 

 

Entre os anos de 2000 e 2016, a produção brasileira de mel aumentou de 21.865 

toneladas de mel para 39.588 toneladas de mel (aumento de 81% na produção, com uma taxa 

média anual de crescimento geométrico de 3,78%). Nesse mesmo período, a produção de mel 

no estado de São Paulo aumentou de cerca de 1,830 mil toneladas para cerca de 3,643 mil 

toneladas, o que correspondeu a uma taxa de crescimento geométrico de 4,40% ao ano 

(Figura 2). 
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Figura 2. Produção de mel no estado de São Paulo (IBGE, 2019) 

Considerando a organização do sistema agroindustrial (SAG) da apicultura paulista, 

podemos organizá-lo nos seguintes setores, levando em conta o conceito proposto por 

Zylbersztajn (2000): o setor de insumos, os apicultores, as empresas beneficiadoras, os 

consumidores, o ambiente institucional e o ambiente organizacional (Figura 3). 

 
Figura 3. Sistema Agroindustrial (SAG) da apicultura paulista 

 

No SAG da apicultura paulista podemos observar distintos elos, a serem descritos a 

seguir. 
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(i) Ambiente institucional: essa parte da cadeia produtiva inclui, entre outros, órgãos 

do governo federal, como o MAPA e o IBAMA, e do governo do estado de São Paulo, como 

a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Câmara Setorial dos Produtos Apícolas), 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar (Consea), Conselho Estadual de Desenvolvimento 

da Agricultura Familiar (CEDAF), institutos da Apta (CATI, CDA, CODEAGRO e FEAP), 

da Secretaria de Meio Ambiente (CBRN), Secretaria do Desenvolvimento Social (SDS), 

Fundação Itesp, da Secretaria da Justiça e Cidadania (ITESP), Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SDECTI (com a FATEC, as ETEC e as 

universidades públicas como a ESALQ/USP, FMVZ/USP, FZEA/USP, IB/USP, 

FFCLRP/USP, FEAGRI/ Unicamp, UNESP Rio Claro, Unesp Dracena, Unesp Botucatu, 

Unesp Jaboticabal) e privadas, como a UNITAU, a UNASP; e outras instituições do setor 

privado, além de instituições financeiras, como o BNDES, Banco do Brasil, o Sistema 

Cooperativo de Crédito e outros bancos privados.  

(ii) Ambiente organizacional: trata de organizações que reúnem pessoas que trabalham 

em prol de um objetivo comum e é composta por diferentes elementos, os quais juntos 

compõem seu ambiente interno ao integrar elementos como sua estrutura física,  suas 

tecnologias, capacidades produtivas e as habilidades, hábitos, costumes e conhecimento de 

seus colaboradores. Mas cada organização está situada em um ambiente externo, em que 

existem outras organizações, as quais, em seu conjunto, criam um contexto de forças e 

tendências, externas e internas, capazes de influenciar o desempenho das empresas e 

organizações da cadeia de produção (Zylbersztajn, 2000). No caso da cadeia da apicultura e 

meliponicultura, este ambiente é composto por organizações como associações de apicultores 

e meliponicultores, associações como a Associação Paulista de Apicultores Criadores de 

Abelhas Melíficas Europeias (APACAME), a Federação das Associações de Apicultores – 

FAAMESP, a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas (A.B.E.L.H.A.), a Associação 

Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL) e entidades como SEBRAE, SENAI, 

SENAR, OCESP, FAESP, FETAESP etc. 

 (iii) Insumos da produção: neste elo da cadeia estão empresas fornecedoras de 

insumos como abelhas rainhas, caixas e seus componentes, cera, colmeias, suplementação 

alimentar, equipamentos para proteção individual (EPIs), veículos, embalagens, refrigeração, 

maquinário para os entrepostos, energia elétrica e energia térmica, ou realizam serviços de 

assessoria, consultoria, transporte e armazenamento para apicultores ou para outras empresas. 

Um dos principais insumos de produção é o pasto apícola, fornecido naturalmente pelas 

plantas, sejam as existentes nas áreas de preservação ambiental sejam as plantas cultivadas, 
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dentro das unidades de produção agropecuária do Estado. A área de pasto apícola deve ser 

estimada não apenas considerando-se as áreas de culturas disponíveis (em São Paulo há um 

grande potencial para aproveitamento de áreas de cultura de laranja, soja, girassol, canola e o 

café), mas também considerando as áreas de vegetação nativa, que funcionam como fonte de 

recursos necessários para a produção de mel e outros produtos apícolas e também para a 

manutenção das colônias de abelhas nativas ou melíferas (uma espécie generalista que explora 

um amplo espectro de fontes florais ao longo do ano).  

(iv) Apicultores: o estado de São Paulo, segundo o Levantamento Censitário das 

Unidades de Produção Agropecuária (Lupa, 2017), realizado em conjunto pela CATI e pelo 

IEA/APTA, possui Unidades de Produção Agropecuária (Upas) com atividade de apicultura 

estimadas em 1.588, com 71.369 colmeias (em média de 45 colmeias por unidade). Os 

maiores municípios produtores são Botucatu (com 16,4% das colmeias) e Araraquara (com 

15,7% das colmeias). O município de Botucatu é o terceiro em área com plantações de 

eucalipto e o décimo em plantações de laranja no estado. Também está entre os 8% com mais 

áreas com vegetação nativa preservada. Como se caracteriza por ser um município com 

grande disponibilidade de pasto apícola para a produção de mel, este pode ser um dos motivos 

da grande produção de mel na região (Lupa, 2017). 

(v) Empresas beneficiadoras: segundo dados da Associação Brasileira dos 

Exportadores de Mel (ABEMEL, 2021), o estado de São Paulo possui 14 empresas 

beneficiadoras e exportadoras de produtos apícolas, sendo três empresas com capacidade de 

produção de 20 toneladas/dia e 11 empresas com capacidade de produção de 10 toneladas/dia. 

Segundo a defesa agropecuária estadual, há 36 empresas processadoras da cadeia do mel 

registradas no SISP, entre apiários e entrepostos de mel e cera de abelha.  

(vi) Consumidores: O consumo de mel no Brasil é um dos menores do mundo, sendo, 

em 2017, de 0,07 kg/pessoa/ano, enquanto em países como Alemanha e EUA os valores são 

próximos a 1 kg/pessoa/ano (Vidal, 2019). Sabe-se, portanto, que o consumo brasileiro é 

pequeno, mas há poucos estudos publicados nessa área. Observando características dos 

consumidores da região de Ribeirão Preto (SP) (318 pessoas entrevistadas), 25,3% dos 

entrevistados nunca consumiram mel, 35,3% sempre consomem mel e 43,1% consomem com 

baixa frequência (Vilkas et al., 2001). Esta baixa frequência no consumo pode ser explicada 

com base em uma outra pesquisa com consumidores da região de Taubaté (SP), que aponta 

que 73% dos entrevistados utilizam o mel como remédio e apenas 41% como alimento 

(Bedini; Faria Junior; Barreto, 2002). Ou seja, para estimular o consumo de mel no Brasil, 

fatores como estímulo à mudança no hábito alimentar, promovendo divulgação de 
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informações sobre as suas propriedades nutricionais são importantes e devem ser 

implementadas. Aliando-se a isso, a padronização da qualidade do mel, principalmente no 

quesito adulteração do produto, deve ser promovida pelos agentes do setor, órgãos 

competentes e associações (Perosa et al., 2004).  

 

3. Uso da tecnologia da informação como ferramenta de extensão rural e 

fortalecimento da apicultura paulista 

Embora o estado de São Paulo ainda apresente a possiblidade de expansão no setor 

apícola, o que aumentaria ainda mais sua contribuição ao mercado, é necessário considerar 

que existem algumas dificuldades a serem superadas, dentre elas: a necessidade de 

qualificação dos produtores; a dificuldade de aquisição dos equipamentos necessários para 

uma boa produção, devido à falta de recursos financeiros; e outros fatores que podem 

dificultar o atendimento de exigências sanitárias, sendo prejudiciais para obtenção de 

certificações e consequentemente, comercialização dos produtos (Ponciano et al., 2013; da 

Silva et al., 2020). Além disso, a apicultura, assim como outros setores sensíveis da 

agropecuária, sofre com sistemas agroindustriais pouco estruturados e problemas de 

viabilidade técnica e econômica.  

A eficiência média produtiva nas criações é baixa e, segundo Alves et al. (2019), um 

dos gargalos que contribuem com esse cenário é a dificuldade na transferência de informações 

geradas pela pesquisa para o campo. Dessa forma, considerando os benefícios econômicos, 

sociais e ambientais da apicultura na agricultura familiar, destaca-se a importância de ações 

voltadas para o seu fortalecimento por meio da extensão rural. 

O acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), especialmente a 

internet, aumentou no meio rural, favorecendo a viabilidade do uso de ferramentas digitais 

para o desenvolvimento do agronegócio (Alves et al., 2019), bem como da apicultura. Dessa 

forma, é possível reconhecer a importância de explorar tais ferramentas, aumentando o 

alcance da difusão tecnológica e da extensão rural (MCTIC, 2018). A extensão rural é um dos 

pilares fundamentais no âmbito acadêmico, juntamente ao ensino e a pesquisa, no entanto, 

poucos são os trabalhos que de fato abordam de maneira prática a extensão rural e a sua 

importância na contribuição junto à comunidade (Castro, 2004).  

Por meio de instrumentos tecnológicos para a divulgação de informações, as TICs 

geram novos padrões de interações, evidenciando seu crescimento na difusão do 

conhecimento científico (Sá, 2019). Neste sentido, para que a apicultura paulista se 
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desenvolva ainda mais, é necessário que os produtores tenham acesso a informações técnicas 

de forma simplificada e rápida, logo, vê-se a necessidade da utilização de TICs para promover 

o crescimento da atividade. Diante deste cenário e após o contato da Associação de 

Apicultores de Pirassununga (ASSAPIRA) com o Laboratório de Análises Socioeconômicas e 

Ciência Animal (LAE/FMVZ/USP), em 2019, que buscava conhecimento técnico e ajuda 

para lidar com o problema de mortandade de suas abelhas, surgiu o projeto de extensão “Dia 

da Abelha”, que tem como objetivo o aprimoramento técnico, bem como a promoção de 

discussões entre apicultores, técnicos, especialistas e estudantes, visando o desenvolvimento 

da apicultura.  

 

4. “Dia da abelha”: análise sob a ótica do capital social 

Esta seção objetiva analisar o projeto de extensão “Dia da Abelha”, desenvolvido pelo 

Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal (LAE), sob a ótica da Teoria do 

Capital Social, por intermédio das ideias desenvolvidas por Robert Putnam, a partir da sua 

obra “Comunidade e Democracia: A experiência da Itália Moderna”. Iniciaremos com a 

apresentação do conceito e suas aplicações, em especial no campo das atividades 

universitárias no Brasil. 

O conceito de Capital Social, abordado por Putnam (2006), veio a partir de sua análise 

do desenvolvimento econômico de algumas regiões da Itália, as quais apresentaram 

significativas diferenças quanto aos indicadores socioeconômicos. Ele estava interessado em 

saber como as instituições (governo, associações, igrejas etc.) e a comunidade em geral 

estabelecem suas relações sociais, políticas e econômicas e, de que maneira isso estava ligado 

ao desenvolvimento.  A partir da análise destas regiões e de suas respectivas dinâmicas, 

chega-se à conclusão de que o diferencial de muitas delas estava circunscrito nas atividades 

cívicas desempenhadas pelos cidadãos, bem como o grau de confiança entre estes e as 

instituições. Este intercâmbio viria a ser caracterizado como “Capital Social”, mais 

precisamente nas seguintes palavras:  

“Capital social diz respeito a características da organização 
social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam 

para aumentar a eficiência da sociedade” (Putnam, 2006). 

Além do capital social de Putnam, também temos a abordagem bourdiana (do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu) sobre o capital social, que corresponde aos acessos sociais 

estabelecidos pelos relacionamentos e a rede de contatos em que as relações podem ser 



265

 

 
 

capitalizadas por meio do conjunto de relações no seio social, o que gera algum tipo de ganho 

para os envolvidos (Thiry-Cherques, 2006). 

Esta forma de se organizar, que permite estabelecer normas e sistemas em que 

predomine alto grau de confiança, vem da tentativa de se superar os chamados “dilemas 

coletivos”. Que se referem à possibilidade de uma das partes, envolvidas em uma relação 

qualquer (familiar, de negócios etc.) não rompa um acordo ou cometa alguma infração, ou até 

mesmo questões relacionadas à punição e fiscalização. Nesse sentido o capital social promove 

formas de cooperação que são mais espontâneas e confiáveis (Putnam, 2006).  

 Investir em capital social possibilita que as políticas de desenvolvimento se 

potencializem. Pio (2020) chega a esta constatação ao analisar as políticas de incentivo à 

inovação e o crescimento do PIB brasileiro de 2000 a 2013. O autor concluiu que um dos 

fatores que contribuíram para o incremento do PIB foi justamente a criação e/ou investimento 

de capital social, pois gerou diversas redes de colaboração com o fomento de atividades 

geradoras de maior ajustamento em relação aos problemas, e por conseguinte, o surgimento 

de novas formas de buscar mecanismos capazes de suscitar a resolução de problemas e 

melhorar o desenvolvimento das atividades dos envolvidos. 

A partir de então, esta noção de capital social é empregada em diferentes contextos, 

desde trabalhos com profissionais da saúde (Lima & Moura, 2005), até na avaliação da 

dinâmica de desenvolvimento de regiões (Santos & Baquero, 2015). Dentre esta gama de 

aplicações, destacamos seu uso nos aspectos referentes ao desenvolvimento rural e à 

educação, em especial à prática universitária. 

No meio rural, Abramovay (2000) destaca que as ações para o desenvolvimento rural 

devem visar, antes mesmo da promoção de um determinado segmento produtivo, a formação 

e o incremento do capital social do território ou da região. Esse processo visa tornar as 

pessoas protagonistas da maioria dos processos que ocorrem em sua esfera de vivência 

mediante a criação de um ambiente de integração com o lugar de pertencimento por 

intermédio de um conhecimento libertador e capaz de emancipar os envolvidos dentro de um 

posicionamento crítico em relação às influências sociais, políticas e econômicas que os 

cercam (Fernandes & Pereira, 2016). 

 Corrobora também com esta perspectiva, Barbosa & Neto (2016), que destacam o 

papel dos órgãos de ATERs (Assistência Técnica e Extensão Rural) na articulação dos atores 

locais, com a intenção de se formarem redes de relacionamento, que se entrelaçam e 

incrementem o capital social; assim como Zambra et al. (2018), que reforçaram a importância 

desta forma de capital em atividades extensionistas no estado do Mato Grosso. 



266

 

 
 

No campo da educação universitária, Nunes & Pizzi (2015), ao analisarem as 

atividades de uma universidade federal na metade sul do Rio Grande do Sul, concluíram que 

este tipo de instituição é capaz de gerar e/ou incrementar o capital social de uma determinada 

região ou território. Tal processo ocorre por meio da criação de um espaço simbólico, 

denominado pelos autores de “entre-lugar”. A construção do “entre-lugar” se dá por meio do 

contato entre os saberes gerados pela universidade ou fomentados por ela, com os da 

comunidade (aqui entendido como pessoas e/ou instituições). O “entre-lugar” potencializa as 

possibilidades do desenvolvimento de redes de relacionamento promotoras de capital social 

(Nunes & Pizzi, 2015). Porém, para que isto se efetive é necessário ações e uma postura 

institucional que a promova. Há casos, como os descritos por Menezes & Carnielo (2016), ao 

analisarem instituições de ensino superior na cidade de Mineiros GO, em que se verificaram 

que estas podem apresentar baixa capacidade de diálogo e conexão com a sociedade civil 

organizada. Concluem, portanto, que sua capacidade de gerar capital social é baixa. Não há, 

portanto, consenso. 

Diante destes dois eixos, o desenvolvimento rural e as ações da universidade, que se 

encontra o projeto de extensão “Dia da Abelha”. É a partir dele que se forma o “entre-lugar”, 

na qual os mais variados públicos interagem com os saberes gerados nas universidades, 

empresas e institutos de pesquisas, bem como com os produtores, cuja participação é 

marcante, com destaque para aqueles organizados pela Associação dos Apicultores de 

Pirassununga (Assapira). 

O “Dia da Abelha” trabalha a premissa de estender os saberes a comunidade como 

forma de ação de uma educação com caráter emancipador, conforme a compreensão 

preconizada no Laboratório de Análise Socioeconômicas e Ciência Animal (LAE), vinculado 

ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, da Universidade de São Paulo. Essa premissa atua com o desenvolvimento de 

atividades de ampliação e difusão dos conhecimentos como forma de provocar novos saberes 

e o aprimoramento do capital humano envolvido.  

Sendo assim, a principal ideia é difundir novos conhecimentos que possam provocar 

externalidades positivas geradoras de novas possibilidades de ideias sobre bens e serviços e 

que possam ser usadas para a melhoria da vida da sociedade (Mankiw, 2019). Busca-se a 

promoção de um ambiente de diálogo com a sociedade civil que promova reflexões, 

metodologias e experiências práticas geradoras de novos saberes sobre o tema entre os 

diversos envolvidos com o intuito de promover uma educação voltada para a emancipação 
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humana formadora de estratégias e atitudes de ação que permitem fazer a diferença no mundo 

baseados nos aspectos da dinâmica ambiental (Eeco, 2000). 

 

5. Resultado: o “dia da abelha” em números 

O Dia da Abelha surgiu após contato da Associação de Apicultores de Pirassununga 

(Assapira) em 2019, que buscava conhecimento técnico e ajuda para lidar com o problema de 

mortandade de suas abelhas. Sendo assim, naquele ano de 2019 promovemos o I Dia da 

Abelha. O evento contou com uma proposta inovadora, abordando temas geralmente 

negligenciados na apicultura nacional. O objetivo foi promover discussões entre apicultores, 

técnicos e especialistas, visando o desenvolvimento da apicultura regional e brasileira, 

buscando soluções para os principais problemas do setor na atualidade. Para tal, um painel foi 

organizado, onde os atores de diferentes segmentos da cadeia tiveram espaço para explorar os 

gargalos da produção apícola e tentar solucionar um dos principais problemas que o setor 

enfrenta na atualidade, a mortandade de abelhas. Além do painel, ocorreram também palestras 

técnicas com a presença de especialistas em apicultura.  

Foram 92 inscritos naquela primeira edição, que ocorreu de forma presencial (Figura 

4) nas instalações do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo no dia 5 de outubro de 2019. 

Dentre o público presente, 30% eram apicultores e meliponicultores, 28% de estudantes de 

graduação, 26% estudantes de pós-graduação, 11% profissionais da área e 5% docentes. Em 

pesquisa de satisfação realizada após o evento, vários participantes sugeriram repetir o evento 

anualmente para torná-lo conhecido e contribuir para o melhor entendimento e o progresso 

acadêmico/profissional da abelha e seus derivados, e afirmaram haver significativo espaço 

para trabalhos e projetos nesta área.  

Este retorno positivo sobre o evento e a necessidade de promover capacitação técnica 

para os produtores nos motivou a promover o II Dia da abelha, no ano de 2021. 
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Figura 4. Comissão organizadora do I Dia da Abelha, uma parceria entre o LAE e ASSAPIRA.  

 

O II Dia da Abelha, além de ser novamente promovido pelo LAE/USP e pela 

Assapira, contou também com o apoio de pós-graduandos e colaboradores de outras 

instituições. O evento aconteceu nos dias 1 e 2 de outubro de 2021, de forma totalmente 

remota, visando proteger os participantes da pandemia da Covid 19, bem como objetivando 

aumentar a abrangência e o acesso na íntegra às palestras, discussões e conteúdos 

apresentados no II Dia da Abelha. Neste ano a programação teve como base novas demandas 

dos produtores, as quais foram expostas durante reunião entre pesquisadores da USP, 

apicultores e meliponicultores, organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de 

São Paulo.  

Temas importantes e que nem sempre recebem a devida atenção na apicultura foram 

abordados durante as palestras e discutidos na mesa redonda, entre apicultores, 

meliponicultores, técnicos, pesquisadores e estudantes. Tudo com o objetivo de ampliar a 

criação de abelhas regional e nacional, além de esclarecer os principais gargalos do setor na 

atualidade. Foram 722 inscritos de todo o Brasil, na segunda edição do Dia da Abelha. Destes, 

44,4% são do estado de São Paulo, 11% são de Minas Gerais, 6,7% do Estado do Rio Grande 

do Sul, 4,6% do Rio de Janeiro, 4,4% da Bahia, 3,4% do Paraná e o restante dos inscritos se 

dividiram nos demais estados brasileiros. Na Figura 5 é apresentada a distribuição do público 

em função de sua categoria profissional. Observa-se o alcance da segunda edição do Dia da 

Abelha. 
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Figura 5. Público inscrito no II Dia da Abelha 

 

Para esta segunda edição, algumas modificações foram realizadas, como por exemplo 

a alteração do formato do evento, que passou a ser on-line a fim de alcançar maior público. 

Houve um aumento de inscritos de 784% em comparação à primeira edição, de 2019. 

Também aumentou, em relação ao I Dia da Abelha, o número de estudantes de graduação e 

pós-graduação inscritos no evento em 766%, bem como o número de apicultores e 

meliponicultores em 562,5%. Tais dados demonstram o poder de alcance da internet, que 

segundo Estevão & Sousa (2021), trouxe mudanças importantes no curso da comunicação e 

divulgação científica. A internet e a Web influenciam diretamente as transformações sociais e 

geram uma sociedade onde a informação pode ser produzida e transmitida a usuários 

geograficamente distantes, facilitando o desenvolvimento de pesquisa, do ensino e extensão, 

bem como a preparação de trabalhos em redes de colaboração (Castells, 2003).  Com isso, 

ressaltamos a importância de eventos que abordem temas sobre as áreas de apicultura e 

meliponicultura, visto que é necessário estreitar os laços entre academia e campo, gerando o 

capital social como mencionado. 

Foram usadas as redes sociais para divulgar o II Dia da Abelha. Dos inscritos, 325 

ficaram sabendo do evento pelo Instagram, 218 pessoas pelo WhatsApp, 188 pessoas via e-

mail, 199 pessoas indicação de amigos, 42 pessoas pelo Facebook e 24 pessoas tiveram 

acesso ao evento pelo LinkedIn. Lembramos que os participantes podiam marcar mais de uma 

opção ao responder o questionário. Na sociedade contemporânea, as TICs possuem papel 
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central e a utilização destas ferramentas trouxe resultados positivos no que tange à divulgação 

deste projeto. Em uma perspectiva otimista, pode-se dizer que a Internet democratizou o 

acesso à informação para as pessoas e para instituições (Estevão & Souza, 2021), permitindo 

que um maior número de pessoas além daquelas situadas nas proximidades das entidades 

organizadoras ficassem cientes do evento. 

No primeiro dia do evento da edição de 2021, participaram simultaneamente da 

transmissão pelo canal do LAE no YouTube, 139 pessoas, e 100% dos participantes gostaram 

do evento. No total, o vídeo já foi visualizado 261 vezes, sendo que 91,6% das pessoas 

moram no Brasil, 53,1% são do sexo masculino e 46,9% do sexo feminino. 45,5% dos 

participantes possuem entre 25 e 34 anos.  O segundo dia do evento teve 113 espectadores 

simultâneos, com 99,2% das pessoas satisfeitas com o evento. No total, o vídeo já foi 

visualizado 251 vezes, sendo o público 50,3% do sexo feminino e 49,7% do sexo masculino. 

Neste dia, 38,5% dos espectadores tinham entre 25 e 34 anos e 88,7% estavam assistindo no 

Brasil.  

Ao final do evento, foi disponibilizada uma “Pesquisa de Satisfação” com o objetivo 

de avaliar a percepção dos participantes sobre todo o evento, e assim, a comissão 

organizadora poderia se atentar aos aspectos a serem melhorados e levar as sugestões para a 

próxima edição. Isto contribui para que o Dia da Abelha seja, a cada edição, um evento de 

alto nível nacional e referência para os assuntos das áreas de apicultura e meliponicultura. No 

primeiro dia do evento, 162 pessoas responderam à pesquisa, enquanto no segundo dia, 150 

pessoas participaram da pesquisa de satisfação, totalizando 312 respondentes. De acordo com 

a Pesquisa de Satisfação, em uma escala de 0 a 10, 82,4% dos respondentes recomendariam, 

no nível máximo de classificação, o II Dia da Abelha, para um amigo ou familiar. 

Na pesquisa, os respondentes poderiam classificar a organização do evento entre 

Muito bom, Bom, Aceitável, Ruim e Muito ruim. Dentre as respostas, 85% consideraram a 

organização do evento como muito boa, 13% consideraram boa e 2% consideraram muito 

ruim. Estes resultados são de grande valia para que ao realizar as próximas edições, tenhamos 

melhorias no formato da organização do evento. 

Os respondentes puderam avaliar também qual o nível de concordância com a seguinte 

afirmação: “A duração do evento foi perfeita, nem muito longa, nem muito curta” e 71,2% 

concordam que com a afirmação, 23,7% concordaram parcialmente com a afirmativa, e 5,1% 

dividiram suas opiniões em discordo totalmente, discordo parcialmente, e não concordo e nem 

discordo, com a afirmação. 
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De acordo com a pesquisa, 51,6% dos respondentes participaram da primeira edição 

do Dia da Abelha e 48,4% afirmaram que não tinham participado do I Dia da Abelha. Além 

disso, dados da pesquisa mostram que 63,8% dos participantes ficaram muito satisfeitos com 

o evento, 21,5% ficaram apenas satisfeitos, 13,1% relataram ficar muito insatisfeitos e 1,6% 

dividiram suas opiniões em insatisfeitos e neutros. 

Alves et al. (2019) afirmam que cada vez mais as áreas correlatas ao agronegócio têm 

investido na implementação das TICs, principalmente da internet, proporcionando um maior 

uso das ferramentas digitais em prol do desenvolvimento do agronegócio, o que corrobora 

com os resultados obtidos por meio Pesquisa de Satisfação. Tendo em vista o alcance da 

segunda edição do Dia da Abelha, o aumento no número de inscritos, o acesso e a 

popularização do evento, fica evidente que tais ferramentas impulsionam a difusão 

tecnológica e da extensão rural (MCTIC, 2018), levando conhecimento de maneira gratuita e 

facilitada às pessoas.  

 

6. Considerações finais 

Conforme as informações expostas fica evidente o potencial que o Brasil apresenta 

para o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura. Isto é observado no crescente 

volume de exportações e da produção; e no número de interessados em tópicos relacionados 

ao mundo das abelhas. Sobre este último ponto, destacamos o forte papel que teve as 

tecnologias de informação e comunicação, que por conta da pandemia da Covid 19, se 

tornaram a maneira mais viável de reunir o público de diferentes localidades.  

 Estes elementos, quando somados às mudanças climáticas e todo o conjunto de 

práticas para sua mitigação, tornam nosso evento, e outros correlatos, de uma importância 

fundamental, uma vez que a apicultura e a meliponicultura são práticas indissociáveis à 

conservação ambiental.  

Porém nada disso teria alguma efetividade se não fosse as pessoas e suas relações. Por 

isso o destaque na formação de capital social, uma vez que o evento se constitui de um ponto 

de encontro de produtores, pesquisadores e estudantes, em que apresenta um potencial de 

gerar novas relações, bem como atribuições de novos significados a práticas e saberes.  

 Por fim, entendemos que o “Dia da Abelha" atingiu seus objetivos, além de evidenciar 

a postura e a contribuição da Universidade de São Paulo com o desenvolvimento sustentável, 

em especial no âmbito local e territorial. O evento permite a construção de capital social e 
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este, por sua vez, pode ser importante aliado à promoção do capital natural promovido pelas 

abelhas. 
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RESUMO 

A técnica de isótopos estáveis apresenta diversas aplicações na área de produção e nutrição 

animal, tais como: marcação de aminoácidos, carboidratos e lipídeos para avaliar o metabolismo; 

na certificação e rastreabilidade de alimentos; determinação da composição corporal de diversas 

espécies e, avaliação do gasto energético. Os resultados apresentados neste capítulo são oriundos 

de dois estudos que tiveram como objetivo determinar a composição corporal de cães (obesos, em 

condição corporal ideal e emagrecidos) e de gatos (também obesos e em condição corporal ideal 

antes e após a suplementação de beta-glucanos). No estudo com cães, foram incluídos 20 

animais, todas fêmeas, castradas, diferentes raças, com idade média de 6,29±1,80 anos. Os 

animais foram divididos em dois grupos: obeso (GO), n=10 e todos com escore de condição 

corporal (ECC) 9 e, grupo controle (GC), também com 10 cães e com ECC 4 ou 5. Os animais 

obesos foram incluídos em um programa de perda de peso e, quando perderam 20% do peso 

inicial, passaram a compor o grupo de animais emagrecidos (GE). No segundo estudo, foram 

incluídos 18 animais, nove gatos domiciliados, diagnosticados com obesidade (Grupo obeso - 

OB), todos com ECC 8-9/9 e nove gatos magros, também de tutores (Grupo controle – CO), 

todos com ECC 5/9. Os gatos foram alimentados por 15 dias (T0) com uma dieta controle (0,0% 

de beta-glucanos) e depois por 90 dias (T90) com uma dieta teste (0,06% de beta-glucanos). 

Amostras de sangue para determinação da composição corporal foram coletadas no início do 

estudo e após a perda de 20% do peso inicial nos cães e, em T0 e T90 no estudo com gatos. A 
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composição corporal dos animais foi determinada pelo método de diluição de isótopos de 

deutério. Os cães do GO apresentaram maior % de gordura corporal quando comparado com os 

GC e GE. Nos gatos, foi observado aumento de massa muscular em CO e OB ao longo do tempo, 

sem alteração de gordura corporal, uma vez que os animais não foram emagrecidos. A 

metodologia empregada para avaliação da composição corporal por isótopos estáveis nos projetos 

desenvolvidos mostrou-se satisfatória, de modo que complementou e corroborou os resultados 

observados por meio da avaliação das escalas de escore de condição corporal (validada para 

estimar acúmulo de gordura) e escore de massa muscular (recomendada para estimar massa 

muscular) por meio de avaliação visual e palpação. 

 

1. Introdução 
 

Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, que possuem o mesmo número de 

prótons e elétrons, porém, diferem no seu número de nêutrons, logo possuem massa diferente. 

Pode-se dizer que apresentam as mesmas propriedades químicas e diferentes propriedades físicas, 

o que os torna ideais para serem utilizados como traçadores naturais em pesquisas. Para serem 

considerados estáveis, estes não podem emitir radiação (Mituo, 2008). 

Normalmente, isótopos com menor massa atômica são mais abundantes do que os com 

maior massa e, por consequência, mais raros. Os isótopos mais utilizados em estudos são: 

Carbono (C), Nitrogênio (N), Oxigênio (O), Hidrogênio (H) e Enxofre (E) (Quadro 1) e, estes 

elementos possuem mais que um isótopo. A composição isotópica natural dos materiais pode ser 

mensurada através de um espectrômetro de massa [Isotope Ratio Mass Spectrometers – IRMS 

(Peterson; Fry, 1987; Dawson; Brooks, 2001)]. 
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Quadro 1. Abundância média de isótopos estáveis na natureza (Martinelli, 2009). 

 

No IRMS, as amostras são submetidas à alta temperatura em tubo de combustão, que na 

presença de oxigênio e óxido de cobre são transformadas em compostos de carbono e nitrogênio, 

como o CO2 e NOx, e este último reduzido a N2 na presença de cobre. Os materiais contendo 

enxofre são convertidos em sulfatos e, transformados quantitativamente em SO2. Esses gases 

puros são então separados em uma coluna cromatográfica gasosa e analisados no espectrômetro 

de massa e, a composição isotópica da amostra é comparada com um padrão conhecido 

(Peterson; Fry, 1987; Pereira; Benedito, 2007), como carvão e atropina. 

 

δ i(amostra, padrão) = [(Ramostra / Rpadrão) –1] x 103 
 

Sendo: (i) refere-se ao isótopo pesado do elemento químico em consideração; (R) é a razão 

correspondente entre o isótopo pesado e o leve, tanto para a amostra quanto para seu padrão 

internacional. A terminologia δ reflete o enriquecimento relativo da razão isotópica da amostra e 

é utilizada na análise de mensuração das variações isotópicas naturais (Mituo, 2008). 

A técnica de isótopos estáveis apresenta diversas aplicações na área de produção e nutrição 

animal: marcação de aminoácidos, carboidratos e lipídeos para avaliar o metabolismo; 
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certificação e rastreabilidade de alimentos; determinação da composição corporal de diversas 

espécies, avaliação do gasto energético, turnover proteico, absorção e metabolismo de vitaminas 

e minerais, dentre outras. 

A técnica para marcar diferentes aminoácidos, lipídeos e carboidratos para avaliar o seu 

metabolismo dentro do organismo de animais tem sido utilizada em diversos estudos com 

espécies de animais de produção, como frangos de corte, ovelhas, bovinos e suínos. Esta técnica 

consite em marcar o nutriente que se deseja avaliar (ex: metionina e lisina), inserir este 

componente marcado na dieta que será fornecida ao animal e após a ingestão avaliar diferentes 

tecidos, orgãos, sangue, fezes, urina ou outras secreções do animal para que se possa 

compreender mais a respeito do metabolismo deste nutriente marcado (Bequette et al., 2006; 

Carter; Bauchinger; MCwillians, 2019).  

Para utilizar esta técnica na marcação de nutrientes e certificação e rastreabilidade de 

alimentos é necessário conhecer o turnover isotópico da amostra que se deseja avaliar. Turnover 

isotópico é a renovação contínua dos constituintes corporais e de seus isótopos que compõe os 

difenrentes órgãos e tecidos. As taxas de turnover podem variar de acordo com a espécie, frações 

bioquímicas e tecidos, o estado fisiológico do animal também pode influenciar. Ele pode ocorrer 

pela renovação tecidual ou pelo crescimento dos tecidos em formação (Kennedy; Krouse, 1990; 

Carrijo; Ducatti, 2007; Ducatti et al., 2014; Carter; Bauchinger; MCwillians, 2019). Através dela 

é possível realizar a rastreabilidade de subprodutos de origem animal na dieta de animais, como 

frangos de corte e bovinos (Carrijo et al., 2006). 

Este processo, geralmente é avaliado em animais adultos, com o intuito de evitar erros, 

causados pelo fator de crescimento (Mituo, 2008). Para se ter resultados confiáveis também é 

preciso se atentar para o tecido escolhido, pois alguns possuem alta velocidade de incorporação 

dos isótopos estáveis (meia-vida curta), como fígado, músculo, sangue e, outros, podem 

apresentar baixa velocidade de metabolização (meia-vida longa), como colágeno e ossos (Tieszen 

et al., 1983; Hobson; Clark, 1992; Carrijo; Ducatti, 2007). 

Um fator a se considerar antes da análise isotópica de tecidos animais é o quanto este 

material reflete e integra de forma isotópica a dieta do animal (Martinelli, 2009). O 

fracionamento isotópico entre a dieta e a musculatura animal varia por volta de 1 a 2% para o δ 
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13C (Deniro; Epstein, 1981) e em torno de 3%, para o δ 15N (Deniro; Epstein, 1981; Koch; Fogel; 

Turons, 1994). 

 

δ 13Cmúsculo = δ 13Cdieta + 0,5 
Sendo: δ 13C o enriquecimento relativo da razão isotópica da amostra de carbono do 

músculo e da dieta. 

Gottman et al. (2008) demonstraram a eficácia da técnica de isótopos estáveis para 

certificação e rastreabilidade da carne de frangos de corte. Neste estudo foi possível detectar o 

uso de farinha de origem animal na dieta dos frangos, por uma análise realizada no músculo 

peitoral.  

As técnicas utilizadas para determinar a composição corporal dos animais são a diluição de 

isótopos de deutério e a água duplamente marcada. Elas são utilizados para mensurar a 

quantidade total de água presente na composição corporal de seres humanos e animais, 

possibilitando estimar a composição corporal dos indivíduos. Nesta técnica é realizado um 

enriquecimento isotópico conhecido e são realizadas duas coletas de amostras, uma antes e uma 

após a aplicação, quando ocorre o equilíbrio do enriquecimento isotópico no fluido corporal 

(Colley; Byrne; Hills, 2007). 

O número de trabalhos que avaliaram a composição corporal de cães e gatos, através da 

técnica de isótopos estáveis, encontrado na literatura é exiguo. Um dos primeiros trabalhos com 

cães foi realizado por Brunetto et al. (2011), neste estudo a técnica foi utilizada para comprovar a 

diferença de composição corporal de cães antes e após o emagrecimento, além de outras 

variávies. Diante do exposto, torna-se importante realizar mais pesquisas com está técnica para 

que ela possa ser aperfeiçoada para cães e gatos. 

As três amostras mais utilizadas para esse tipo de análise são a urina, saliva, soro sanguíneo 

e ar expirado. Em seres humanos, dessas três a mais indicada é o soro, devido ao tempo 

necessário para o deutério atingir estabilidade neste tipo de amostra, geralmente de 1h30 à 2h00 

e, por se manter estável por um longo período. Amostras de urina podem apresentar variações no 

resultado e requerem mais tempo para que o isótopo atinja o equilíbrio (Colley; Byrne; Hills, 

2007), enquanto amostras de saliva apresentam resultados similares com o soro sanguíneo. 
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Estudos demonstraram que a estabilização em amostras de sangue e urina em indivíduos que 

possuem afecções (hipovolemia), como insuficiência renal ou cardíaca, podem levar até 6h 

(Schoeller et al., 1982; Wong et al., 1988). Também já foi demonstrado que o tempo para 

estabilidade isotópica é diferente em pessoas obesas e não obesas (Santen et al., 1980). O 

equilíbrio isotópico ocorre quando a variação de concentração é menor do que 2%, quando são 

comparadas duas amostras que foram coletadas consecutivamente (Blanc et al., 2002). Apesar de 

amostras de soro atingirem o equilíbrio isotópico de forma mais rápida, a avaliação deste tipo de 

amostra é mais onerosa do que a urina ou saliva (Blanc et al., 2002). 

O tempo necessário para se conseguir a estabilização do deutério na urina varia de 

individuo para individuo. Em um estudo realizado por Colley e colaboradores (2007) foi 

demonstrado que em 85% (n=20) dos participantes do estudo, o platô do deutério em amostras de 

urina foi alcançado após 6 horas do enriquecimento e, que somente após 8 horas foi possível em 

100% das amostras. Outros autores também demonstraram que para amostras de urina, o indicado 

é que as coletas sejam realizadas com intervalo de 10 horas e, que coletas realizadas entre 2 e 6 

horas após o enriquecimento possuem resultados incertos (Santen et al., 1980; Wong et al., 

1988). 

Autores relataram tempos diferentes para realização da técnica com acurácia em seres 

humanos. O tempo de coleta da amostra após o enriquecimento é o principal fator que interfere 

na precisão da técnica de diluição do deutério, pois ela deve ocorrer após o equilíbrio isotópico 

completo (Colley; Byrne; Hills, 2007). A coleta quando realizada antes do equilíbrio ser atingido 

pode resultar em amostras com resultados equivocados (Blanc et al., 2002). 

 

2. Material e métodos 

2.1 Composição corporal de cães obesos e emagrecidos 
 

Os procedimentos experimentais empregados neste estudo estão de acordo com os 

princípios éticos na experimentação animal, adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (CBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP), 

sob protocolo nº 5604060219. 
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O presente trabalho foi desenvolvido nas dependências do Setor de Atendimento de Cães e 

Gatos e de Diagnóstico da Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) e no Centro 

de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos (CEPEN Pet) do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP.  

Neste estudo foram incluídos dez cães, fêmeas, de diferentes raças, castradas, com idade 

entre 1 e 9 anos (6,29 ± 1,80 anos) e provenientes do atendimento de rotina da UDCH. Todos os 

animais possuíam escore de condição corporal (ECC) 9 (costelas não palpáveis, grande 

quantidade de gordura subcutânea, acúmulo de gordura na região lombar e na base da cauda e 

cintura pouco aparente ou não visível) conforme escala descrita por Laflamme (1997), escore de 

massa muscular (EMM) 2 ou 3 conforme escala descrita por Michel et al. (2011) e composição 

corporal determinada pelo método de diluição de isótopos de deutério (Ferrier et al., 2002; 

Brunetto et al., 2011). Os cães obesos foram incluídos em um programa de perda de peso para 

redução de 20% da massa corporal e passaram a compor um novo grupo experimental. Por fim, 

um terceiro grupo foi constituído por dez cães saudáveis, fêmeas, idade entre 1 e 4 anos (2,09 ± 

0,842), em condição corporal ideal (ECC 5), EMM 2 ou 3 e gordura corporal máxima de 15%.  

O período de triagem teve início no dia 02 de agosto de 2017 e término no dia 23 de 

fevereiro de 2018. Todos os cães passaram por exame físico completo, avaliação nutricional, 

avaliação do ECC e realização de leucograma e eritrograma, perfil bioquímico [albumina, 

glicemia, proteínas totais, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, colesterol, triglicérides, aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT)]. Após esta fase, estes passaram por 

um período de padronização da dieta. 

A inclusão dos animais no experimento foi realizada com base nos resultados dos exames 

físicos, laboratoriais e nutricionais. Participaram do estudo indivíduos que estavam dentro do 

intervalo de referência para a espécie (para os cães não obesos) ou condizentes com a condição 

de acúmulo de gordura corporal (para os cães obesos). Dessa forma, foram aceitos cães 

diagnosticados com obesidade consequente à ingestão excessiva de alimento, excluindo-se as 

demais causas que podem resultar em excesso de peso corporal. 

Por fim, foram excluídos do estudo cães obesos que não atenderam os critérios de inclusão 

da pesquisa, como obesidade associada à alterações do sistema cardiorrespiratório e aparelho 
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locomotor, doenças hepáticas, alterações gastrintestinais, renais (doença renal crônica) e 

endócrinas (diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e hipotireoidismo) e, aqueles animais cujos 

tutores não estavam dispostos a cumprir, rigorosamente, o protocolo alimentar proposto neste 

experimento. 

Finalizada a triagem, tanto o grupo obeso, como o grupo controle passaram a receber um 

alimento de manutenção [Golden Fórmula, Cães Adultos - Frango e Arroz (Premier Pet)] por 28 

dias, para padronização da dieta nas análises iniciais, cuja composição bromatológica na matéria 

natural e em ingredientes está apresentada na Tabela 1. 

A necessidade energética de manutenção (NEM) de cada animal foi calculada pela 

equação: NEM = 95 x (PC)0,75 = Kcal/dia (FEDIAF, 2020). Quando necessário, o cálculo da 

necessidade energética, fornecido via dieta, foi ajustado para que os animais mantivessem o peso 

corporal durante este período.  

A quantidade diária de alimento fornecida para cada animal foi determinada, por fim, pela 

divisão da necessidade energética individual e a energia metabolizável do alimento empregado no 

estudo. 

Tabela 1. Composição bromatológica na matéria natural e em ingredientes1 do alimento controle 
utilizado no estudo. 

Item % Unidade/kg Unidade  
/1000 kcal de EM2 

Umidade 7,96 79,60g 26,70g 
Proteína bruta 25,51 255,10g 85,60g 
Extrato etéreo 12,60 126,00g 42,30g 
Matéria mineral 5,30 53,00g 17,80g 
Matéria fibrosa 1,91 19,10g 6,40g 
Cálcio 1,13 11,30g 3,70g 
Fósforo 0,85 8,50g 2,80g 
Energia metabolizável - 3795kcal - 
1Farinha de carne, farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, milho integral moído, quirera de arroz, 
polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, 
hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, 
vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, 
tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de 
zinco. 
2Energia metabolizável. 
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Para o emagrecimento, os cães obesos foram alimentados com a necessidade energética 

para perda de peso (NEPP) estimada de acordo com a seguinte equação: NEPP = 70 x (PM)0,75 = 

Kcal/dia (Brooks et al., 2014). O PM (peso meta) foi calculado com base no peso inicial de cada 

cão subtraindo-se 20% (Brunetto et al., 2011; Brooks et al., 2014; Pereira-Neto et al., 2018) e a 

quantidade diária de alimento fornecida foi determinada pela divisão da NEPP pela energia 

metabolizável do alimento hipocalórico empregado no estudo [PremieR Nutrição Clínica 

Obesidade Cães Médio e Grande Porte (PremieR Pet)]. A composição bromatológica na matéria 

natural e em ingredientes do alimento utilizado no estudo está apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2. Composição bromatológica na matéria natural e em ingredientes1 do alimento 
hipocalórico utilizado no estudo. 

Item % Unidade/kg Unidade/1000 kcal de 
EM2 

Umidade 8,14 81,40g 27,30g 
Proteína bruta 36,92 369,20g 123,90g 
Extrato etéreo 10,27 102,70g 34,50g 
Matéria mineral 5,61 56,10g 18,80g 
Matéria fibrosa 10,37 103,70g 34,80g 
Cálcio 0,98 9,80g 3,30g 
Fósforo 0,79 7,90g 2,60g 
Energia metabolizável - 2979kcal - 
1Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, 
farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, 
hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede 
celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, 
vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, 
ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, 
sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. 
2Energia metabolizável. 

 

A quantidade calculada foi oferecida aos animais pelos tutores, dividida em duas ou três 

refeições diárias, mediante o fornecimento de um pote medida previamente calculado. A dieta 

hipocalórica foi padronizada para todos os cães obesos que participaram do estudo. As avaliações 

dos animais, cálculos da taxa de perda de peso semanal e, reajustes na quantidade de alimento 

foram realizadas a cada 15 dias. Além disso, o estímulo para a prática de atividade física (em 
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torno de 3 vezes por semana, por pelo menos 15 minutos) foi recomendada para todos os animais 

participantes do protocolo de emagrecimento.  

 

2.2 Composição corporal de gatos obesos e após a ingestão de beta-glucanos 
 

Os procedimentos experimentais utilizados neste estudo estão de acordo com os princípios 

éticos na experimentação animal, adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(CBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética do Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP), sob o protocolo 

nº 8713140219. 

Foram selecionados 18 gatos castrados, machos e fêmeas, sem raça definida e com idade 

entre 1 e 7 anos provenientes da rotina da clínica veterinária Pet Stop, localizada em 

Pirassununga, São Paulo. Estes animais compuseram dois grupos, sendo o primeiro (OB) 

constituído por nove gatos obesos, avaliados como escore de condição corporal (ECC) 8/9 ou 9/9 

(Laflamme, 1997). Animais em ECC 8 caracterizam-se por apresentar costelas não palpáveis com 

excesso de cobertura de gordura, cintura ausente, arredondamento abdominal, presença de 

gordura visível e depósitos de gordura lombar. Enquanto isso, gatos em escore 9 caracterizam-se 

por dificuldade na palpação das costelas devido a espessa cobertura de gordura; depósitos de 

gordura na área lombar, face e membros; distensão do abdômen e ausência de cintura. Ressalta-se 

que os animais inclusos neste estudo estavam com obesidade não induzida e há pelo menos um 

ano nesta condição. O segundo grupo (CO) foi composto por nove gatos em ECC ideal, 

caracterizado por cintura visível após as costelas; costelas palpáveis com pequena cobertura de 

gordura e panículo adiposo abdominal mínimo. Os tutores dos animais que participaram do 

estudo assinaram um termo de consentimento para permitir o uso dos animais no projeto de 

pesquisa. 

 Inicialmente foi realizada avaliação de triagem, na qual os animais passaram por exame 

físico completo, avaliação nutricional, determinação de hemograma e perfil bioquímico completo 

[ureia, creatinina, fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase 

(ALT)] para descartar a possibilidade de comorbidades associadas `a obesidade. 
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Foram incluídos no estudo somente animais cujos resultados destes parâmetros se 

encontraram dentro do intervalo de referência para a espécie. Foram descartadas comorbidades 

que pudessem resultar em obesidade para que os gatos participantes do projeto fossem obesos 

apenas devido a balanço energético positivo e crônico. 

Todas as coletas e pesagens foram realizadas nas dependências do Centro de Pesquisa em 

Nutrologia de Cães e Gatos (CEPEN Pet) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ) da USP. Ao longo do projeto, os animais permaneceram nas residências dos seus 

respectivos tutores. 

Após a aprovação para a participação no projeto de pesquisa, os animais dos grupos OB e 

CO foram alimentados pelo período de 15 dias com uma dieta experimental de manutenção (dieta 

controle), com o intuito de padronizar o alimento para a realização das coletas basais a fim de 

evitar interferências ocasionadas por divergência no consumo de nutrientes, uma vez que os 

animais recebiam alimentos diferentes. A quantidade de alimento fornecida foi suficiente para 

atender a necessidade energética de manutenção (NEM) de acordo com o escore de condição 

corporal, seguindo as recomendações do NRC (2006): 

 

- Manutenção do peso corporal de gatos obesos: NEM (Kcal/dia): 130 x (Peso corporal)0,4 

- Manutenção do peso corporal de gatos em ECC ideal: NEM (Kcal/dia): 100 x (Peso 

corporal)0,67  

 

 Estes valores de NEM foram adaptados à cada indivíduo em avaliações quinzenais ao 

longo do experimento de acordo com alteração de peso (redução/aumento de 5% para gatos que 

ganhavam/perdiam peso, respectivamente) para buscar manutenção do peso e composição 

corporal. Os tutores foram instruídos a oferecer duas refeições diárias e, para auxiliar no 

fornecimento da quantidade correta, foi fornecido um copo medidor de alimento devidamente 

marcado. Se fosse necessário alterar a quantidade de alimento, um novo copo medidor era 

fornecido ao tutor. 

 Após o período de padronização da dieta, foram realizadas as coletas e procedimentos do 

tempo inicial (T0) e na sequência, os animais de ambos os grupos passaram a receber a dieta 
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experimental com adição de 1g/kg de beta-glucanos (Dieta Teste) durante 90 dias. A composição 

das dietas e as análises bromatológicas estão apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Composição química analisada e em ingredientes1 das dietas experimentais. 

Item (%) 
Dietas 

Controle Tratamento 
Matéria seca 94,61 95,1 

  Composição química 
Matéria mineral  6,92 6,36 
Proteína bruta 48,72 47,38 
Extrato etéreo em hidrólise ácida 15,62 16,44 
Fibra bruta 8,76 7,11 
Extrativos não-nitrogenados 19,98 22,71 
Cálcio 1,04 1,02 
Fósforo 0,93 0,84 
Ingredientes1: Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, farelo de glúten de milho 
60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, aveia, celulose, fibra de cana-de-açúcar, gordura de 
frango, óleo de peixe, aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hidrolisado de frango, levedura seca de cervejaria, L-
carnitina, L-lisina, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, 
vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de 
colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido 
quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. A dieta 
tratamento possuía inclusão de 0,01% de beta glucanos em sua composição em substituição ao milho. 

 
As dietas foram confeccionadas na Fábrica da empresa Premier Pet, localizada em Dourado 

- SP, seguindo as recomendações da AAFCO (2019) para gatos adultos. A adição de 0,1% de 

beta-glucanos na dieta teste ocorreu em substituição ao milho, presente na dieta controle. 

Após a triagem e a adaptação à dieta controle, os gatos dos grupos CO e OB passaram pelas 

coletas de sangue para avaliação da composição corporal (T0). Após as coletas iniciais, os gatos 

passaram a receber a dieta teste pelo período de 90 dias e então foram realizadas novas coletas 

para as análises de T90 (composição corporal). Estas análises ocorreram de forma similar às 

análises de T0. Durante todo o período experimental os gatos foram pesados a cada 15 ou 20 dias 

(conforme a disponibilidade dos proprietários) para acompanhamento de peso e realização de 

possíveis ajustes, caso necessário, já que os mesmos não podiam perder ou ganhar peso durante o 

período experimental. 
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2.3 Coleta de material, análise de composição corporal por deutério e análise 
estatística dos resultados 

 

A composição corporal dos animais foi determinada pelo método de diluição de isótopos de 

deutério. Os cães e gatos permaneceram em jejum alimentar por 8 horas antes do início desta 

avaliação e, hídrico por duas horas. Foi administrado 1mL/kg de peso corporal de uma solução de 

óxido de deutério diluído a 10%, por via subcutânea. Amostras de sangue (2mL) foram coletadas 

da veia jugular antes e, após 02 horas à inoculação de óxido de deutério. Estas foram processadas 

para extração de soro e armazenadas em temperatura de -20°C até a análise.  

O enriquecimento por deutério das amostras foi determinado por espectrometria de massa 

de razão isotópica (IRMS, Calixto System - Sercon Ltda) no Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP/USP) - Ribeirão Preto – SP. A composição corporal dos cães e gatos foi 

determinada de acordo com a metodologia descrita por Ferrier et al. (2002) e adaptada por 

Brunetto et al. (2011).  

Primeiramente foi quantificada a água corporal total através do cálculo:  

             
        

                    

Onde: 
W = peso total de água adicionada no preparo da diluição da dose (g); 

A = peso da dose inoculada no animal (g); 

a = peso da dose presente na dose diluída (g); 

ΔDD = enriquecimento em 2H da dose diluída (ppm de 2H em excesso); 

ΔAC = 2H enriquecimento de água corporal (ppm de excesso de 2H). 
 
Após a quantificação da água corpórea, foi calculada a massa magra total através da 

fórmula: 

 

                     
Onde: 
ACT = água corpórea total (kg); 
0,732 = pressuposição do coeficiente de hidratação do animal (73,2%). 
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Na sequência, a massa gorda foi determinada pela diferença do peso corporal total do 

animal (PC) e da massa magra (MM), em kg a partir da fórmula: 

 

                     
 

Esta avaliação foi realizada após o período de adaptação às dietas controle, tanto nos gatos 

(magros e obesos) quanto nos cães (magros e obesos). Também foi realizada nos cães após o 

programa de perda de peso (grupo emagrecido) e nos gatos (magros e obesos) após a 

suplementação com beta-glucanos. 

Os dados foram analisados no programa Statistical Analysis System, versão 9.3 (SAS 

Institute Inc.). Inicialmente foram verificadas a normalidade dos resíduos e homogeneidade das 

variâncias através dos testes de Shapiro Wilk e teste T-Student, respectivamente. Para a 

comparação entre os grupos magro, obeso e após emagrecimento (cães), foi realizada análise de 

variância. Já a comparação entre os grupos controle e obeso e, efeito de suplementação para os 

gatos foi realizado teste de ANOVA com medidas repetidas no tempo. Foram considerados 

significativos valores de p<0,05. 

 

3. Resultados 
 

3.1 Avaliação da composição corporal em cães obesos, emagrecidos e em condição 
corporal ideal 

 

Os animais selecionados para compor o grupo obeso apresentaram escore de condição 

corporal superior aos animais do grupo controle (p<0,001) e, após o emagrecimento não houve 

diferença entre o grupo emagrecido em comparação ao controle (Tabela 4). Não foram 

observadas diferenças de peso entre os grupos avaliados e, ao exame de composição corporal, a 

porcentagem de massa gorda média, tanto em porcentagem (p<0,001) quanto em quilos 

(p=0,0053), foi superior no grupo obeso e, após o emagrecimento, esses valores foram 

semelhantes ao grupo controle. Além disso, o programa de emagrecimento resultou em aumento 

da massa magra (%) dos animais obesos (p<0,001). 
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Tabela 4. Peso, escore de condição corporal e composição corporal dos grupos obeso (GO), 
controle (GC) e emagrecido (GE). 
Variável GO3 GC4 GE5 EPM p 
ECC1 9,00A 5,00B 5,70B 0,8819 <,0001 
PC2 (kg) 22,8 14,96 17,67 3,309 0,2529 
MG6 (kg) 8,42A 2,89B 4,34B 1,5978 0,0053 
MM7 (kg) 14,37 12,29 13,33 2,3602 0,8259 
MG6 (%) 36,93A 17,21B 24,05B 2,0391 <,0001 
MM7 (%) 63,06A 82,48B 75,95B 2,0391 <,0001 
Legenda: 1Escore de condição corporal; 2PC: Peso corporal; 3GO: Grupo obeso; 4GC: Grupo controle; 5GE: Grupo 
emagrecido; 6MG: Massa gorda; 7MM: Massa magra; A-BMédias seguidas de letras diferentes nas linhas se 
diferenciam em 5% no Teste de Tukey ajustado pelo Proc Mixed. 

 

 

3.2  Avaliação da composição corporal em gatos obesos e em escore de condição 
corporal ideal 

 
Os gatos obesos apresentaram maior quantidade de massa muscular (em kg) e de massa 

gorda (em kg e %) do que os animais do grupo CO (Tabela 5; p<0,05), resultado que não teve 

associação com o consumo de beta-glucanos. Os grupos OB e CO apresentaram aumento de 

massa magra (em Kg e %) na coleta de T90, após o consumo do alimento contendo beta-glucanos 

(Tabela 5; p<0,05). Como já esperado, houve diferença de tratamento entre ECC e PC entre os 

grupos (p<0,0001; p<0,0002, respectivamente), porém não houve efeito de tempo e nem 

tratamento. 

 

Tabela 1. Massa magra média (MM) e massa gorda média (MG) observada nos gatos obesos e em 
condição corporal ideal, antes e depois da suplementação de 0,06% de beta-glucanos. 

variáveis Trat EPM valor de p 
CO3 OB4 Trat Tempo Trat*Tempo 

ECC1 5,05 8,66 0,124 <0,0001 0,3322 0,3322 
PC2 (kg) 3,86 5,84 0,296 0,0002 0,6799 0,2123 
MM5 (Kg) 3,10 4,18 0,197 0,0010 0,0320 0,7415 
MM5 (%) 82,58 72,40 2,294 0,0072 0,0547 0,3729 
MG6 (Kg) 0,69 1,61 0,173 0,0018 0,1960 0,5850 
MG6 (%) 17,41 27,59 2,356 0,0072 0,0547 0,3729 
1ECC: Escore de condição corporal; 2PC: Peso corporal; 3CO: Grupo controle, com escore de condição corporal 5 (1-
9); 4OB: Grupo obeso, com escore de condição corporal 8 e 9 (1-9); 4EPM: Erro padrão da média;5MM: Massa 
magra; 6MG: Massa gorda. 
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4. Discussão 

 
4.1 Geral 

 
A análise precisa da composição corporal em pets é um desafio na prática clínica. O padrão 

ouro para composição corporal é a análise química de tecidos de animais eutanasiados, tanto em 

cães quanto em gatos, aspecto que inviabiliza este tipo de avaliação (Burkholder; Thatcher, 

1998). Todavia, Lauten et al. (2001) demonstraram alta correlação entre avaliações realizadas por 

Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) e análise química para % de gordura corporal e 

porcentagem de massa magra. Este estudo foi importante para demonstrar que o emprego do 

DEXA pode ser a técnica não evasiva padrão ouro para análise de composição corporal. Embora 

seja uma ferramenta cara e este aspecto limite seu maior emprego em clínicas e hospitais 

veterinários, tem sido utilizada em pesquisas com animais, em clínicas especializadas nos EUA 

ou em instituições de ensino para avaliar de forma mais objetiva as mudanças de peso corporal 

(Zanghi et al., 2013ª; 2013b) .  

Além do alto custo do equipamento, para seu emprego rotineiro existe a necessidade de 

anestesia dos animais para evitar movimentos, o que aumenta os riscos ao se avaliar cães e gatos 

idosos ou doentes, incluindo os obesos. O uso de uma tecnologia que possa permitir aos 

veterinários e nutricionistas de cães e gatos, seja na clínica, pesquisa ou instituição de ensino, 

avaliar a perda de peso, bem como a manutenção da massa magra após intervenções, de forma 

mais segura e rotineira representa um passo importante, pois trará benefícios para animais mais 

velhos ou doentes que estão abaixo ou acima do peso pela dispensa da necessidade de anestesia 

(e os riscos associados) e assim, promover avanços promissores nas diferentes áreas da nutrição e 

nutrologia (Zanghi et al., 2013b; 2013a).  

Nesse âmbito, alguns autores estudaram a técnica de isótopos estáveis para avaliação da 

composição corporal de pets, realizando um comparativo com o método do DEXA, com o 

objetivo de tentar validar uma técnica mais segura e aplicável na prática clínica e no campo da 

pesquisa (Burkholder; Thatcher, 1998; Lauten et al., 2001; Mawby et al., 2004; Zanghi et al., 

2013a; 2013b; Berminhgham et al., 2018). Embora tenham sido observados resultados próximos, 

não houve a mesma correlação observada na comparação entre o método de DEXA e análise 

química de tecidos corporais. 
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Através da técnica de diluição de deutério (D2O), o conteúdo de água corporal é estimado 

utilizando o D2O como um marcador que vai se equilibrar com a água corporal. Portanto, ao se 

inocular uma quantidade conhecida de D2O, o mesmo será distribuído de forma uniforme por 

toda a água presente no corpo. Posteriormente, uma amostra de soro ou urina pode ser analisada 

para determinar o volume total de água. O tempo para atingir o equilíbrio, bem como a 

quantidade perdida do traçador através da respiração e urina foi questionado, porém no estudo de 

Burkholder & Thatcher (1998) foi demonstrado que a concentração de isótopo estável foi 

alcançada em 90 minutos e que quantidade insignificante de traçados foi perdida através da urina. 

Na maioria dos estudos que avaliaram a aplicação de isótopos estáveis foi observada perda 

do traçador, o que pode resultar em superestimação da água corpórea. Essa perda pode ocorrer 

em razão da troca de hidrogênio não aquoso, porém isso representa apenas 2 a 5% da 

superestimativa da água corporal (Mawby et al., 2004). Outro fator importante que contribui para 

a perda do traçador é a respiração pulmonar (Burkholder; Thatcher, 1998), visto que o isótopo 

passa pelos pulmões logo após a inoculação, onde pode ocorrer perda de água com o isótopo 

associado, no entanto vale ressaltar que essa perda não foi mensurada em estudos com cães e 

gatos e existem poucas informações em estudos com outras espécies. 

No estudo de Mawby et al. (2004) com cães, observou-se correlação positiva (r² = 0,784) 

entre a porcentagem de gordura corporal (GC) mensurada através de DEXA e aquela mensurada 

por diluição de D2O. Porém, os valores de GC mensurados por DEXA foram, em média, 13% 

superiores, quando comparados aos valores de GC mensurados por diluição de D2O. Resultados 

semelhantes já tinham sido observados por Sonhr & D’Avignonda (1998). Em um estudo mais 

recente realizado por Yaguiyan-Colliard et al. (2015), os métodos de D2O e bioimpedância foram 

comparados em cães de diferentes raças, idades e sexo. Esses autores observaram que a forma e a 

condição corporal, como o excesso de peso, impactaram nos resultados, embora os cães 

utilizados nesse estudo tivessem condição corporal média ideal. Além disso, os autores 

investigaram a necessidade de se definir equações preditivas para o cálculo da água corporal 

total, com base em parâmetros de bioimpedância, de acordo com o tamanho e condição corporal, 

como é feito em seres humanos. A conclusão do estudo foi que mais estudos são necessários para 

determinar coeficientes para equações em cães, de acordo com variáveis, tais como: raça, sexo, 

condição, nível de atividade e idade. De qualquer forma, todos os estudos citados observaram 
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correlação entre porcentagem de GC mensurada por diluição de D2O e através de DEXA. Tais 

informações apontam o método de isótopos como seguro e prático para uso na rotina clínica ou 

na pesquisa, com baixa exposição à radiação e sem desconforto para o paciente (Zanghi et al., 

2013b). 

 

4.2  Avaliação da composição corporal de cães obesos e com escore de condição 
corporal ideal  

 

Todos os cães que participaram do programa de perda de peso apresentaram consumo 

satisfatório do alimento hipocalórico utilizado, o que demonstra boa aceitação. Durante o 

programa de emagrecimento, os cães foram pesados e avaliados a cada 15 dias, de modo que 

nenhuma alteração clínica foi observada, incluindo o escore fecal. 

A porcentagem de perda de peso semanal média ficou dentro do recomendável para cães, 

entre 1 e 2% (Laflamme, 1997). Estes resultados demonstram que o nível de restrição energética 

foi adequado. Outros estudos, nos quais foi realizado programa de perda de peso em cães de 

proprietário, demonstraram taxas de perda de peso semanal médias inferiores a 1% (Weber et al., 

2007; Neto et al., 2010). Taxas mais baixas em cães domiciliados podem ocorrer devido à 

indisponibilidade dos proprietários em cumprir o protocolo terapêutico estabelecido (Neto et al., 

2010), o que não ocorreu no nosso estudo. 

Todos os animais do grupo obeso apresentavam ECC 9. Na avaliação da composição 

corporal, a porcentagem média de massa gorda do grupo obeso foi superior a 40% e, é importante 

salientar que estes cães estavam obesos há pelo menos 2 anos. O ponto-chave de um programa de 

perda de peso é a redução da ingestão energética (Linder et al., 2012, 2013), a fim de promover o 

balanço energético negativo associado à manutenção da massa magra (Michel, 2012), fato 

observado em nosso estudo, pois apesar da diferença de composição de massa gorda, a massa 

magra não apresentou diferenças após o emagrecimento, exceto quando expressa em 

porcentagem, onde a diferença é observada em razão da relação percentual, uma vez que o peso 

total é menor, devido à perda de gordura corporal. Ressalta-se a importância da manutenção de 

massa magra, pois além de todos os malefícios da perda de massa muscular, o tecido muscular é 

metabolicamente ativo e garante maior gasto energético (Laflamme, 1997). 
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4.3 Avaliação da composição corporal de gatos obesos e com escore de condição 
corporal ideal 

 
Para isolar os resultados relacionados ao consumo de beta-glucanos, daqueles 

relacionados às variações de gordura na composição corporal dos gatos, foram realizados 

acompanhamentos com frequência quinzenal para verificar o peso corporal, nos quais era 

possível realizar ajustes na indicação do fornecimento diário do alimento. Para garantir que não 

houve diferença na composição corporal dos animais, a avaliação do deutério foi realizada antes e 

após o consumo da dieta com adição de beta-glucanos. Foi observada maior quantidade de 

gordura (em porcentagem e em Kg) nos gatos do grupo OB, comparados aos gatos do grupo CO, 

como já era esperado. 

Ambos os grupos apresentaram aumento de massa muscular após o consumo do alimento 

com adição de beta-glucanos, o que pode ser explicado pela possível diferença de composição 

nutricional entre esse alimento e os alimentos que os animais consumiam antes da realização do 

estudo. Vale ressaltar que o alimento testado é da categoria super premium, com teor de proteína 

elevado e formulado com ingredientes de alta digestibilidade, o que poderia justificar o resultado 

observado, visto que o aumento do consumo de proteína já foi relacionado com o aumento de 

massa muscular nesta espécie (Nguyen et al., 2004).  

O presente estudo apresenta a limitação de não ter as informações referentes à 

composição nutricional das dietas consumidas pelos animais antes do seu início. Na literatura, há 

um estudo que investigou a possível melhora do desenvolvimento muscular de patos 

suplementados com beta-glucanos como promotor de crescimento (devido à melhora da 

imunidade), porém os autores não encontraram resultado positivo (Ghaedi et al., 2016), desta 

forma, é provável que o aumento de massa muscular observado no presente estudo não tenha 

correlação com o consumo de beta-glucanos. 

5. Conclusão 

Há controvérsias na avaliação da composição corporal por isótopos estáveis em cães e 

gatos, devido à menor precisão, quando comparado ao DEXA, no entanto é uma técnica que 

permite avaliar a perda de peso e manutenção da massa magra de forma mais segura e rotineira. 
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Nos estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa, a metodologia empregada mostrou-se 

satisfatória e um modo de complementar a avaliação dos depósitos de gordura realizada através 

da avaliação do ECC. Por fim, mais estudos são necessários para elucidar as mudanças que 

ocorrem no percentual de gordura corpórea entre as diferentes raças, idades, condições físicas e 

enfermidades em cães e gatos. 
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RESUMO 

A produção de alimentos para pessoas e animais é responsável por quase um quarto do 

impacto ambiental global. Portanto, sua importância para a sustentabilidade não deve ser 

desconsiderada. A população de animais de companhia está aumentando e parte importante 

dos alimentos para pets é composta por ingredientes de alto impacto ao meio ambiente. Em 

um estudo do nosso grupo de pesquisa, foi avaliado o impacto ambiental de dietas secas, 

úmidas e não convencionais (caseiras) para animais de estimação. As dietas úmidas foram as 

responsáveis pelo maior impacto, enquanto as dietas secas foram as que menos impactaram o 

meio ambiente, havendo correlação positiva entre a energia metabolizável fornecida pelos 

ingredientes de origem animal e o impacto ambiental. É necessário considerar o impacto 

ambiental dos alimentos para animais de estimação, pois esse é significativo e a população de 

pets tende a aumentar. 

 

1. Introdução 

Animais de companhia são considerados parte da família e, sua população está 

crescendo (Charles & Davies, 2008). Os três principais países com as populações mais 

numerosas de cães são os Estados Unidos (76.811.305 cães), Brasil (52.200.000) e China 

(27.400.000) e, em relação à população de gatos, os três principais países são os Estados 

Unidos (58.385.725), China (53.100.000) e Brasil (22.100.000) (IBGE, 2015; AVMA, 2018; 

Pet Secure, 2019). No Brasil, de acordo com o censo nacional de 2013, a população canina 

superou o número de crianças (IBGE, 2015). Essa expansão da população pet aumenta a 

demanda por produtos desse segmento, incluindo alimentos (Swanson et al., 2013). Como os 

alimentos para animais de estimação são produzidos com alta inclusão de ingredientes de 

origem animal e esse tipo de produto é conhecido por ser responsável por maiores emissões 
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de gases e uso de terras (Tilman & Clark, 2014; Poore & Nemecek, 2018), é importante 

considerar seu impacto no meio ambiente. 

Uma meta-análise sobre o impacto dos alimentos, que incluiu 38.700 fazendas e 119 

países, observou que a produção de alimentos é responsável por 26% do total das emissões 

antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) (Poore & Nemecek, 2018). Segundo os autores, a 

produção animal, incluindo peixes, é responsável por 31% dos GEE e, as lavouras, por 27%. 

O uso da terra corresponde a 24% das emissões, sendo 16% relacionadas à produção animal e 

8% às lavouras. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 

estimou que 50,0% das terras habitáveis e 70,0% das retiradas de água doce são utilizadas 

para a agricultura (FAO, 2011). 

Os GEE são substâncias gasosas que constituem a atmosfera e podem ser naturais ou 

antropogênicas, que absorvem a radiação emitida pela superfície terrestre. Eles evitam a perda 

de calor para o espaço, mantendo a superfície terrestre potencialmente mais quente e, 

portanto, podem causar alterações no equilíbrio da atmosfera. Alguns dos principais GEE são 

o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozônio (O3) e vapor 

d'água. A emissão de equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq) representa a quantidade de 

CO2 que causa a mesma força radiativa de uma quantidade de GEE e é uma medida que 

abrange todos os GEEs (Allwood et al., 2014). Para a maioria dos alimentos, o maior  

percentual de emissão de GEE resulta da mudança no solo, que é causada pelo desmatamento 

e pela composição do carbono do solo, junto com os fertilizantes. Associados, eles podem 

representar cerca de 80,0% do CO2eq dos alimentos (Allwood et al., 2014; Poore & 

Nemecek, 2018; Ritchie & Roser, 2020). 

O uso da terra é outra ferramenta para estimar o impacto ambiental. É um parâmetro 

importante para indicar se uma região pode suportar a produção de alimentos. Por exemplo, o 

gado é responsável por 77% das terras agrícolas globais e produz apenas 37% do total de 

proteínas (Poore & Nemecek, 2018). Outros indicadores de impacto ambiental são emissões 

acidificantes (como emissão equivalente de dióxido de enxofre), emissões eutrofizantes 

(como emissões equivalentes de fosfato), retiradas de água doce e uso de água ponderado pelo 

estresse (Poore & Nemecek, 2018). 

Pouco se sabe sobre o impacto da alimentação de cães e gatos no meio ambiente. Um 

estudo (Su et al., 2018) observou que a pegada ecológica (ou pegada) da população chinesa de 

cães e gatos é equivalente aos números de 70 a 245 milhões de cidadãos chineses, 

dependendo do tamanho do animal e da dieta consumida. Outro estudo realizado no Japão 

observou que a pegada ecológica de um cão pode ser semelhante à de um cidadão japonês (Su 

& Martens, 2018). Nos Estados Unidos, um estudo observou que a população de cães foi 
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responsável por cerca de 30% do impacto da produção animal em relação ao uso da terra, 

água e combustíveis fósseis (Okin, 2017). Um estudo recente estimou a impressão da pegada 

global de alimentos para animais de estimação com base em dietas secas extrusadas nos EUA 

e observou que os alimentos para animais de estimação podem ser responsáveis por até 2,9% 

da emissão de CO2eq e até 1,2% do uso de terras agrícolas (Alexander et al., 2020). Todos 

esses estudos, entretanto, utilizaram métodos diferentes para avaliar a composição dos 

alimentos, considerando-se dietas hipotéticas ou apenas dietas extrusadas secas. 

Na sequência, serão apresentados dados de um estudo do nosso grupo de pesquisa que 

objetivou avaliar o impacto ambiental de diferentes tipos de dietas para cães e gatos 

comercializadas no Brasil, uma vez que está entre os principais países em número de cães e 

gatos e, representa um dos maiores mercados no cenário global. 

 

2. Material e métodos 

2.1 Seleção dos alimentos 

Para estimar o impacto ambiental, foram coletados e incluídos dados de diferentes tipos 

de alimentos recomendados para animais de estimação adultos saudáveis. Todos os alimentos 

foram categorizados como secos (alimentos extrusados com 12% ou menos de umidade), 

úmidos (enlatados ou em sachês) e dietas não convencionais (caseiras) (produzidas com os 

mesmos ingredientes empregados na alimentação humana). Os alimentos não convencionais 

foram sub categorizados como "caseiros comerciais" (produzidos e vendidos por empresas de 

alimentos para animais de estimação) ou "caseiros em sites" (receitas recomendadas por sites 

para serem preparadas em casa pelos proprietários). Para estimar o impacto ambiental dos 

alimentos comerciais, foram selecionados todos os produtos secos e úmidos encontrados nos 

sites dos três maiores varejistas do setor de alimentos para animais de estimação no Brasil. As 

dietas caseiras comerciais foram selecionadas após uma pesquisa na ferramenta de busca do 

Google utilizando os termos em português “comprar” e “dieta caseira”, seguidos dos termos 

“cão”, “canino”, “gato” ou “felino”. Foram selecionadas receitas dos sites publicadas em 

português também por meio do uso da ferramenta de pesquisa do Google e dos termos de 

pesquisa “receita de dieta caseira” e “receita de comida caseira” seguidos dos termos 

“cachorro” e “gato”. Tanto para as dietas comerciais quanto para as caseiras em sites, foram 

considerados os resultados obtidos até a 10ª página da ferramenta de busca para cada termo. 

Todas os alimentos incluídos foram declarados como completos e balanceados para 

cães e gatos adultos saudáveis e, os critérios de exclusão foram dietas para crescimento, 

animais idosos, alimentos coadjuvantes e petiscos. Foram excluídas as receitas de dieta 
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caseira pesquisadas nos sites que não especificaram quantidade de um ou mais ingredientes e 

as receitas repetidas em diferentes sites. 

2.2 Porcentagem de inclusão dos ingredientes 

Foram coletadas informações sobre os ingredientes (exceto aditivos e conservantes) e os 

níveis de garantia dos rótulos de todas as dietas comerciais. Para as receitas de dietas caseiras 

pesquisadas em sites, os ingredientes e suas quantidades foram considerados conforme 

descrito pelos autores. Os percentuais de inclusão dos ingredientes para cada dieta comercial 

foram estimados por meio de um software de formulação (Optimal Formula 2000), visando a 

concentração de macronutrientes na matéria seca. As informações dos teores dos 

macronutrientes (proteína bruta, gordura ou extrato etéreo, fibra bruta e matéria mineral) 

foram convertidas para a matéria seca de acordo com a umidade declarada no rótulo. Essa 

informação foi então inserida na parte de composição de nutrientes de cada dieta no banco de 

dados do software de formulação. Para os nutrientes com níveis mínimos garantidos (gordura 

e proteína bruta), os valores de inclusão máxima no software foram considerados em até 10% 

acima do valor mínimo. Para os nutrientes com níveis máximos garantidos (fibra bruta e 

matéria mineral), apenas os níveis máximos foram incluídos no banco de dados do software. 

O banco de dados de ingredientes para dietas úmidas e secas comerciais foi obtido 

preferencialmente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Animais de 

Estimação (ABINPET), mas quando não descritos nesta publicação, outras fontes foram 

utilizadas (Butolo, 2010; USDA, 2020). Para as dietas caseiras (comercial e site), o banco de 

dados de ingredientes foi obtido no FoodData Central do USDA ou, quando não apresentado 

no FoodData Central, foi utilizada a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO).  

Depois que as porcentagens de inclusão dos ingredientes foram estimadas com base na 

matéria seca, elas foram convertidas em porcentagem de inclusão na matéria original ou 

natural (como fornecido), considerando a umidade dos ingredientes. Para as receitas de dietas 

caseiras dos sites, a quantidade na matéria original já foi informada e, o percentual de 

inclusão foi calculado de acordo com a quantidade total da receita e a quantidade de cada 

ingrediente. 

 

2.3 Perfil de macronutrientes 

As quantidades de proteína bruta, extrato etéreo e extrativos não nitrogenados (ENN) 

das dietas foram calculadas de acordo com as informações do rótulo fornecidas pelos 

fabricantes. Foram obtidas as informações sobre a energia metabolizável e as quantidades 

mínimas de proteína bruta e extrato etéreo de acordo com as informações dos níveis de 

garantia e, com essas informações, a quantidade de nutrientes por 1000kcal de dieta foi 
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estimada para os diferentes tipos de alimentos. Para os alimentos comerciais (secos, úmidos e 

não convencionais), os extrativos não nitrogenados foram calculados de acordo com as 

recomendações do NRC (2006): 

% ENN = 100 - (% proteína bruta +% extrato etéreo +% fibra bruta +% matéria mineral +% 

umidade). 

Para o grupo de alimentos caseiros pesquisados em sites, as informações foram obtidas 

pela composição da receita, visto que não continham rótulos. De acordo com a receita, a 

energia metabolizável, proteína bruta, extrato etéreo e extrativos não nitrogenados foram 

estimados com base na composição dos nutrientes (USDA, 2020). A energia metabolizável de 

cada dieta informada pelos fabricantes nos rótulos foi considerada para dietas comerciais 

secas, úmidas e caseiras. O método de Atwater foi utilizado para calcular a energia das dietas 

caseiras dos sites, considerando-se 4 kcal por grama de proteína e ENN e 9 kcal por grama de 

gordura (Atwater, 1902). 

 

2.4 Estimativa de fontes de nutrientes e energia  

Para melhor compreender a fonte de nutrientes das dietas de cães e gatos, calculou-se 

para cada dieta o percentual de proteína, gordura e energia metabolizável fornecida por 

ingredientes vegetais ou animais. O percentual foi calculado de acordo com a contribuição do 

nutriente fornecido por cada ingrediente do alimento e, se esse ingrediente era de origem 

animal ou vegetal. Para o cálculo do percentual da fonte de energia, foi considerada a energia 

fornecida por cada tipo de ingrediente. 

 

2.5 Estimativa do impacto ambiental 

As variáveis de impacto ambiental avaliadas foram emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) (como emissão equivalente de dióxido de carbono - CO2eq), uso da terra, emissão 

acidificante (como emissão equivalente de dióxido de enxofre - SO2eq), emissões 

eutrofizantes (como emissão equivalente de fosfato - PO43-eq), retirada de água doce e uso 

de água ponderada pelo estresse, por 1000 kcal de dieta, de acordo com a energia 

metabolizável e o percentual de inclusão de cada ingrediente na dieta. Os dados usados para 

estimar as variáveis de impacto ambiental foram baseados no estudo de Poore & Nemecek 

(2018) para unidades funcionais de nutrição como 1000 kcal. Quando os dados foram 

fornecidos por 100g de proteína ou por kg de produto, eles foram convertidos para 1000 kcal 

com base nos dados da ABINPET, Butolo, TACO e USDA. Além disso, foi avaliada a 

relação entre a composição nutricional da dieta e as variáveis utilizadas para avaliar o impacto 

ambiental. 
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2.6 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada por meio do R Core Team (2020). A adesão à 

normalidade foi testada com o teste de Shapiro-Wilk e, como apenas as variáveis 

concentração de proteína bruta e ENN das dietas caseiras de site e SO2eq das dietas secas 

foram consideradas aderentes à normalidade, foram realizados testes não paramétricos. Para a 

análise do perfil dos macronutrientes e do impacto ambiental estimado, foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis para comparar as variáveis. Quando pelo menos uma mediana foi considerada 

diferente, múltiplas comparações entre os grupos foram realizadas. A comparação entre a 

energia fornecida por ingredientes de origem vegetal e animal foi realizada pelo teste de 

Wilcoxon, considerando as variáveis como duas amostras dependentes. Valores de p<0,05 

foram considerados significativos. A análise de componentes principais (PCA) foi utilizada 

para avaliar a relação entre as características da dieta e as variáveis de impacto ambiental. 

Como as unidades das variáveis eram diferentes, elas foram escalonadas considerando média 

= 0 e variância = 1. O primeiro (PC1) e o segundo componentes principais (PC2) foram 

responsáveis por 68,2% da variância dos dados para cães. Gatos, PC1 e PC2 foram 

responsáveis por 71,1% da variância dos dados. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Alimentos incluídos no estudo 

Ao total, 938 dietas foram incluídas, 618 para cães [316 comerciais secas, 81 comerciais 

úmidas, 139 comerciais não convencionais (caseiras) e 82 não convencionais (caseiras) 

pesquisadas em sites] e 320 para gatos [180 comerciais secas, 104 comerciais úmidas, 11 

comerciais não convencionais (caseiras) e 26 não convencionais de sites (caseiras)]. Ao total, 

212 ingredientes foram encontrados em rótulos de alimentos ou sites. Os ingredientes 

indicados nas dietas foram 46,2% de origem animal (n=98/212) e 53,8% de origem vegetal 

(n=114/212). Os ingredientes das dietas comerciais úmidas e secas foram 49,5% de origem 

animal (n=47/95) e 50,5% de origem vegetal (n=48/95), enquanto os ingredientes de dietas 

caseiras (comercial e site) foram 45,3% de origem animal (n=68/150) e 54,7% de origem 

vegetal (n=82/150). Os cinco ingredientes mais comuns em dietas comerciais secas e úmidas 

foram: farinha de subprodutos de aves (n=488), gordura de aves (n=478), fubá de milho 

integral (n=355), quirera de arroz (n=342) e polpa de beterraba (n=316). Os cinco 

ingredientes mais comuns em dietas comerciais ou caseiras foram cenoura cozida (n=134), 

abóbora cozida (n=79), batata-doce cozida (n=77), abobrinha cozida (n=74) e chuchu cozido 

(n=73). 
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3.2 Perfil de macronutrientes 

As dietas secas para cães e gatos apresentaram os maiores valores de energia 

metabolizável (p <0,001) e de extrativos não nitrogenados (ENN) (p <0,001). Quanto ao teor 

de proteína, as dietas úmidas para cães apresentaram os maiores teores, seguidas das caseiras 

(p <0,001), e as dietas úmidas e caseiras para gatos apresentaram os maiores valores 

(p<0,001). Em relação ao teor de gordura, os alimentos úmidos para cães apresentaram os 

maiores valores (p<0,001), enquanto para os gatos as dietas úmidas foram maiores em 

gordura do que as dietas secas (p<0,001). 

A energia metabolizável, teores de proteína bruta, extrato etéreo e extrativos não 

nitrogenados de cada categoria de dieta para cães pode ser observado na Tabela 1 e Figura 1, 

e para gatos na Tabela 2 e Figura 2. 

 

Tabela 1. Valores medianos de energia metabolizável, proteína bruta, extrato etéreo e 
extrativos não nitrogenados de acordo com os rótulos das dietas recomendadas para cães 
incluídas no estudo. 

 

Energia 
metabolizável 
(kcal/100g) 

Proteína bruta 
(g/1000kcal) 

Extrato etéreo 
(g/1000kcal) 

Extrativos não 
nitrogenados 
(g/1000kcal) 

Alimento seco 366,00a 67,27a 33,14a 116,64a 
Alimento úmido 64,51b 131,53b 50,26b 24,66b 

Dietas não 
convencionais 

comerciais 
124,00c 80,00c 32,77a 76,92c 

Dietas não 
convencionais de 

sites 
128,46c 87,79c 26,63c 92,93d 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Legenda: as medianas dentro de uma mesma coluna com letras diferentes, diferiram no teste de comparação 
múltipla entre grupos. 

 

Tabela 2. Valores medianos de energia metabolizável, proteína bruta, extrato etéreo e 
extrativos não nitrogenados de acordo com os rótulos das dietas recomendadas para gatos 
incluídas no estudo. 

 

Energia 
metabolizável 
(kcal/100g) 

Proteína bruta 
(g/1000kcal) 

Extrato etéreo 
(g/1000kcal) 

Extrativos não 
nitrogenados 
(g/1000 kcal) 

Alimento seco 360,00a 90,73a 30,06a 91,77a 
Alimento úmido 64,31b 127,91b 40,77b 19,77b 

Dieta não 
convencional 

comercial 
118,00b 102,80ac 40,00ab 46,63bc 

Dieta não 
convencional de site 112,03b 155,83bc 31,38ab 28,68c 



306

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Legenda: as medianas dentro de uma mesma coluna com letras diferentes diferiram no teste de comparação 
múltipla entre grupos. 
 

3.3 Nutrientes e fontes de energia 

As fontes de proteína, extrato etéreo e energia metabolizável, seja de origem animal ou 

vegetal, foram avaliadas e os resultados estão apresentados nas Tabelas 3 e 4 e ilustrados na 

Figura 1. Os percentuais medianos de proteína e gordura de origem animal foram 

significativamente maiores para todos os tipos de dieta, tanto para cães (p<0,001) quanto para 

gatos (p<0,03) e, a energia metabolizável fornecida pelos ingredientes animais foi maior para 

todos os tipos de dieta para gatos (p<0,001). A energia metabolizável fornecida por fontes 

animais para cães foi maior apenas nas dietas secas (p<0,001) e úmidas (p<0,001), sem 

diferença nas receitas caseiras comerciais (p=0,10) ou de site (p=0,09). 

 

Tabela 3. Valores medianos para o percentual de energia metabolizável, proteína bruta e 
extrato etéreo de acordo com a fonte (animal ou vegetal) das dietas recomendadas para cães 
incluídas no estudo. 

 

Energia 
metabolizável 

(%) p 
Proteína (%) 

p 

Extrato etéreo 
(%) 

p 

 Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Alimento seco 45,42 54,58 <0,01 72,71 27,29 <0,01 86,84 13,16 <0,01 
Alimento 

úmido 89,27 10,73 <0,01 94,23 5,77 <0,01 99,13 0,87 <0,01 

Dieta não 
convencional 

comercial 
47,07 52,93 0,1 84,57 15,43 <0,01 60,50 39,50 <0,01 

Dieta não 
convencional 

de site 
46,91 53,09 0,09 84,25 15,74 <0,01 69,64 30,06 <0,01 

 

Tabela 4. Valores medianos para o percentual de energia metabolizável, proteína bruta e 
extrato etéreo de acordo com a fonte (animal ou vegetal) das dietas recomendadas para gatos, 
incluídas no estudo. 

 

Energia 
metabolizável 

(%) p 
Proteína (%) 

p 

Extrato etéreo 
(%) 

p 

 Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Fonte 
animal 

Fonte 
vegetal 

Alimento seco 51,31 48,69 <0,01 76,02 23,98 <0,01 88,72 11,28 <0,01 
Alimento 

úmido 83,63 16,37 <0,01 88,31 11,69 <0,01 98,02 1,98 <0,01 

Dieta não 
convencional 69,63 30,37 <0,01 90,98 9,02 <0,01 78,83 21,17 0,03 
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comercial 
Dieta não 

convencional 
de site 

87,34 12,66 <0,01 95,46 4,54 <0,01 97,43 2,57 <0,01 

 

 
Figura 1. Boxplot da distribuição das porcentagens de proteína bruta, extrato etéreo e 
quantidade de energia metabolizável fornecida por fonte animal ou fonte para cada tipo de 
dieta. Categoria de dieta: Cc = dietas caseiras; Cs = dietas caseiras de site; S = dietas secas; e 
U = dietas úmidas. 
 

3.4 Estimativa do impacto ambiental 
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Para todas as variáveis de impacto ambiental avaliadas, as dietas úmidas representaram 

impacto significativamente maior no meio ambiente, tanto para cães (Fig. 2) quanto para 

gatos (Fig. 3). Na maioria dos casos, as dietas secas foram responsáveis por menor impacto 

ambiental do que os outros tipos de dietas. Em relação às dietas caseiras, o impacto ambiental 

foi intermediário entre as dietas úmidas e secas, exceto para emissões acidificantes, retirada 

de água doce e uso de água com estresse ponderado em dietas para gatos, em que foram 

semelhantes entre dietas secas e dietas caseiras comerciais. 

 

 

Figura 2. Boxplot do impacto ambiental estimado por 1000 kcal de dieta para cães, de acordo 
com o tipo de alimento, para as variáveis emissão equivalente de dióxido de carbono, uso da 
terra, emissão acidificante, emissão eutrofizante, retirada de água doce e uso de água 
ponderado pelo estresse. Os gráficos de uma mesma variável com letras diferentes diferiram 
(p<0,05) de acordo com o teste de comparação múltipla entre os grupos. Categoria da dieta: 
Cc = dietas caseiras; Cs = dietas caseiras de site; S = dietas secas; e U = dietas úmidas. 
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Figura 3. Boxplot do impacto ambiental estimado por 1000 kcal de dieta para cães, de acordo 
com o tipo de alimento, para as variáveis emissão equivalente de dióxido de carbono, uso da 
terra, emissão acidificante, emissão eutrofizante, retirada de água doce e uso de água 
ponderado pelo estresse. Os gráficos de uma mesma variável com letras diferentes diferiram 
(p<0,05) de acordo com o teste de comparação múltipla entre os grupos. Categoria da dieta: 
Cc = dietas caseiras; Cs = dietas caseiras de site; S = dietas secas; e U = dietas úmidas. 

 

A Figura 4 ilustra os resultados da análise de componentes principais (PCA) de 

alimentos para cães, considerando o primeiro (PC1) e o segundo (PC2) componentes 

principais, responsáveis por 71,9% da variância dos dados. Para as variáveis referentes a este 

grupo de alimentos, a energia metabolizável foi uma das características que mais contribuiu 

para a dispersão horizontal dos dados, seguida do equivalente de óxido de enxofre (SO2eq) e 

equivalente de fosfato (PO43-eq). De acordo com os resultados da PCA, quanto maior a 

energia metabolizável de origem animal, maior o impacto ambiental medido com PO43-eq e 
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SO2eq. As variáveis que mais influenciaram a dispersão vertical foram a gordura de origem 

animal e vegetal, seguida do uso da terra e CO2eq, que têm a mesma direção da gordura 

vegetal, o que sugere que quanto maior a gordura de origem vegetal, maior o impacto medido 

com CO2eq e uso da terra e, correlação inversa com gordura de origem animal. A partir do 

PC1, pode-se observar também que a energia metabolizável, gordura e proteína de origem 

vegetal, assim como os extrativos não nitrogenados, tiveram relação inversa com as variáveis 

de impacto ambiental. 

 

 
Figura 4. Análise de componentes principais (PCA) do primeiro componente principal (PC1) 
versus segundo componente principal (PC2) de dietas para cães. Legenda: ENN = extrativos 
não nitrogenados; PBv = proteína de origem vegetal; Emv = energia metabolizável de fontes 
vegetais; Eev = gordura de origem vegetal; CO2eq = equivalente de dióxido de carbono; área 
= uso da terra; PO4eq = equivalente fosfato; SW = uso de água ponderado por estresse; 
SO2eq = equivalente de óxido de enxofre; UA = captação de água doce; PB = conteúdo de  
proteína; EE = teor de gordura; Ema = energia metabolizável de origem animal; Pba = 
proteína de origem animal; Eea = gordura de origem animal. 
 

As dietas úmidas foram diferenciadas das outras categorias de alimentos e 

correlacionadas ao maior impacto ambiental (Fig. 5). 
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Figura 5. Biplot de primeiro (PC1) e segundo (PC2) componentes principais padronizados 
com observações de dietas para cães. Legenda: Cc = dietas caseiras; Cs = dietas caseiras de 
site; S = dietas secas; U = dietas úmidas; ENN = extrativos não nitrogenados; PBv = proteína 
de origem vegetal; Emv = energia metabolizável de fontes vegetais; Eev = gordura de origem 
vegetal; CO2eq = equivalente de dióxido de carbono; área = uso da terra; PO4eq = 
equivalente fosfato; SW = uso de água ponderado por estresse; SO2eq = equivalente de óxido 
de enxofre; UA = captação de água doce; PB = conteúdo de proteína; EE = teor de gordura; 
Ema = energia metabolizável de origem animal; Pba = proteína de origem animal; Eea = 
gordura de origem animal. 

 

A Figura 6 ilustra os resultados da PCA das dietas para gatos, considerando PC1 e PC2, 

responsáveis por 71,0% da variância dos dados para gatos. Os resultados são muito 

semelhantes aos de dietas para cães, havendo correlação entre a energia metabolizável de 

origem animal e o impacto ambiental medido com PO43-eq e SO2eq. Em relação ao PC1, 

assim como foi observado em cães, a energia metabolizável, gordura e proteína de origem 

vegetal, assim como os ENN, apresentaram relação inversa com as variáveis de impacto 

ambiental. 
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Figura 6. Análise de componente principal (PCA) do primeiro componente principal (PC1) 
versus segundo componente principal (PC2) de dietas para gatos. Legenda: ENN = extrativos 
não nitrogenados; PBv = proteína de origem vegetal; Emv = energia metabolizável de origem 
vegetal; Eev = gordura de origem vegetal; CO2eq = equivalente de dióxido de carbono; área = 
uso da terra; PO4eq = equivalente fosfato; SW = uso de água ponderado por estresse; SO2eq 
= equivalente de óxido de enxofre; UA = captação de água doce; PB = conteúdo de proteína; 
EE = teor de gordura; Ema = energia metabolizável de origem animal; Pba = proteína de 
origem animal; Eea = gordura de origem animal. 

 

Semelhante aos cães, as dietas úmidas para gatos apresentaram maior correlação com 

impacto ambiental, pois as observações dos alimentos seguem a mesma direção que os 

vetores das variáveis de impacto ambiental (Fig. 7). 
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Figura 7. Biplot de primeiro (PC1) e segundo (PC2) componentes principais padronizados 
com observações de dietas para gatos. Legenda: Cc = dietas caseiras; Cs = dietas caseiras de 
site; S = dietas secas; U = dietas úmidas; ENN = extrativos não nitrogenados; PBv = proteína 
de origem vegetal; Emv = energia metabolizável de fontes vegetais; Eev = gordura de origem 
vegetal; CO2eq = equivalente de dióxido de carbono; área = uso da terra; PO4eq = 
equivalente fosfato; SW = uso de água ponderado por estresse; SO2eq = equivalente de óxido 
de enxofre; UA = captação de água doce; PB = conteúdo de proteína; EE = teor de gordura; 
Ema = energia metabolizável de origem animal; Pba = proteína de origem animal; Eea = 
gordura de origem animal. 
 

No presente estudo, uma extensa pesquisa sobre a composição de diferentes tipos de 

alimentos para animais de estimação foi realizada para estimar o impacto ambiental de dietas 

para cães e gatos no Brasil. Essa abordagem permitiu estimar o impacto de diferentes 

variáveis de impacto ambiental, o que revelou que dietas úmidas se correlacionaram de forma 

positiva com maior impacto ambiental do que dietas secas ou caseiras. 

Se for considerado um cão de 10 kg e que apresenta ingestão energética média de 

534kcal por dia (FEDIAF, 2020), podemos estimar o consumo anual de calorias e, portanto, 

estimar o impacto ambiental anual. Se considerarmos os resultados do presente estudo, a 

mediana de CO2eq de uma dieta seca por 1000 kcal é de 4,25 kg e uma dieta úmida de 33,56 

kg. Este cão médio seria responsável por 828,37 kg de CO2eq por ano se consumir dietas 

secas ou 6.541,18 kg de CO2eq por ano se consumir dietas úmidas. Isso é consistente com 
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12,4 a 97,8% da emissão de um cidadão brasileiro, que é de 6,69 tCO2eq por ano (Climate 

Watch, 2020). Se extrapolarmos essa emissão para a população canina no Brasil, de 52,2 

milhões (IBGE, 2008), a emissão total ficaria entre 0,04 e 0,34 Gt CO2eq por ano, o que 

representaria de 2,9 a 24,6% da emissão total estimada de 1,38 Gt para o Brasil (Climate 

Watch, 2020). Esses resultados trazem à tona a importância do papel dos alimentos para 

animais de estimação na discussão da sustentabilidade, uma vez que seu impacto pode ser 

extenso. 

No estudo em tela, observou-se que os alimentos secos para animais de estimação 

causaram menor impacto ambiental. No entanto, o número de veterinários, criadores e donos 

de animais interessados em dietas caseiras ou preparadas em casa parece estar aumentando 

(Michel, 2006; Connolly et al., 2014; Laflamme et al., 2008; Dodd et al., 2020). Nossos dados 

mostraram, entretanto, que esse tipo de dieta está relacionado ao maior impacto ambiental do 

que as dietas secas convencionais. As dietas úmidas, embora indicadas como estratégia para 

aumentar a palatabilidade e o consumo de água por cães e gatos com maior risco de 

desenvolver urolitíases (Stevenson et al., 2003; Buckley et al., 2011), foram as que 

apresentaram maior impacto ambiental. 

Muitos fatores podem influenciar a sustentabilidade dos alimentos, incluindo a escolha 

do ingrediente, sua composição, digestibilidade e porcentagem de inclusão. Às vezes, a 

escolha do ingrediente é feita levando-se em consideração a demanda do consumidor e não 

apenas a composição nutricional, o que pode levar a inclusão daqueles que competem 

diretamente com a alimentação humana. Além disso, as dietas muitas vezes são formuladas 

para conter excesso de nutrientes. Esses fatores representam um desafio para otimizar a 

sustentabilidade dos alimentos para animais de estimação (Swanson et al., 2013). 

No tema da sustentabilidade do sistema produtivo de rações para animais de estimação, 

a proteína animal está quase sempre em destaque. As proteínas de origem animal geralmente 

resultam em emissões de CO2eq mais altas do que as proteínas de origem vegetal. Por 

exemplo, a produção de 100 gramas de proteína de ervilha é responsável pela emissão de 0,4 

kg CO2eq, enquanto a produção da mesma quantidade de proteína de carne bovina é 

responsável por 35,0 kg CO2eq, o que representa quase 90 vezes mais (Poore & Nemecek, 

2018). Mesmo ao se comparar a fazenda de ervilhas com a maior pegada de carbono (0,8 kg 

CO2eq / 100g de proteína) com a fazenda de mais baixa produção de carne ou frango (9,0 e 

2,4 kg CO2eq / 100 g de proteína, respectivamente), há diferença importante entre as 

proteínas de origem animal e vegetal. Dietas para pessoas baseadas em vegetais ou dietas com 

mais proteína vegetal requerem menos energia, menos água doce e menor uso de terra quando 

comparadas às dietas com mais ingredientes de origem animal (Tilman et al., 2006). Cães e 
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gatos, entretanto, apresentam necessidades nutricionais distintas e são considerados 

carnívoros (NRC, 2006; FEDIAF, 2020) e, portanto, dietas veganas podem trazer riscos para 

essas espécies (Zafalon et al., 2020). Especificamente, quanto às necessidades de proteínas, 

aminoácidos sintéticos podem ser adicionados aos alimentos para animais de estimação como 

forma de corrigir possíveis desequilíbrios nutricionais (NRC, 2006), mas o impacto ambiental 

dessa adição não foi avaliado até o momento. 

O presente estudo observou que a maioria das proteínas das dietas era de origem 

animal. Apesar da ingestão de proteínas vegetais ter menor impacto no meio ambiente, caso 

haja necessidade de inclusão de proteína animal, a opção por uma produção com menor 

impacto é importante. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), 61,0% da produção de suínos, 81,0% da produção de frangos e 86,0% da 

produção de ovos utilizam métodos de cultivo intensivos, o que pode reduzir 

consideravelmente o impacto no meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao uso de 

terra e emissão de CO2eq (Macleod et al., 2013). Nesse caso, produtos da agricultura 

extensiva, principalmente aqueles oriundos de pastagens provindas do desmatamento, como 

ocorre na maioria dos países em desenvolvimento, podem representar impacto maior e, 

portanto, devem ser evitados (Gerber et al., 2013). No entanto, outros estudos mostraram que 

o desenvolvimento de pastagens minimiza o impacto ambiental da pecuária extensiva, pois 

esta prática consome parte dos GEEs produzidos pela produção animal e, diferentes 

estratégias de manejo das pastagens podem ser alternativas eficazes para a produção 

sustentável de proteína animal (Mazzetto et al., 2015; Oliveira et al., 2020). 

Vários ingredientes utilizados em alimentos para animais de estimação são considerados 

subprodutos e, isso pode ser considerado um fator que reduz o impacto desses alimentos 

(Swanson et al., 2013; Okin, 2017). Segundo a Associação Brasileira de Reciclagem Animal 

(ABRA, 2019), os ingredientes produzidos por processamento são denominados produtos não 

comestíveis de origem animal, que incluem farinhas, gorduras e derivados do sangue. 

Segundo relatório dessa instituição, aproximadamente 38% da carne bovina, 20% da suína e 

19% do frango são vísceras ou sangue não utilizados para consumo humano (ABRA, 2016). 

De todos os subprodutos produzidos no Brasil, 12,8% são destinados ao segmento de 

alimentação para pets e, o restante é destinado à produção animal, biodiesel, higiene e 

limpeza, entre outros usos (ABRA, 2019). Não há informações sobre quanto desses 

subprodutos são transformados em farinhas e gorduras e quanto se usa in natura, ou mesmo se 

as miudezas frescas não são consideradas neste cálculo do potencial de renderização. O 

argumento de que consumir subprodutos é mais sustentável e, portanto, não deve ser 

considerado ao estimar o impacto ambiental de alimentos para animais de estimação, no 
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entanto, pode ser parcialmente verdadeiro. As miudezas frescas às vezes podem competir com 

o mercado de alimentos para pessoas e, pode não haver subprodutos suficientes da indústria 

desses alimentos para alimentar a crescente população de animais de estimação, o que 

significa que a produção animal terá que ser intensificada (Leenstra et al., 2018). 

A indústria de alimentos para animais de estimação deve ter dietas que sejam aceitas 

pelos proprietários e ao mesmo tempo que sejam nutricionalmente balanceadas e palatáveis 

para os animais de estimação. Não existe uma estratégia única para melhorar a 

sustentabilidade que se aplique a todos os fabricantes, uma vez que a demanda regional e o 

desenvolvimento socioeconômico devem ser levados em consideração (Swanson et al., 2013). 

Sugestões para promover alimentos mais sustentáveis para animais de estimação incluem o 

uso de fontes alternativas de proteína. Como os ingredientes ricos em proteínas podem ser 

uma das principais fontes de impacto ambiental, a escolha do tipo de proteína é muito 

importante, não apenas entre fontes vegetais ou animais, mas entre diferentes espécies, como 

carne bovina, suína, aves ou peixes. As diferentes fontes de proteína têm impactos diferentes 

em relação à sustentabilidade (Poore & Nemecek, 2018) e, portanto, mudanças de inclusão ou 

ingredientes devem ser consideradas, dependendo da necessidade de nutrientes e da 

composição da dieta como um todo. Além disso, a inclusão de ingredientes alternativos, como 

insetos, pode melhorar a sustentabilidade de uma dieta. A emissão estimada de CO2eq por 

100 gramas de proteína de farinha de larvas (Tenebrio molitor) é de 14 kg e, o uso é de 

aproximadamente 18 m2, que pode ser até 14 vezes menor do que a produção de frango, 

porco ou carne bovina (Oonincx & de Boer, 2012). 

Outra possibilidade de fornecer uma dieta mais sustentável para animais de estimação é 

evitar o fornecimento de nutrientes em excesso. Os dados desse estudo mostraram que os 

alimentos com maiores teores de ENN causaram menor impacto ambiental. A ingestão diária 

recomendada de proteína de acordo com a FEDIAF (2020) é de 52,1g/1000kcal para cães 

inativos e 83,3g para gatos inativos e, a recomendação diária de ingestão de gordura é de 

13,75g para cães inativos e 22,5 g para gatos inativos. Todos os tipos de alimentos avaliados 

no presente estudo forneceram mais proteína e gordura do que o recomendado para cães e 

gatos. Os aminoácidos fornecidos pela ingestão extra de proteína não são armazenados no 

organismo e podem ser utilizados como fonte de energia ou excretados. Os ácidos graxos 

fornecidos pelo excesso de gordura, por outro lado, são utilizados como fonte de energia ou 

armazenados como depósitos de gordura, o que pode levar à obesidade (NRC, 2006). Essa 

ingestão excessiva de nutrientes pode ser considerada como potencial desperdício de recursos 

do ponto de vista sustentável (Swanson et al., 2013). No entanto, às vezes, maiores teores de 

proteína e gordura podem ser utilizados para aumentar a aceitação das dietas pelos animais de 
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estimação e, nesse caso, o equilíbrio entre o excesso de nutrientes e a palatabilidade dos 

alimentos devem ser otimizados. 

 

4. Considerações finais 

De acordo com a pesquisa sobre a composição de diferentes tipos de alimentos para 

animais de companhia comercializados no Brasil e seu potencial impacto ambiental, foi 

possível estimar a implicação de diferentes variáveis, o que apontou que os alimentos para 

animais de estimação são responsáveis por considerável impacto no meio ambiente. 

Observou-se que os alimentos secos para cães e gatos causaram menor impacto ambiental e, 

as dietas úmidas se correlacionaram de forma positiva com maior impacto do que os 

alimentos secos ou caseiros. Com relação à proteína, uma vez que cães e gatos são animais 

carnívoros, foi possível concluir que as diferentes fontes apresentam impactos diferentes em 

relação à sustentabilidade. Portanto a escolha do tipo e da fonte proteica são muito 

importantes, especialmente as alternativas. Para a indústria, a escolha do ingrediente é 

realizada levando-se em consideração a demanda do consumidor, ao mesmo tempo que o 

alimento deve ser nutricionalmente balanceado e palatável para os pets, o que representa 

grande desafio para otimizar a sustentabilidade dos alimentos deste segmento. 
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Resumo 

Os trabalhos foram conduzidos com o objetivo de avaliar os efeitos das substituições do milho 

por coprodutos em dieta a base de milho grão inteiro e pelete proteico peletizado para bovinos 

de corte. Foram conduzidos três experimentos, sendo um estudo para cada coproduto (Casca 

de soja, polpa cítrica e caroço de algodão), no Laboratório de Nutrição e Reprodução animal 

(LNRA), do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP). Foram utilizados 32 bovinos machos, providos de cânula no saco dorsal do 

rúmen, castrados, da raça Nelore, com peso vivo médio de 350 kg. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos completos casualizados, com quatro tratamentos e oito 

repetições (n=32). Antes do início de cada estudo os animais permaneceram em jejum de 

sólidos por 14 horas para que fossem pesados e assim definidos os blocos. O experimento 1 

avaliou os efeitos da substituição do milho por casca de soja. A inclusão de casca de soja 

levou a um efeito quadrático para o CMS (P=0,01), em relação DATT a inclusão de casca de 

soja resultou em efeito quadrático para digestibilidade da MS (P=0,02), MO (P=0,01), MO 

(P=0,01), PB (P=0,01), CHO totais (P=0,02) e CNF (P<0,01), aumentando linearmente a 

digestibilidade da FDN (P=0,05). No experimento 2 foi avaliado a substituição do milho por 

polpa cítrica, e foi observado redução linear para o CMS e, consecutivamente, o consumo de 

todos os nutrientes avaliados. Para os parâmetros de digestibilidade notou-se efeito linear 

crescente para as variáveis de MO (P=0,03), FDN (P < 0,01), EE (P=0,02), CHO totais 

(P=0,02) e CNF (P=0,01), sem efeito para digestibilidade da MS e PB. Ao avaliar caroço de 

algodão (Exp.3) em substituição ao milho notou-se que a inclusão do coproduto não afetou o 

CMS, MO, PB CHO totais e CNF (P>0,05). Houve efeito linear crescente para consumo de 

FDN (P<0,01) e EE (P<0,01). Os dados mostram que a viabilidade da substituição do milho 

grão inteiro depende das características físico-químicas de cada coproduto e o teor de 
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inclusão, uma vez que a substituição do milho grão inteiro por coprodutos pode inviabilizar os 

processos fisiológicos do animal. 

 

Introdução 

O volumoso na dieta de ruminantes exerce papel importantíssimo nas funções 

fisiológicas do animal. Características como a qualidade nutricional, densidade e tamanho de 

partícula estão diretamente associadas a essas funções fisiológicas, bem como ao desempenho 

animal. A questão é que a produção, manejo e/ou compra de volumoso muitas vezes acaba 

sendo um dos grandes gargalos para confinamentos comerciais, visto que a disponibilidade de 

algumas fontes tradicionalmente utilizadas, como o bagaço de cana, está cada vez mais 

escassa, e a produção de volumoso próprio acaba sendo um grande desafio para grande parte 

dos produtores. Nesse cenário, a utilização de dietas sem a inclusão de volumoso acaba sendo 

uma boa alternativa visando a otimização do operacional dessas propriedades.  

Uma das dietas mais clássicas utilizadas sem a inclusão de volumoso seria a composta 

por grão de milho inteiro adicionada de um pelete formulado com proteínas, minerais e 

aditivos (NPP). O grão de milho inteiro além de garantir grande aporte energético por conta 

da presença de aproximadamente 70% de amido em sua constituição, tem como função o 

estímulo a ruminação, garantindo assim as atividades fisiológicas do trato gastrintestinal. Já o 

NPP seria um complemento a composição do milho, garantindo assim níveis adequados de 

proteínas, minerais e aditivos, os quais são de grande importância para assegurar um processo 

de fermentação controlado, minimizando riscos de distúrbios nutricionais. Dois pontos que 

podem levantar questionamentos em relação ao uso desse tipo de dieta seria exatamente a 

saúde ruminal de animais alimentado com até 85% de milho na dieta, bem como os custos 

atuais dessa dieta por conta dos elevados preços dos cereais. Nesse sentido, a inclusão de 

coprodutos poderia auxiliar a contornar esses pontos. 

A casca de soja (CS) é obtida durante o processamento industrial do grão de soja e, a 

cada tonelada de soja processada, cerca de 20 quilos (2%) do coproduto é gerado. A 

porcentagem de coproduto originado, durante o beneficiamento do grão, pode variar de 0 a 

3% de acordo com o valor de proteína encontrado no grão, sendo que, quando o teor de 

proteína é elevado, não é necessário retirar o envoltório do grão de soja, resultando em pouco 

coproduto (Zambom et al., 2001). Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), a área destinada ao plantio de soja cresceu 4,3% em relação à safra anterior, 

chegando a 38,5 milhões de hectares plantados, o que levou a uma produção 4,4% maior em 
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relação à atividade passada, apontando para uma produção recorde de 136 milhões de 

toneladas do grão (CONAB, 2021). 

O mercado mundial de citricultura é dominado pelo Brasil, produz 50% de toda a 

produção de suco de laranja, com 85 % de participação no mercado global (Neves et al., 

2010). Um subproduto da citricultura é a polpa, obtida após processamento por prensa para 

extração do suco, composto pela casca, semente e bagaço. Aproximadamente 100 kg de 

laranja geram 3,4 kg de polpa cítrica seca e peletizada (PCP). São Paulo e regiões de Minas 

Gerais (Sudoeste e Triângulo) são as principais áreas produtoras no país e são denominadas 

cinturão citrícola brasileiro. Apenas o estado de São Paulo é responsável por 

aproximadamente 80 % da produção nacional e 53 % da produção mundial (Neves et al., 

2010). Isso favorece a utilização desse subproduto na alimentação animal em propriedades 

destes estados, devido a maior disponibilidade e menores custos com transporte. 

De acordo com o levantamento feito por Oliveira & Millen (2014), o caroço de 

algodão (CA) é o principal coproduto utilizado nas dietas de bovinos confinados no Brasil. 

Seu uso pode ser justificado pela qualidade proteica, fibrosa e lipídica, além do potencial de 

redução nos custos de produção (Cranston et al., 2006), visto que o último fator é o mais 

impactante em qualquer atividade. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2021), a produção de CA no Brasil foi de aproximadamente 4,371 milhões de 

toneladas na safra 2019/2020, com maior contribuição dos estados de Mato Grosso, Bahia e 

Minas Gerais. Porém, como sabemos, além da utilização na nutrição animal, o mesmo 

também é utilizado para a extração de óleos, o que torna o comercio competitivo e com 

valores variáveis. 

Muitos estudos foram conduzidos com o objetivo de avaliar a inclusão de coprodutos 

em dietas de bovinos confinados. Entretanto, essas avaliações se concentraram em dietas 

contendo a inclusão de algum tipo de volumoso. Os estudos realizados e apresentados nesse 

capitulo tiveram como objetivo avaliar a inclusão de níveis crescentes de CS (Exp. 1), PCP 

(Exp. 2) e CA (Exp. 3) em dietas sem forragem a base de milho grão (MG) inteiro e NPP. 

 

Revisão de literatura 

Características e viabilidade do milho em dieta de ruminantes 

A principal fonte de energia em dietas de confinamento advém da inclusão de grãos de 

cereais, portanto, rações com teores mais elevados de cereais proporcionam maior ganho, 

melhor conversão alimentar, além de benefícios nos parâmetros de carcaças (Carareto, 2011). 

A maior fração dos grãos de cereais é composta por amido, explicando os benefícios de uso. 
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A digestibilidade do milho é influenciada por diversos fatores, como a vitreosidade, 

proporções de amilopectina e amilose, processamentos dos grãos e armazenamento 

(Huntington, 2006). De acordo com Marques (2011) a composição química do milho tipo 

Flint  é de 85,04% de MS, 8,68% de proteína bruta (PB), 5,95% de extrato etéreo (EE), 

18,22% de fibra em detergente neutro (FDN), 4,16% de fibra em detergente ácido (FDA), a 

presença de lignina foi de 0,81% na MS, a vitreosidade de 69,50 % e os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) de 85,3%. 

A digestibilidade do amido pode variar em até 15% do MG para o milho floculado ou 

ensilado úmido, sendo a digestibilidade do MG em torno de 87,08%, 91,03% para o milho 

laminado a seco e acima de 99% para milho floculado ou ensilado úmido. Ressaltando as 

diferenças existentes entre os tipos de milho, o que resulta em digestibilidades distintas, o 

milho “dentado” representa um cultivar de alta digestibilidade, o mesmo é extensamente 

utilizado na cultura estrangeira, principalmente nos Estados Unidos (Owens & Soderlund, 

2007). Segundo a Embrapa (2007) o cultivar “Flint” ou “duro”, majoritariamente utilizado no 

Brasil, é menos digestível, o que leva a resultados menos satisfatórios quando comparado com 

os obtidos em dietas com milho “dentado”. 

O sitio de digestão do amido pode variar de acordo com o processamento utilizado, 

sendo que, processamentos mais intensivos aumentam a digestão total do amido no trato 

gastrointestinal. Processamentos mais eficientes, como floculação, rompem a matriz proteica 

e expõem o amido de modo mais eficiente, dessa forma, os processos fermentativos nos pré-

estômagos ocorrem mais intensamente, fazendo com que o conteúdo que chegará ao final do 

trato digestivo seja de menor qualidade bromatológica. Ao não realizar processamento do 

grão de milho, o amido permanece protegido, dificultando o acesso dos microrganismos ao 

conteúdo interno do grão, assim, em decorrência da degradação ruminal menos eficiente, o 

material a chegar ao final do trato digestivo é de maior qualidade bromatológica, sendo mais 

passível de reações químicas e/ou fermentescíveis quando comparado com o conteúdo 

oriundo de grãos processados (Owens & Soderlund, 2007). 

Dieta sem forragem 

Dietas isentas de forragem e com milho sem processamento apresentam grande 

viabilidade operacional. Dietas específicas de MG desprezam o trabalho de produção, 

processamento, compra, transporte e armazenamento de volumoso, eliminando, também, a 

necessidade do processamento dos grãos (Lasmar et al., 2011). Segundo dados obtidos por 

Marques (2011), dietas de grão inteiro de milho são interessantes para uso, não apenas pela 

praticidade operacional, mas também, pelo potencial de desempenho animal (1,197 
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kg/anima/dia), dessa forma, se mostrando viável para o período de terminação de bovinos 

machos. 

De acordo com Borges et al. (2011), a dieta de grão inteiro de milho apresenta maior 

viabilidade de uso para pequenos ruminantes do que quando comparado com grandes 

ruminantes pois, segundo os autores, os ovinos apresentam maior eficiência no processo de 

mastigação e ruminação e, como citado por Bolzan et al. (2007), mesmo em situação de dieta 

sem forragem os animais apresentam digestibilidade satisfatória pela lenta liberação de amido 

no rúmen, consequência da integridade física do grão. 

Casca de soja 

De acordo com National Research Council – NRC (2001), a CS possui 60,3% de 

FDN, 44,6% de FDA e teor de lignina baixo (2,5%), sendo considerado um coproduto 

altamente fibroso, o que correlaciona com o valores demonstrados pelo National Research 

Council – NRC (2007), no qual a CS apresenta, na MS, 13% de PB, 2,6% de EE, 62% de 

FDN, 46% de FDA, 77% de NDT e, de acordo com Mulligan et al. (1999), possui cerca de 

43% de celulose e 18% de hemicelulose. 

A CS apresenta valores irrisórios de amido em sua composição, cerca de 2,9% 

segundo Ipharrangue & Clark (2003). Porém, por apresentar um FDN de elevada 

digestibilidade, é capaz de contribuir de forma significativa com a energia digestível da dieta, 

sendo apenas 0,5 Mcal/kg menos energética que o milho (3,9 Mcal/kg) e 0,2 Mcal/kg inferior 

ao sorgo (3,6 Mcal/kg) (NRC, 2007). 

A excelente qualidade da fração de FDN presente na CS faz com que, junto com os 

processos de fermentação ruminal, seja produzido elevada quantidade de ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC) dessa porção fibrosa, possibilitando a substituição de um produto rico 

em amido por um coproduto abundante em fibra, sem penalizar de forma abrupta a energia 

digestível da dieta, podendo, em alguns casos, auxiliar no controle do pH ruminal e, 

possivelmente, na degradação da fibra (Hoover, 1986; Hsu et al., 1987).  

Segundo Hsu et al. (1987), as características físico químicas da CS fazem com que ela 

seja altamente fermentescível no ambiente ruminal, apresentando perfil de fermentação 

semelhante ao de alimentos concentrados. Em ração com 80% de CS, os autores notaram pH 

de 5,4, concentração total dos AGCC, ácido acético, ácido propriônico e ácido butírico de 

134,8; 59,6; 23,8 e 11,2 mM, respectivamente. Grisby et al. (1993), trabalhando com rações 

com 57% de volumoso, não notaram diferenças com a substituição do milho pela CS sobre o 

ph ruminal, concentração total de AGCC e produção de proprionato, porém obtiveram 

maiores concentrações de acetato para rações com maiores proporções de CS. Fortalecendo 
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essa informação, Zervas et al. (1993), utilizando dieta com 40% de feno de azevem picado 

(Lolium perene), não notaram efeito da substituição do milho pela CS sobre o pH ruminal e a 

produção dos AGCC. 

Em trabalho realizado por Ludden et al. (1995), os autores relataram que em situação 

de dietas com altas proporções de concentrado, baixas substituições de milho por CS não 

comprometem o desempenho dos animais, pois os benefícios no metabolismo animal 

garantem uma melhor eficiência na obtenção de energia de outros nutrientes da dieta, porém, 

substituições acima de 20%, em dietas de alto concentrado, podem comprometer o 

desempenho animal. Nesse cenário os autores concluíram que, quando utilizada em dietas de 

elevada proporção de concentrado, a CS possui valor alimentar estimado de 70 a 80% do 

milho.   

De acordo com alguns autores, quando em situação de pastejo com forragens de baixa 

a média qualidade, a CS pode substituir o milho ou o sorgo sem que haja queda no 

desempenho animal (Anderson et al., 1988a; Santos et al., 2005). Tal fato ocorre pois, mesmo 

que a CS disponibilize menos energia quando comparada com milho ou sorgo (NRC, 2001), a 

singela fração de amido presente em sua composição faz com que os efeitos negativos 

relacionados a degradação da fração fibrosa e do consumo de matéria seca (CMS) sejam 

menores (Anderson et al., 1988a). 

A CS, pela sua composição química, pode ser utilizada como substituto as fontes de 

forragens das dietas, auxiliando na disponibilidade de energia no rúmen. Segundo o NRC 

(2001), a CS possui um NDT de 67,34%, sendo 12% maior que o NDT do feno de Tifton-85 

(Cynodon spp), o qual possui 55,34%, sendo assim, mais energética que o volumoso em 

questão. Araujo (2006) verificou aumento no CMS e na produção de leite de ovelhas ao 

realizar a substituição de 67% de feno de coastcross por CS (54% de CS na MS da ração), 

porém, ao realizar a substituição total do feno pela CS houve redução no CMS e na produção 

de leite, mostrando que, apesar das características individuais desse coproduto, é necessário 

uma fonte de fibra de forragem que contribua com os valores mínimos de FDN de forragem, 

conforme recomenda o NRC (2001). 

Polpa Cítrica 

A utilização de PCP na alimentação de ruminantes pode afetar diferentes parâmetros 

de forma positiva ou negativa a depender principalmente do nível de inclusão, ou seja, o teor 

que substituirá o milho (principalmente), o teor de volumoso e a interação com outros 

componentes presentes na dieta. Segundo Henrique et al. (1998), em dietas em que o 

concentrado é responsável por 80% da MS, a substituição do milho pela PCP reduziu o CMS 
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e como consequência o ganho médio diário (GMD). Porém, de acordo com Tigre (2012), a 

PCP pode aumentar o CMS, por ser uma porção de alta digestibilidade, mas de menor 

potencial energético em relação ao milho. Por outro lado, como mostrado por Sampaio et al. 

(1984), a substituição do milho pela PCP pode levar a uma menor conversão alimentar.   

De acordo com Velloso et al. (1974) é possível substituir uma fração de 30% do milho 

por PCP mantendo os GMD acima de 1kg/animal/dia. Em dietas com baixo teor de volumoso, 

a substituição de até 50 % de milho por PCP melhora o desempenho de bovinos confinados 

pois aumenta o CMS e o GMD (Gouvea, 2012). Em bovinos confinados foi estudado a 

substituição de milho moído fino por 50, 75 ou 100% de PCP para avaliação do desempenho. 

A substituição de 50 % proporcionou uma melhoria na eficiência alimentar (EA) em 

comparação com os outros tratamentos, enquanto houve redução linear do CMS e GMD para 

os níveis mais altos de substituição (Pereira et al., 2007).  

A energia contida na PCP também já foi avaliada em alguns trabalhos, divergindo dos 

valores sugeridos pelo NRC. Segundo Gouvea (2012), a PCP apresenta menor valor 

energético que o milho floculado e mesmo valor energético que o milho moído, fato também 

observado por Pereira (2007), em relação ao milho moído. Em bovinos confinados foram 

observadas tendências de redução na porcentagem de amido fecal, tendências no aumento da 

digestibilidade total do amido e no aumento da energia líquida de mantença do milho e da 

energia líquida de ganho do milho com o aumento dos níveis de inclusão de PCP em 

substituição do milho moído ou floculado (Gouvea, 2012). 

O tempo de colonização da microbiota foi reduzido quando foram substituídos 50 e 

75% de milho por PCP. Tal fato é explicado pela elevada concentração de açúcares e pectina, 

que são carboidratos (CHO) de rápida fermentação (Gouvea, 2012). Apesar da pectina e 

açúcares solúveis favorecerem o crescimento da microbiota ruminal, o potencial de síntese de 

proteína microbiana via amido é superior a esses substratos (Dušková & Marounek, 2001).  

Um fato importante a se considerar, segundo Pizon & Wing (1976), é que a substituição de 

milho por teores de PCP reduz linearmente o pH ruminal. 

Caroço de Algodão 

O CA pode ser considerado um ingrediente proteico-energético a ser adicionado à 

dieta, sua composição bromatológica apresenta valores de NDT, PB, FDN e EE próximos a 

81,92%, 22,62%, 46,04% e 18,9%, respectivamente (Valadares Filho et al., 2006). De acordo 

com Pesce (2008), a fração lipídica do CA é composta em grande parte por ácidos graxos 

insaturados, sendo que, o ácido graxo linoléico (C18:2) pode representar até 59% da fração 

lipídica do coproduto. 
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Segundo Gouveia et al. (2020) a inclusão de CA pode afetar o CMS dos animais, 

provavelmente, devido ao aumento do teor de EE da dieta. Porém, níveis de inclusão de 

aproximadamente 14% de CA na dieta, o autor relata que os animais conseguiram apresentar 

um maior GMD e, consequentemente, maior EA em relação ao grupo controle.  

Além disso, a fração energética proporcionada pela fração lipídica do CA confere em 

alta densidade energética em substituição aos CHO de rápida fermentação, favorecendo a 

fermentação ruminal e, consequentemente, a digestibilidade da fração fibrosa (Teixeira & 

Borges, 2005). A melhora na saúde ruminal proporcionada pelo CA ocorre pela sua 

funcionalidade em estimular a ruminação decorrente da sua capacidade de “flutuar” no 

conteúdo ruminal. Isso ocorre, pois o CA possui o línter, constituído, basicamente, por 

celulose e apresenta um elevado potencial de digestibilidade (Pires et al., 1997). 

Em dietas contendo elevado teor de concentrados, a resposta à inclusão de CA se 

mostra interessante. Inclusões superiores a 20% de CA na MS de dietas contendo 80% de 

concentrados aumentaram o GMD, peso final (PF) e EA dos animais sem causar redução no 

CMS, mesmo com níveis de EE superiores a 7% (Aferri et al., 2005; Pesce, 2008).  

Da mesma forma, Aferri (2003) trabalhou com inclusão de diferentes fontes 

energéticas na dieta de bovinos confinados, as dietas experimentais eram compostas por 81% 

de concentrado e 19% de cana-de-açúcar. Segundo o autor não houve diferença no 

desempenho dos animais quando comparada a dieta com inclusão de 21% de CA em relação 

ao tratamento contendo 5% de gordura protegida e o grupo controle. Com isso, o autor 

concluiu que a utilização do CA é viável para a terminação de bovinos, trazendo benefícios 

econômicos para a atividade. 

Segundo Valinote et al. (2006) a degradabilidade da fração fibrosa no ambiente 

ruminal aumentou com inclusão de CA em dietas de elevado teor de concentrados, sem 

modificações no pH ruminal, concentração de N-NH3 e AGCC. Diferente dos dados 

observados por Zinn & Plascencia (1993), os quais notaram que a inclusão de 20% de CA em 

dietas de elevado teor de concentrados diminuiu a degradabilidade ruminal da matéria 

orgânica, mesmo sem influenciar negativamente os parâmetros ruminais. 

Em estudo realizado por Cranston et al. (2006), foram utilizados 91 novilhos mestiços 

alimentados com dietas contendo milho floculado. Os autores observaram maior CMS para os 

animais alimentados com CA (10 e 15% de inclusão na MS). Segundo Cranston et al. (2006), 

a dieta contendo o coproduto apresentou esse resultado devido ao FDN da dieta ser 12% 

superior à dieta controle, dessa forma, os animais compensariam o consumo de energia 

fornecida pelo milho floculado, com maior CMS da dieta contendo CA. 
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 Semelhante ao relatado anteriormente, Marques (2011) observou aumento no CMS ao 

incluir níveis de bagaço de cana, como fonte de fibra, em dietas de grão de milho inteiro para 

bovinos de corte. Porém, o autor mencionou que o CMS não foi influenciado pela possível 

diminuição da energia dietética da inclusão de bagaço de cana, visto que, as dietas 

apresentavam o mesmo valor energético quando comparadas com o grupo controle.  

Essa resposta pode variar de acordo com a categoria animal e a dieta utilizada, Sousa 

et al. (2009) relataram que a inclusão de CA na dieta de vacas leiteiras alimentadas com cana-

de-açúcar e concentrado (40:60) apresentou efeito quadrático no CMS, em que o nível de 7% 

de inclusão aumentou o CMS em relação à dieta com cana-de-açúcar sem CA e a dieta com 

14% do coproduto na MS. Os autores também relataram maior índice de seleção da dieta 

quando a inclusão de CA foi de 14% da MS, o que pode ter comprometido o CMS dos 

animais designados ao tratamento. 

Ainda que os microrganismos ruminais, como forma de preservação do processo 

fermentativo, consigam realizar a biohidrogenação, inserindo hidrogênios nas cadeias dos 

ácidos graxos insaturados e tornando-os saturados, há uma limitação nesse processo, ou seja, 

quanto maior for a carga de lipídios na dieta, maior será a chance da biohidrogenação não se 

realizar ou ocorrer de forma incompleta (Arrigoni et al., 2016). A inclusão de níveis elevados 

de CA na dieta, poderia então, prejudicar o consumo e degradação dos nutrientes advindos de 

dietas com maiores níveis de forragen, visto que a carga de ácidos graxos insaturados 

presentes no CA (Pesce, 2008), pode ser prejudicial aos microrganismos, principalmente às 

bactérias  celulolíticas Gram-positivas (Jenkins, 1993). 

Em estudo realizado por Marques (2011), o autor relatou que a inclusão de níveis 

baixos de fontes de fibra foi eficaz em melhorar o aproveitamento energético da dieta 

composta por grão inteiro de milho. Além de incrementar o CMS, a inclusão de 3%, de 

bagaço de cana foi o suficiente para melhorar, GMD, PF e peso de carcaça quente (PCQ). 

Marques (2011) atribuiu esses resultados à uma possível redução do amido na dieta e, melhor 

processo fermentativo e maior ruminação. 

Dessa forma, o CA se torna uma alternativa viável para inclusão em dietas de 

terminação. Uma lacuna a ser preenchida é a inclusão desse alimento em dietas de grão de 

milho inteiro, visto que, dietas sem presença de forragem tem como característica comum 

reduzir o CMS (Marques, 2011). O CA, por sua vez, pode conferir uma melhoria significativa 

no ambiente ruminal, favorecendo atividade fermentativa (Pires et al., 1997), provavelmente, 

devido ao aumento no tempo de ruminação observado quando há inclusão do coproduto nas 

dietas (Sousa et al., 2009; Nogueira et al., 2017) e, por consequência, ocasionando melhorias 
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no CMS, que está altamente correlacionado com o desempenho animal (Schwartzkopf-

Genswein et al., 2003). 

Materiais e métodos 

Para avaliação da inclusão de coprodutos (CA, CS e CA) em dietas sem forragem 

foram propostos a realização de três experimentos, os quais foram realizados nas instalações 

do laboratório de nutrição e reprodução animal, o qual pertence ao Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).  

Em cada um dos experimentos foram utilizados 32 bovinos da raça Nelore, machos, 

castrados, com peso aproximado de 350 kg, providos de cânulas fixadas no saco dorsal do 

rúmen. 

Nos três experimentos realizados foram utilizados o delineamento experimental em 

blocos completos casualizados, com quatro tratamentos e oito repetições (n = 32). Antes do 

início de cada experimente os animais foram pesados em jejum de sólidos por 14 horas para 

definição dos blocos.  

Os experimentos 1, 2 e 3 foram avaliados a inclusão de CS, PCP e CA, 

respectivamente. Todas as dietas avaliadas foram formuladas para serem isoproteicas, sendo 

os ajustes necessáriso feitos na composição do NPP de cada um dos tratamentos avaliados 

(Tabela 1). Os tratamentos propostos em cada um dos experimentos foram: 

 - Experimento 1: 

- Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro 

- CS33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de casca de soja e 52% de milho grão 

- CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de casca de soja e 19% de milho grão 

- CS85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de casca de soja 

 - Experimento 2: 

- Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro 

- PC33 = inclusão de 15% de pelete, 33% de polpa cítrica e 52% de milho grão 

- PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de polpa cítrica e 19% de milho grão 

- PC85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de polpa cítrica 

 - Experimento 3: 

- Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro 

- CA5 = inclusão de 15% de pelete, 15% de caroço de algodão e 52% de milho grão 

- CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de caroço de algodão e 75% de milho grão 

- CA15 = inclusão de 15% de pelete e 15% de caroço de algodão e 70% de milho grão 
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Cada experimento teve duração de 28 dias cada, sendo os primeiros 23 dias destinados 

a adaptação dos animais as dietas experimentais. Entre os dias 24 e 28 do período 

experimental foi realizada a mensuração diária da oferta e da sobra para determinação do 

CMS e nutrientes dos animais. Nesse mesmo período de cada experimento, foi realizada a 

colheita total de fezes. As fezes foram pesadas duas vezes ao dia (0800h e 1800h), sendo 

amostrado 10% do montante total, o qual foi armazenado a -18°C para posterior análise 

bromatológica. O cálculo da digestibilidade aparente dos nutrientes ao longo do trato total 

(DATT) foi realizada utilizando a equação: 

DATT (%) = (MSC × NMS) – (MSF × NMF) × 100 

                                  (MSC × NMS)  

DATT = digestibilidade aparente no trato total;  

MSC = matéria seca consumida;  

MSF = matéria seca fecal;  

NMF = porcentagem do nutriente na matéria seca fecal;  

NMS = porcentagem do nutriente na matéria seca consumida. 

No EXPERIMENTO 1 foi avaliado a substituição do MG pela CS peletizada, sendo os 

tratamentos: 1) Controle: dieta contendo 15% de pelete e 85% de milho grão; 2) CS33: dieta 

contendo 15% de pelete, 33% de casca de soja e 52% de milhão grão; 3) CS66: dieta com 

15% de pelete, 66% de casca de soja e 19% de milho grão; 4) CS: dieta com 15% de pelete e 

85% de casca de soja (Tabela 1). As dietas experimentais foram formuladas para serem 

isoproteicas, como na tabela 2.  

Em todos os experimentos os animais tiveram acesso ad libitum à dieta ofertada, 

permitindo sobra de aproximadamente 5 % em relação ao total ofertado.  

As amostras de fezes foram secas a 55°C para posterior processamento e foi calculado 

a MS I. Posteriormente, as amostras das dietas experimentais, sobras e fezes foram 

processadas em moinho tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, São Paulo, Brasil), providos com 

peneiras de crivos de 1,0 mm e analisados para determinação de MS por meio de secagem em 

estufa a 105° C durante 24 horas. A matéria mineral (MM) foi determinada através da 

incineração das amostras em mufla a 550° C por 4 horas (AOAC, 1990). A concentração de 

nitrogênio total foi determinada utilizando o aparelho Leco TruMac N (Leco Corporation, St. 

Joseph, MI, USA; AOAC, 1990). A PB foi calculada pela multiplicação o nitrogênio total por 

6,25. O EE foi determinado utilizando o aparelho Ankon XT15 (Ankom Tech. Corp., 

Fairport, NY, USA). A determinação da fração fibrosa foi realizada de forma sequencial, 

utilizando alfa-amilase termoestável e sulfito de sódio para análise de FDN, de acordo com 
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metodologia proposta por Van Soest et al. (1991), e a FDA de acordo com Goering & Van 

Soest (1970), sendo utilizado um Analisador de Fibra Ankon 2000 (Ankom Tech. Corp., 

Fairport, NY, USA). O carboidrato não fibroso (CNF) foi calculado de acordo com a equação: 

CNF = 100 - %FDN - %EE - %PB - %MM. Os CHO totais (CHOT) foi calculado através da 

equação CHOT = 100 - %EE - %PB - %MM. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição e Reprodução Animal (LNRA), do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. 

 

Tabela 1. Composição bromatológica das dietas experimentais. 

 Item Experimento 1 
Controle CS33 CS66 CS85 

MS 89,06 89,77 90,85 90,88 
PB 13,99 14,32 14,67 14,75 
EE 4,77 4,13 3,11 3,12 
FDN 12,86 30,47 48,64 58,60 
FDA 4,37 19,30 35,34 43,16 
MM 4,69 5,71 6,73 7,31 
NDT 82,34 76,74 70,13 67,78 

 Item Experimento 2 
Controle PC33 PC66 PC85 

MS 89,06 89,60 90,14 90,45 
PB 13,99 13,65 13,49 13,74 
EE 4,77 4,29 3,80 3,36 
FDN 12,86 17,16 21,47 23,82 
FDA 4,37 9,79 15,24 18,28 
MM 4,69 7,38 10,07 11,62 
NDT 82,34 78,12 73,87 71,30 

 Item Experimento 3 
Controle CA5 CA10 CA15 

MS 89,06 89,15 89,88 89,47 
PB 13,99 13,66 13,57 13,70 
EE 4,77 5,44 6,22 6,99 
FDN 12,86 14,90 17,21 18,52 
FDA 4,37 6,00 7,84 9,35 
MM 4,69 4,81 4,92 5,04 
NDT 82,34 82,01 81,64 81,73 
Experimento 1: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro; CS33 = inclusão de 15% de 
pelete, 33% de casca de soja e 52% de milho grão; CS66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de casca de soja e 
19% de milho grão; CS85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de casca de soja; 
Experimento 2: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro; PC33 = inclusão de 15% de 
pelete, 33% de polpa cítrica e 52% de milho grão; PC66 = inclusão de 15% de pelete, 66% de polpa cítrica e 
19% de milho grão; PC85 = inclusão de 15% de pelete e 85% de polpa cítrica 
Experimento 3: Controle = inclusão de 15% de pelete e 85% de milho grão inteiro; CA5 = inclusão de 15% de 
pelete, 15% de caroço de algodão e 52% de milho grão; CA10 = inclusão de 15% de pelete, 10% de caroço de 
algodão e 75% de milho grão; CA15 = inclusão de 15% de pelete e 15% de caroço de algodão e 70% de milho 
grão 

 

Resultados e discussão 
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Experimento 1: 

A inclusão de CS em dietas a base de milho Flint grão inteiro e NPP resultou em efeito 

quadrático para o CMS (P = 0,01), sendo o maior consumo observado para o tratamento CS33 

(Tabela 2). Resultado que também foi observado para o consumo de MS em % do PC (P = 

0,01) e g/kg peso corporal metabólico (P = 0,01). Consequentemente, foi observado efeito 

quadrático para o consumo de todos os nutrientes avaliados (P < 0,04).  

Segundo dados obtidos por Ferreira (2011), o qual trabalhou com ovinos de corte em 

dieta com 10% de feno de “coastcross”, a substituição parcial de milho por CS (31,4% da MS 

da dieta total) levou a uma resposta linear positiva no CMS, consumo de matéria orgânica 

(CMO), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) e consumo de proteína bruta (CPB) 

em kg/dia, bem como o CMS em g/kg PC0,75, o que difere das respostas obtidas no presente 

estudo, o qual verificou os efeitos sobre o CMS e DATT, quando realizado a substituição do 

milho por CS em dieta de grão inteiro e NPP proteico, como demonstrado na tabela 3. As 

divergências notadas ao comparar os estudos, provavelmente, se dão pelas diferentes 

inclusões de CS, uma vez que, a maior substituição feita por Ferreira (2011) assemelha-se 

com o primeiro nível de substituição do presente trabalho. 

Tabela 2. Consumo e digestibilidade dos nutrientes de bovinos alimentados com níveis 
crescentes de inclusão de casca de soja em dietas a base de milho grão inteiro e pelete 
proteico. 

Item Dietas EPM Valor de P 
CON CS33 CS66 CS85 L Q C 

Consumo         
  MS, kg 7,14 8,99 7,60 7,09 0,57 0,61 0,01 0,21 
  MS, %PC 1,59 2,04 1,74 1,63 0,11 0,84 <0,01 0,19 
  MS, g/kg PC0,75 73,3 93,4 79,6 74,4 5,30 0,77 <0,01 0,19 
  MO, kg 6,71 8,49 7,08 6,56 0,54 0,49 <0,01 0,19 
  FDN, kg 0,73 2,91 3,94 4,58 0,28 <0,01 0,04 0,38 
  PB, kg 0,99 1,24 1,05 0,91 0,08 0,25 <0,01 0,35 
  EE, kg 0,28 0,29 0,19 0,12 0,01 <0,01 <0,01 0,22 
  CHO totais, kg 5,41 6,95 5,84 5,53 0,45 0,79 0,01 0,16 
  CNF, kg 4,68 4,04 1,90 0,97 0,26 <0,01 0,04 0,16 
Digestibilidade, %        
  MS 78,82 66,26 59,88 64,89 2,89 0,04 0,02 0,46 
  MO 80,18 67,26 61,95 67,31 2,92 <0,01 0,01 0,54 
  FDN 54,16 63,62 62,30 66,30 3,92 0,05 0,51 0,39 
  PB 76,78 63,36 55,37 58,83 2,90 <0,01 0,03 0,48 
  EE 74,16 63,21 65,19 66,79 3,71 0,18 0,10 0,59 
  CHO totais 81,17 68,15 62,97 68,69 3,13 <0,01 0,02 0,55 
  CNF 86,34 71,20 64,76 79,74 3,95 0,07 <0,01 0,19 
Tratamentos: CON – controle (sem presença de CS);  CS 33 - Inclusão de 33% de casca de soja peletizada na 
matéria seca da dieta total; CS 66 - Inclusão de 66% de casca de soja peletizada na matéria seca da dieta total; 
CS 85 - Inclusão de 85% de casca de soja peletizada na matéria seca da dieta total. 
EPM = Erro padrão da média; L = Efeito linear; Q = efeito quadrático; C = Efeito desvio da quadrática.  
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Possivelmente, o maior consumo observado pelo tratamento com 33% de CS (CS33) 

pode ser atribuído a menor densidade energética da CS quando comparada com o milho 

(NRC, 2007), levando a um maior CMS no intuito de compensar o déficit energético, bem 

como a maior taxa de passagem das dietas com CS, em resposta de seu tamanho de partícula e 

gravidade específica (Weidner & Grant, 1994).  Ferreira (2011) que notou incrementos nas 

variáveis de consumo ao realizar substituições de até 31,4% de milho moído por CS em dietas 

de cordeiros de terminação, valor este próximo ao ponto de inflexão da curva do efeito 

quadrático observado nesse estudo. 

 As quedas nas variáveis de consumo (MS, kg; MS, %PC; MS, g/kg PC0,75; MO, kg; 

PB, kg; EE, kg; CHO totais, kg e CNF, kg) para os tratamentos com mais de 33% de CS, em 

dietas de grão inteiro de milho, podem ser explicadas pela substituição do ingrediente com 

maior contribuição de FDN fisicamente efetivo (FDNfe) pelo ingrediente menos fisicamente 

efetivo (BCNRM, 2016), fazendo com que a dieta portasse menos FDNfe. A resposta mostra 

a necessidade de fornecer níveis mínimos de fibra fisicamente efetiva em dietas de ruminantes 

a fim de manter a sanidade ruminal e evitar distúrbios metabólicos, como acidose, a qual tem 

como principal sinal clínico, a queda no CMS. O que correlaciona com os dados obtidos por 

Araujo (2006), que ao realizar a substituição total do feno por CS, notou queda no CMS, 

mesmo mantendo próximos os níveis de FDN das dietas.  

Em relação a digestibilidade aparente dos nutrientes, a inclusão de CS resultou em 

efeito quadrático para a digestibilidade da MS (P = 0,02), MO (P = 0,01), PB (P = 0,03), CHO 

totais (P = 0,02) e CNF (P < 0,01), sendo as maiores digestibilidades observadas no 

tratamento Controle, enquanto que os valores mais baixos no tratamento CS66. Em 

contrapartida, a inclusão de CS aumentou linearmente a digestibilidade da FDN (P = 0,05).  

Segundo Anderson et al. (1988), a taxa de degradação média da CS é de 6,6%/h. Já 

Hsu et al. (1987), trabalhando com vacas holandesas canuladas, através do método in situ, 

notaram taxa de desaparecimento da MS da CS de 64,4; 90,6 e 100% nas primeiras 12, 27 e 

36h, respectivamente, chegando a uma taxa de desaparecimento média de 7,7%/h. 

Em estudo in vivo, Hsu et al. (1987), utilizando ovinos canulados em dieta contendo 

80% de CS, mensuraram uma DATT de 74,2% para a MS, 61% para a PB e 71,6% para a 

fração de FDN.  Já Tambara et al. (1995) notaram 69,3% para a digestibilidade in vitro da 

MS, sendo que a DATT da MS foi de 65,4%. Segundo alguns autores a digestibilidade in vivo 

da CS é muito menor do que a fermentação in vitro e in situ (Hsu et al., 1987; Anderson et al., 

1988; Tambara et al., 1995). 
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De acordo com Ipharraguerre & Clark (2003), as diferenças podem ser ainda maiores 

quando se compara a digestibilidade in vivo com as técnicas in situ e in vitro, principalmente 

em situações de dietas exclusivas de CS ou mesmo quando o coproduto ocupa maior parte da 

ração. Uma das explicações atribuídas a este fato é de que a CS aumenta a taxa de passagem 

ruminal, visto que sua densidade específica é muito baixa (170 kg/m³), fazendo com que a 

ingesta passe de forma mais rápida para o trato posterior e, dessa forma, sofra menos ação dos 

microrganismos ruminais (Anderson et al., 1988b; Nakamura & Owen, 1989; Mulligan et al., 

1999). 

Segundo Grigsby et al. (1992), os quais trabalharam a substituição de feno por CS em 

até 60% da MS, a substituição do volumoso pela CS levou a um aumento linear na 

digestibilidade da fração fibrosa da dieta, mesmo com o aumento da fração de FDN pelo 

acréscimo do coproduto, efeitos também observados por Pantoja et al. (1994) e Weidner & 

Grant (1994). 

Em relação a utilização de CS em substituição ao milho, as pesquisas demonstram, de 

forma consistente, que a introdução desse coproduto aumenta a digestibilidade da FDN 

(Sarwar et al., 1992; Grigsby et al., 1993; Zervas et al., 1998), o que corrobora com os 

resultado encontrado no presente estudo, no qual foi observado efeito linear (P=0,05) positivo 

sobre a digestibilidade aparente da FDN ao longo que foram feitas as substituições do MG por 

CS. 

 O incremento na digestibilidade da fração de FDN pode estar associado a duas 

vertentes, sendo a composição química da fibra presente na CS o primeiro fator, e a redução 

do efeito associativo negativo do milho em relação a digestibilidade da fração fibrosa, bem 

como ambos os elementos juntos (Nakamura & Owen, 1989; Sarwar et al., 1992; Weidner & 

Grant, 1994; Firkins, 1997). 

Os efeitos sobre a DATT das variáveis de MS, MO, PB, (CHO) totais e carboidratos 

não fibrosos (CNF) (P<0,05) foram relacionadas com o CMS e composição das dietas 

experimentais, uma vez que os teores de FDN (9,72 Vs 64,8%), amido (72 Vs 1,1%) e lignina 

(1,18 Vs 2,4%) são distintos quando se compara milho com CS, respectivamente (BCNRM, 

2016). Dessa forma, as substituições de milho pelo coproduto em questão levaram a maiores 

proporções de FDN nas dietas experimentais. O efeito para a PB esta, possivelmente, 

relacionado com os valores de NDT do milho (87%) e da CS (62,6%) (BCNRM, 2016), bem 

como sua taxa de passagem devido as gravidades específicas de cada ingrediente (Anderson et 

al., 1988b, Correa et al., 2002), além do CMS, o que influencia no consumo de NDT pelo 
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animal e, consecutivamente, na síntese microbiana, dessa forma, influenciando na 

digestibilidade da proteína bruta (DPB). 

 

Experimento 2: 

A inclusão de PCP cítrica reduziu linearmente o CMS quando avaliado em kg/d (P 

<0,01), % do peso corporal (P <0,01), e g/kg de peso metabólico (P <0,01; Tabela 3). Além 

disso, a inclusão de PCP cítrica reduziu linearmente o consumo de todos os nutrientes 

avaliados (P < 0,01).   

 Dietas com elevado teor de CNF atuam de forma diferente na regulação do CMS em 

relação às dietas com altas inclusões de carboidratos fibrosos (CF). Alimentos ricos em 

carboidratos solúveis apresentam maior fermentação ruminal e maior produção de gases 

quando comparados a CFcr (Santos, 2003). Tal fato é observado em alimentos com elevados 

teores de pectina, que proporcionam uma elevada produção de gases devido à alta capacidade 

fermentativa, o que estimula a maior produção de AGCC devido à maior atividade dos 

microrganismos ruminais (Van Soest, 1994). Neste caso, em que há elevada inclusão de CNF, 

a regulação do CMS está relacionada principalmente aos mecanismos de regulação química 

(Allen et al., 2009). 

Tabela 3. Consumo e digestibilidade dos nutrientes de bovinos alimentados com níveis 
crescentes de inclusão de polpa cítrica em dietas a base de milho grão inteiro e pellet proteico. 

Item Dietas EPM Valor de P 
CON PCP33 PCP66 PCP85 L Q C 

Consumo         
MS, kg 7,21 6,65 5,45 5,02 0,54 <0,01 0,72 0,68 
MS, %PC 1,74 1,60 1,33 1,23 0,11 <0,01 0,76 0,70 
MS, g/kg PC0,75 78,53 72,21 59,91 55,19 4,95 <0,01 0,73 0,70 
MO, kg 6,87 6,15 4,91 4,42 0,50 <0,01 0,76 0,71 
FDN, kg 0,72 0,87 0,99 0,94 0,07 <0,01 0,23 0,51 
PB, kg 1,13 0,98 0,63 0,76 0,08 <0,01 0,32 0,04 
EE, kg 0,32 0,25 0,15 0,13 0,02 <0,01 0,84 0,45 
CHO totais, kg 5,42 4,92 4,13 3,53 0,40 <0,01 0,55 0,10 
CNF, kg 4,70 4,05 3,13 2,59 0,33 <0,01 0,65 0,89 
Digestibilidade, %        
MS 77,20 77,79 79,45 82,25 2,18 0,08 0,48 0,80 
MO 79,01 80,18 82,28 85,10 2,09 0,03 0,52 0,82 
FDN 49,68 52,75 65,47 66,24 6,48 <0,01 0,79 0,39 
PB 73,52 68,79 66,10 73,89 3,16 0,72 0,08 0,33 
EE 69,26 80,52 79,42 79,75 3,01 0,02 0,08 0,41 
CHO totais 80,72 82,87 84,83 87,70 2,07 0,02 0,69 0,74 
CNF 85,49 89,32 90,98 95,49 2,61 0,01 0,75 0,51 
Tratamentos: CON – controle (sem presença de PCP); PCP 33 - Inclusão de 33% de polpa cítrica peletizada na 
matéria seca da dieta total; PCP 66 - Inclusão de 66% de polpa cítrica peletizada na matéria seca da dieta total; 
PCP 85 - Inclusão de 85% de polpa cítrica peletizada na matéria seca da dieta total. 
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EPM = Erro padrão da média; L = Efeito linear; Q = efeito quadrático; C = Efeito desvio da quadrática. 
A inclusão de PCP reduziu o CMS de forma linear, corroborando com o trabalho de 

Pereira et al. (2007) que utilizaram elevados teores de PCP e dietas com maior inclusão de 

volumoso. A substituição de milho por PCP em 75 e 100% reduziu o consumo dos animais 

alimentados com dietas contendo 30% de volumoso. Devido ao grande potencial da PCP 

absorver água, possivelmente a inclusão de altos teores e sua utilização em dietas com 

elevado teor de volumoso favoreçam a limitação física de consumo (Mertens, 1987), devido à 

capacidade limitada de distensão ruminal, acarretando em redução do CMS, comumente 

observado em dietas à base de forrageiras (Allen, 1996). 

Henrique et al. (2004), entretanto, não observaram redução do CMS em substituições 

parciais do milho em dietas com 20% de volumoso. A redução de CMS também não foi 

observada por Pereira et al. (2007) quando a substituição de milho por PCP foi até 50%, assim 

como observado por Gouvea (2012) em dietas com milho floculado e com baixo teor de 

forragem (12%). Por outro lado, houve aumento do CMS de bovinos que receberam PCP em 

substituição de 50 % do milho moído, comparado a animais que não receberam PCP ou que 

tiveram substituição do milho em 75% (Gouvea, 2012). Possivelmente não apenas a interação 

entre o teor de PCP e teor volumoso interferem no CMS, mas também o tipo e a qualidade do 

volumoso da dieta. 

Para os parâmetros de digestibilidade avaliados, houve efeito linear crescente para as 

variáveis digestibilidade da MO (P = 0,03), FDN (P < 0,01), EE (P = 0,02), CHO totais (P = 

0,02) e CNF (P = 0,01). Não houve efeito das dietas experimentais para a digestibilidade da 

MS e PB. 

A substituição de milho por PCP reduz o amido dietético e consequentemente eleva os 

teores de pectina, o que favorece a saúde ruminal (Santos et al., 2001). Apesar da pectina ser 

rapidamente degradada no rúmen, sua fermentação proporciona maior produção de acetato, 

padrão que se assemelha à fermentação de fibra. Além disso, essa fermentação tende a não 

produzir quantidades expressivas de lactato, com menor queda de pH favorecendo a atividade 

microbiana (Van Soest, 1994). Segundo Carvalho (1998), a substituição de 48% do milho por 

PCP em dietas com elevado teor de concentrado fornecida a novilhos Nelore proporcionou 

melhoria do ambiente ruminal e consequentemente proporcionou maior digestibilidade da 

dieta, apesar de queda acentuada no pH logo após a oferta da dieta. 

 

Experimento 3 
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A inclusão de CA em dietas contendo grão de milho Flint inteiro e NPP não afetou o 

CMS, MO, PB, CHO totais e CNF (P > 0,50; Tabela 4). Houve efeito linear crescente para 

consumo de FDN (P < 0,01) e EE (P < 0,01), o que seria esperado, uma vez que o aumento da 

inclusão de CA na dieta aumenta, consequentemente, a quantidade de FDN e EE da dieta, 

como observado nas análises bromatológicas das dietas experimentais (Tabela 1).  

Os animais apresentaram um consumo de MS, CNF e CHO totais muito semelhante, 

porém, os animais tratados com CA apresentaram um maior consumo de EE, o que resultaria 

no consumo de uma densidade de energia maior da dieta, visto que, o valor da gordura como 

combustível fisiológico é cerca de 2,25 vezes a energia fornecida por CHO e proteínas 

(Freitas Júnior, 2008).  

O consumo de FDN dos animais que receberam as dietas contendo CA foi maior em 

relação aos animais do grupo controle, esse resultado pode ser justificado pela bromatologia 

apresentada das dietas. A inclusão de CA, obviamente, altera os teores de FDN das dietas com 

elevadas quantidades de concentrados, visto que o valor de FDN do CA é de 46,04% 

(Valadares Filho et al., 2006) e do grão de milho inteiro é próximo aos 11,5% (Carlis, 2021).  

Tabela 4. Consumo e digestibilidade dos nutrientes de bovinos alimentados com níveis 
crescentes de inclusão de caroço de algodão em dietas a base de milho grão inteiro e pelete 
proteico. 

Item 
Dietas 

EPM 
Valor de P 

CON CA5 CA10 CA15 L Q C 
Consumo         
MS, kg 6,88 7,30 7,73 7,32 0,59 0,46 0,44 0,72 
MS, %PC 1,88 1,95 2,05 1,98 0,17 0,55 0,63 0,77 
MS, g/kg PC0,75 82,08 85,74 90,18 86,79 7,13 0,51 0,58 0,76 
MO, kg 6,56 6,95 7,33 6,93 0,56 0,51 0,44 0,74 
FDN, kg 0,69 0,95 1,11 1,15 0,08 <0,01 0,16 0,89 
PB, kg  1,09 1,12 1,18 1,12 0,09 0,67 0,61 0,65 
EE, kg 0,33 0,40 0,49 0,49 0,04 <0,01 0,27 0,55 
CHO totais, kg  5,14 5,43 5,66 5,32 0,43 0,66 0,42 0,77 
CNF, kg  4,44 4,49 4,54 4,17 0,35 0,59 0,52 0,76 
Digestibilidade, %        
MS 76,52 75,34 71,62 75,78 2,63 0,44 0,13 0,20 
MO 77,49 77,11 72,31 76,85 2,58 0,37 0,16 0,09 
FDN 55,11 56,59 54,41 61,54 6,72 0,49 0,63 0,62 
PB  75,95 73,71 71,92 76,15 2,71 0,90 0,14 0,56 
EE 70,33 73,54 60,21 67,31 4,31 0,12 0,56 0,02 
CHO totais  78,25 78,82 73,61 77,88 2,65 0,44 0,32 0,08 
CNF  81,70 85,21 78,58 82,37 2,88 0,67 0,95 0,08 
Tratamentos: CON - controle (sem presença de) CA 5 - Inclusão de 5% de caroço de algodão na matéria seca da 
dieta total; CA 10 - Inclusão de 10% de caroço de algodão na matéria seca da dieta total; CA 15 - Inclusão de 
15% de caroço de algodão na matéria seca da dieta total. 
EPM = Erro padrão da média; L = Efeito linear; Q = efeito quadrático; C = Efeito desvio da quadrática. 
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Não houve efeito das dietas experimentais para a digestibilidade dos nutrientes (P > 

0,08), exceto para a digestibilidade do EE, em que foi observado efeito cubico (P = 0,02). 

Relatos na literatura mostram inclusões de níveis de CA (25 a 30% na MS), maiores do que os 

apresentados no presente estudo, sem alterações no CMS e sem alterar o desempenho dos 

animais. Da mesma forma, a digestibilidade da fração fibrosa não é alterada com a inclusão 

do coproduto, pois a FDN presente no CA é de alta digestibilidade (Palmiquist & 

Jenkins,1980; Smith et al., 1981). 

Foi relatado na literatura efeitos prejudiciais na digestão de FDN, MS e MO de vacas 

alimentadas com altos níveis de ácidos graxos (Eastridge & Firkens, 1991). Diferente do 

observado no presente estudo, onde nenhuma das variáveis relacionadas a digestibilidade 

aparente foram afetadas pela inclusão de CA, o que poderia ser justificado pela alta inclusão 

de grãos na dieta, mesmo com a inclusão de CA e níveis de EE próximos a 7% no tratamento 

com 15% de inclusão do coproduto. Segundo Valinote et al. (2006) dietas com elevados 

teores de concentrados podem favorecer o aumento populacional das bactérias Gram-

negativas, o que poderia justificar a falta de efeito da alta inclusão de EE em relação aos 

microrganismos simbióticos presentes no ambiente ruminal de animais recebendo dietas de 

terminação. 

 

Considerações finais  

Os coprodutos avaliados nos experimentos realizados demonstraram que as 

características nutricionais intrínsecas a cada um deles exercem efeitos específicos nas 

respostas fisiológicas dos animais em função do nível de inclusão adotado. A inclusão de 

coproduto com fibra de altíssima digestibilidade (casca de soja), rico em pectina e açucares 

(polpa cítrica), ou com alta fibra e gordura (CA) resultam em diferentes efeitos sobre o 

consumo e digestibilidade dos nutrientes, demonstrando que em dietas sem a inclusão de 

forragem a interpretação quando ao uso de coprodutos deve levar em consideração as 

peculiaridades da dieta em questão, como ausência de fibras longas e o papel do grão de 

milho inteiro nos processos fisiológicos do animal.   
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