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Apresentação 

Prezados Congressistas 

O Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA) é um evento tradicional da 
grande área de conhecimento da Zootecnia e é realizado anualmente pela 
Sociedade Nordestina de Produção Animal (SNPA). Desde a sua criação em 1998, o 
CNPA reúne os principais representantes da área que atuam diretamente no setor 
produtivo da pecuária nordestina, como pesquisadores, professores, estudantes de 
graduação e pós-graduação, profissionais que atuam nos órgãos de gestão 
governamental e na indústria, além de empresários e produtores que buscam 
conhecimento e inovação tecnológica. 

O XIV CNPA ocorreu no Centro de Convenções de Pernambuco de 28 a 30 de 
novembro de 2019 tendo levado para o público tudo de mais atual na Zootecnia 
Brasileira, desde os novos espaços para atuação a tecnologias recentes nas mais 
diversas áreas. Este ano que comemoramos o jubileu de ouro da lei 5550 que 
regulamenta a profissão de Zootecnia, com mais de 35 mil Zootecnistas formados, 
108 cursos distribuídos em todo Brasil e o Agronegócio como setor de grande 
importância e de destaque mundial, nada mais justo que comemorarmos de forma 
grandiosa nesse evento que é um dos mais importantes da Zootecnia do Brasil. 

O tema do XIV CNPA foi “A Zootecnia quebrando paradigmas, inovando e 
melhorando a produção animal”. Foram discutidas as áreas emergentes de grande 
demanda social, os principais aspectos que visam à utilização de forma consciente, 
ética e responsável do potencial dos animais com o intuito de, com as mudanças 
climáticas e novas exigências da população a criação, conservação dos animais e 
produção de alimentos seguros e de qualidade. 

No XIV CNPA, tivemos uma programação científica de elevado nível, palestrantes 
renomados dos mais diversos setores da área da produção animal, com abertura 
para debates e apresentação de trabalhos científicos. Além disso, os congressistas 
puderam visitar e aproveitar a feira PETNOR que ocorreu durante o evento bem 
como conhecer e curtir a rica cultura das cidades de Olinda e Recife, desde as 
lindas praias e belo centro histórico do Recife até a rica história contada nas igrejas, 
museus e ladeiras de Olinda. 

Profa. Safira Valença Bispo 
Coordenadora Geral do CNPA 
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 O local: 

Recife 
Porta de entrada do Nordeste brasileiro e conectada diretamente a todas as capitais do NE, o 
Recife possui lindas paisagens – com pontes e rios cortando toda a cidade -, além da belíssima 
praia de Boa Viagem, das ricas manifestações culturais e folclóricas, dos museus, igrejas e 
monumentos históricos em cuja essência artística estão traduzidas e preservadas como 
importante patrimônio que atrai milhares de turistas todos os anos.  (...)  Recife é considerado o 
primeiro polo gastronômico do Nordeste e o segundo polo médico do Brasil, além de sediar o 
maior parque tecnológico do país, conhecido com Porto Digital. Recife é tudo isso. Bela por 
natureza e cheia de personalidade.   
Fonte: http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/guia_12junho_v2_0.pdf (acesso em 30/01/2020) 

Olinda 
Roteiro obrigatório de turistas nacionais e estrangeiros, Olinda recebe diariamente centenas de 
visitantes, que sobem e descem suas ladeiras íngremes e percorrem suas ruas estreitas em busca 
da natureza exuberante e da arquitetura quatrocentista, que lhe assegurara o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco em 1982.  (...) Outro aspecto 
importante no perfil turístico de Olinda é a vitalidade cultural que a cidade costuma mostrar. 
São inúmeros eventos promovidos pela administração pública municipal ou por produtores 
culturais independentes, criando na cidade um clima de festa que dura o ano inteiro.  
Fonte: https://www.olinda.pe.gov.br/guia-turistico/ (acesso em 30/01/2020) 

http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/guia_12junho_v2_0.pdf
https://www.olinda.pe.gov.br/guia-turistico/
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Tecnologia para o uso da palma forrageira “ao natural” para alimentar suínos em 
crescimento e terminação 

33 
Uso da minhocultura como atividade lúdica na educação ambiental na fazenda 
experimental de São Gonçalo/UFBA 



Forragicultura e Pastagens 

1 Acúmulo de massa seca e dos componentes do milho em diferentes sistemas de cultivo 

2 
Acúmulo de matéria seca do capim andropogon sob diferimento e manejado em diferentes 
alturas 

3 
Acúmulo de matéria seca e teor de água de cladódios da palma forrageira ipa sertânia em 
resposta ao uso de biofertilizante de suinocultura. 

4 Acumulo diário de massa seca do sorgo em monocultivo e em consórcio com o capim paiaguás 

5 Acúmulo diário do capim paiaguás em monocultivo e derivado do consorcio com sorgo e milho 

6 
Altura da planta de eucalyptus sp. e mimosa caesalpiniifolia benth. em monocultivo e em 
sistema silvipastoril com brachiaria decumbens stapf., na fase de estabelecimento, no agreste de 
pernambuco 

7 
Análise classificatória de silagens de sorgo utilizando a modelagem de analogia de classe por 
similaridade (simca) 

8 
Análise de produtividade da palma forrageira clone orelha de elefante mexicana sob diferentes 
sistemas de produção 

9 
Análise química da matéria seca do milheto (pennisetum glaucum (l.) R.) de primeiro e segundo 
ciclos sob irrigação com água salobra no semiárido 

10 
Análise química da matéria seca do milheto (pennisetum glaucum (l.) R.), cultivado com quatro 
níveis de aplicação de gesso no semiárido 

11 
Aplicação de modelo sigmoidal para análise do número de cladódios em clones de palma 
forrageira do genero nopalea em agricultura biosalina 

12 
Aplicação de modelo sigmoidal para o número total de cladodio de palma forrageiro do gênero 
opuntia 

13 Aporte hídrico de dietas à base de silagens de palma e forrageiras tropicais para ovinos 

14 Área foliar do urochloa mosambicensis em função dos níveis de fósforo 

16 
Associação entre características morfofisiológicas e digestibilidade de stylosanthes spp. 
Oriundos do semiárido pernambucano 

17 
Atividade respiratória dos micro-organismos do solo nos períodos seco e chuvoso em sistema 
agroflorestal no agreste pernambucano 

18 Avaliação da biomassa microbiana do solo em sistema agroflorestal no agreste pernambucano 

19 
Avaliação de produtividade da palma ipa sertânia sob diferentes níveis de água residuária 
oriunda da suinocultura 

20 
Avaliação de rebrota em progênies do clone de palma forrageira orelha de elefante africana     
( opuntia undulata griffithis) 

21 
Avaliação do crescimento de palma forrageira cv. orelha de elefante mexicana aos seis meses de 
idade sob diferentes formas de plantio 

22 
Avaliação do número de cladódios em palma forrageira aos seis meses de idade sob diferentes 
formas de plantio 

23 
Avaliação do processo fermentativo da silagem de manga tommy atkins com diferentes níveis 
de inclusão de mdps 

24 
Avaliação do sistema radicular da palma forrageira orelha de elefante africana (opuntia 
undulata griffithis) por diferentes metodologias 

25 
Avaliação produtiva e eficiência de colheita do capim andropogon gayanus manejado em três 
alturas 

26 
Bioacumulação de nitrato em capim urocloa brizantha cultivar paiaguás submetido a diferentes 
dosagens de adubação nitrogenada 

27 
Calibração do modelo phygrow para estimativa da biomassa herbácea do pasto nativo em tauá, 
ceará 

28 Características agronômicas e produtivas de urochloa mosambicensis em função dos níveis de 



adubação nitrogenada 

29 Características agronômicas palma doce sob diferentes estrategias de adubação nitrogenada 

30 Características de crescimento de genótipos de gramíneas forrageiras tropical 

31 
Características de crescimento entre diferentes híbridos de sorgo forrageiro em região do 
semiárido 

32 
Características de crescimento entre híbridos de sorgo forrageiro em classificações climáticas 
diferentes 

33 
Características estruturais de desmanthus pernambucanus (l.) Thellung cultivada sob diferentes 
sistemas de cultivo 

34 
Características estruturais de genótipos de capim-elefante em monocultivo ou consórcio com a 
cunhã 

35 
Características estruturais do capim paiaguás em monocultivo e consorciado com milho e com 
sorgo 

36 
Características morfogênicas e estruturais do capim tanzânia submetido a diferentes frequências 
de corte 

37 Características morfológicas de espécies de stylosanthes submetidas a intensidades de corte 

38 
Características morfológicas de genótipos de palma forrageira cultivada em diferentes 
localidades 

39 Características morfológicas do capim mombaça sob diferentes doses de biofertilizante 

40 
Características químico-bromatológicas da silagem de palma aditivada com farelo de soja e 
uréia em função do tempo de emurchecimento dos cladódios 

41 
Caracterização de genótipos pennisetum spp. com potencial para geração de energia renovável 
em pernambuco 

42 
Caracterização produtiva de palma forrageira adubada com nitrogênio em associação ao 
potássio 

43 
Cinética da produção de gás in vitro do pilosocereus gounellei (a. Weber ex k. Schum. Bly ex 
rowl) e cereus jamacaru dc. em diferentes estádios vegetativos 

44 
Cinética de produção de gás in vitro do sorgo brs ponta negra cultivado com água salobra e 
matéria orgânica 

45 
Cobertura do solo pela vegetação herbácea em área de caatinga raleada, rebaixada e enriquecida 
com capim andropogon (andropogon gayanus) 

46 Componentes da biomassa em capim-tamani sob intensidades de desfolhação 

47 
Componentes nutricionais da cana-de-açúcar reensilada com aditivo microbiano (lactobacillus 
buchneri) 

48 
Composição bromatológica de progênies do clone de palma forrageira orelha de elefante 
africana (opuntia undulata griffiths) 

49 
Composição bromatológica de silagem a base de palma forrageira (opuntia stricta haw) 
associada à maniçoba 

50 
Composição bromatológica de silagem de capim elefante com diferentes níveis de adição de 
palma forrageira 

51 
Composição de microminerais do sorgo cv. Ipa 1011 irrigado sob diferentes frações de lixiviação 
com água salina 

52 Composição química da cunhã consorciada com genótipos de capim-elefante 

53 
Composição química da palma forrageira sob frequência e dosagens de aplicação de nitrogênio 
em diferentes localidades 

54 Composição química da palma forrageira sob uso do hidrogel agrícola e da adubação foliar 

55 Composição química de híbridos de sorgo forrageiro em região do semiárido 

56 Composição química entre silagem de híbridos de sorgo forrageiro em região semiárida 

57 Composição química-bromatológica do cereus jamacaru dcassociado ao estádio vegetativo do 



caule secundário 

58 
Composição química-bromatológica do pilosocereus gounellei (a. Weber ex k. Schum. Bly ex 
rowl) associado ao estádio vegetativo do caule secundário 

59 
Composição químico-bromatológica da silagem de palma forrageira com níveis de adição da 
parte aérea da mandioca 

60 
Composição químico-bromatológica de opuntia ficus-indica mill. var. gigante em diferentes 
estádios vegetativos 

61 Composição químico-bromatológica de silagens a base de palma forrageira 

62 
Composição químico-bromatológica de silagens compostas de palma forrageira com gliricídia e 
capim buffel 

63 
Concentração de metabólitos sanguíneos em cordeiros com dietas contendo silagem de sorgo 
tratada com ureia submetida a exposição aeróbica 

64 Correção da acidez e desempenho do sorgo cultivado em solos alíticos de pernambuco 

65 
Crescimento da palma forrageira sob sistema solteiro e consorciado com feijão guandu, com 
cobertura morta e irrigado em ambiente semiárido 

66 Crescimento de palma forrageira adubada com ureia protegida por polímeros 

67 Curva de desidratação e teor de proteína bruta do feno de espécies de stylosanthes 

68 Curva de desidratação para fenação do capim-tifton 85 em ambiente tropical 

69 Densidade volumétrica do milho ensilado solteiro e consorciado com capim paiaguás 

70 Densidade volumetrica do sorgo em diferentes sistemas de plantio 

71 
Desempenho produtivo da cunhã (clitoria ternatea l.) Em diferentes arranjos silvipastoris no 
bioma caatinga 

72 Desempenho produtivo em cordeiros alimentados com silagem de sorgo tratadas com ureia 

73 
Desenvolvimento da palma forrageira opuntia stricta em função do uso do hidrogel agrícola e 
da adubação foliar 

74 
Desenvolvimento inicial do capim andropogon adubado com biofertilizante bovino em solo 
ácido e de baixa fertilidade natural nativo do cerrado 

75 
Desidratação e composição química do cultivar tifton 85 (cynodon spp.) durante o processo de 
fenação 

76 
Determinação do filocrono em sorgo cv ipa-467, em consorcio com a palma em diferentes 
densidades 

77 Digestibilidade e aspectos anatômicos de genótipos de pennisetum purpureum schum. 

78 Digestibilidade in vitro do milheto adr 300 cultivado com água salina e matéria orgânica 

79 Digestibilidade in vitro do sorgo brs ponta negra cultivado com água salobra e matéria orgânica 

80 
Doses de glicerina bruta na ensilagem de milheto colhidos em diferentes idades: matéria seca e 
proteína bruta 

81 
Efeito da adição de níveis crescentes do farelo desidratado do caroço de taperebá em silagem de 
capim-elefante 

82 
Efeito da frequência de corte sobre características morfológicas de desmanthus spp. na zona da 
mata de Pernambuco 

83 Efeito da intensidade de corte sobre as caraterísticas estruturais residual do capim brs tamani 

84 
Efeito das doses de glicerina bruta na ensilagem de milheto colhidos em diferentes idades sobre 
o teor de extrato etéreo 

85 
Efeito de extratos vegetais no número de folhas vivas e mortas de pennisetum glaucum sob 
estresse salino 

86 
Efeito do plantio não enterrado de cladódios sobre o crescimento vegetativo da palma 
forrageira cv. orelha de elefante mexicana aos seis meses de idade 

87 
Efeitos da pureza bruta da glicerina associada a doses de glicerol no valor nutritivo e perdas de 
matéria seca da silagem de brachiaria brizantha cv. piatã 



117 
Influência da temperatura de armazenamento na qualidade da silagem do terço superior da 
mandioca 

118 
Levantamento florístico e fitossociológico de uma área de caatinga no distrito de caiçariha da 
penha, município de serra talhada, pernambuco 

119 
Levantamento florístico e fitossociológico de uma área de caatinga no município de serra 
talhada, pernambuco 

120 
Massa de forragem de brachiaria decumbens stapf. Em monocultivo e em sistema silvipastoril 
no agreste pernambucano 

121 
Modificações da parte aérea e do sistema radicular de espécies de stylosanthes submetidos a 
diferentes intensidades de corte 

122 
Morfogênese da palma miúda (nopallea cochonilifera salm dyck) irrigada por gotejamento com 
água de reuso no sertão sergipano 

123 
Morfogênese de desmanthus pernambucanus (l.) thellung submetida a diferentes espaçamentos 
de plantio e altura de corte 

124 
Morfometria de palma forrageira sob frequência e dosagens de aplicação de nitrogênio em 
diferentes localidades 

125 
Níveis de óleo essencial de alecrim pimenta (lippia sidoides) nanoformulado no perfil 
microbiológico da silagem de milho 

126 
Óleo essencial nanoformulado sobre perdas fermentativas em diferentes períodos de ensilagem 
do milho (zea mays l.) 

127 Perdas e parâmetros fermentativos em cana-de-açúcar reensilada com aditivo microbiano 

128 
Perdas fermentativas e ph da silagem de palma aditivada com farelo de soja e uréia em função 
do tempo de emurchecimento dos cladódios 

129 
Perdas fermentativas e ph da silagem de palma forrageira com níveis de adição da parte aérea 
da mandioca 

130 Perfil fermentativo da cana-de-açucar reensilada com lactobacillus buchneri 

131 
Perfil fermentativo e recuperação de matéria seca de silagem a base de palma forrageira 
(opuntia stricta haw) associada à maniçoba 

132 Períodos de interferência de plantas daninhas em pastagem de tifton 85 

133 
Ph e perdas fermentativas da silagem de palma forrageira e níveis de adição da parte aérea da 
mandioca 

134 
Populações microbianas em silagens na forma de ração completa contendo palma forrageira e 
capim-andropógon como fontes de forragem 

135 Preferência alimentar de caprinos em pastejo associada à dinâmica sazonal da caatinga 

136 Produção da matéria seca de serrapilheira em área de caatinga submetida a manejo silvipastoril 

137 Produção de diferentes híbridos de sorgo forrageiro em região do semiárido 

138 Produção de forragem em pastagem consorciada de capim-massai e cunhã 

139 
Produção de gás in vitro de capim-elefante de diferentes portes sob irrigação no agreste de 
pernambuco 

140 Produção de genótipos de palma forrageira em localidades com restrição climática de cultivo 

141 Produção de genótipos de palma forrageira sob frequência e doses de aplicação de nitrogênio 

142 
Produção de palma forrageira em ambiente tropical sob diferentes estratégias de adubação 
nitrogenada 

143 Produção do capim paiaguás em monocultivo e em consorcio 

144 Produção do estrato herbáceo da caatinga sob níveis de sombreamento em faixas 

145 
Produção e acúmulo de forragem do capim-braquiária manejado sob duas intensidades de 
pastejo 

146 Produção e qualidade de um campo nativo e condição corporal de vacas de cria 

147 Produção total de sorgo em consórcio do capim paiaguás em ponto de silagem 



88 
Efeitos da pureza da glicerina bruta associada a doses de glicerol no perfil fermentativo na 
silagem de brachiaria brizantha cv. piatã 

89 Espécies de stylosanthes submetidas a diferentes frequências de colheita e turnos de rega 

90 Estabelecimento de consórcios entre genótipos de capim-elefante e cunhã 

91 
Estabilidade aeróbia de silagens na forma de ração completa contendo palma forrageira e 
capim-andropógon como fontes de forragem 

92 
Estimativa da biomassa de forragem a partir da altura do dossel de capim-elefante cv. roxo 
manejado sob diferentes idades e épocas de cultivo 

93 
Estimativa da produção de forragem por meio da morfogênese em capim-elefante cv. roxo 
manejado na época chuvosa 

94 Estimativa de parâmetros genéticos de características quantitativas de especies de stylosanthes 

95 Estratégia de adubação potássica e nitrogenada no crescimento de palma forrageira 

96 
Estrutura vertical dos componentes morfológicos do dossel de capim-tamani sob doses de 
nitrogênio 

97 
Evolução da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa e do índice de área foliar em 
dossel de capim-brs tamani manejado com diferentes intensidades de desfolhação 

98 
Expansão da área foliar do sorgo sob diferentes adensamentos em consórcio com a palma 
forrageira 

99 
Extratos vegetais no perfilhamento de pennisetum glaucum (l.) r. br cultivado sob diferentes 
níveis de salinidade 

100 
Fertilidade do solo sob leguminosas arbóreas em sistemas silvipastoris na zona da mata seca de 
pernambuco 

101 
Filocrono do sorghum bicolor cv. Ipa-467 sob diferentes densidades de plantio em consócio com 
a palma forrageira 

102 Filocrono do sorgo cv. 2502 sob consorciação com a palma forrageira 

103 
Filocrono do sorgo cv. Ipa-467 sob consorcio com palma forrageira com diferentes densidades e 
orientaçao norte-sul 

104 Fluxo de biomassa do capim brs tamani submetido a diferentes intensidades de desfolhação 

105 
Fluxo de biomassa do capim-elefante cv. Roxo manejado sob sequeiro em diferentes épocas de 
cultivo 

106 
Fração fibrosa e digestibilidade in vitro da matéria seca da silagem de girassol (helianthus 
annuusl.) Em função da idade de corte 

107 Fracionamento de carboidratos de silagens a base de palma forrageira 

108 
Fracionamento de carboidratos do mandacaru (cereus jamacaru dc) em diferentes estádios 
vegetativos 

109 
Fracionamento de carboidratos do xique-xique (pilosocereus gounellei (a. Weber ex k. Schum. 
Bly ex rowl)) em diferentes estádios vegetativos 

110 
Fracionamento dos carboidratos do milheto adr 300 cultivado com água salina e matéria 
orgânica 

111 
Fracionamento dos carboidratos do sorgo brs ponta negra cultivado com água salobra e matéria 
orgânica 

112 Frações fibrosas e proteicas de genótipos de capim-elefante consorciados ou não com cunhã 

113 
Herbicidas mimetizadores de auxinas e tembotrione aplicados sobre o capim-elefante 
propagado por sementes 

114 
Índice de área do cladódio clone orelha de elefante mexicana sob diferentes sistemas de 
produção 

115 Influência da disponibilidade hídrica e da salinidade no diâmetro de colmo de milheto 

116 
Influência da estabilidade aeróbica sobre a composição química de silagem de casca de 
maracujá (passiflora edulis, sims) em diferentes tempos de exposição ao ar 



148 
Produtividade de desmanthus pernambucanus (l.) thellung sob diferentes espaçamentos de 
plantio e intensidades de corte, zona da mata seca de Pernambuco 

149 
Produtividade de desmanthus spp. sob diferentes frequências de corte na zona da mata de 
Pernambuco 

150 Produtividade e sobrevivência de clones de palma forrageira no semiárido pernambucano 

151 Propriedades agronômicas do milheto em sistema agroecológico submetido adubações orgânica 

152 Qualidade da silagem de cana-deaçúcar em função da temperatura de armazenamento 

153 
Qualidade nutricional da silagem de capim elefante em função da altura de corte e regulagem 
do braço da colhedora 

154 Quantificação gasosa de pré-secado de capim-tanzânia em relação ao controle atmosférico 

155 Quitosana como aditivo em dietas de grão inteiro em bovinos: ph e amônia ruminal 

156 Relação causal de granger entre milho e soja no mercado brasileiro 

157 Resposta da brachiaria ruziziensis em solo com elevada concentração de alumínio 

158 Resposta do cynodon spp em solo com elevada concentração de alumínio 

159 Respostas fisiológicas do capim-braquiária manejado sob duas intensidades de desfolhação 

160 
Reuso de água para produção de palma forrageira em diferentes frequências de irrigação no 
alto sertão sergipano 

161 
Taxa de crescimento de capim andropogon adubado com biofertilizante bovino em solo ácido e 
de baixa fertilidade natural nativo do cerrado 

162 
Teores de fibra em detergente neutro da forragem hidropônica milho cultivada com diferentes 
substratos 

163 Trocas gasosas do milheto em função da salinidade e bioestimulantes 

164 Utilização de suplementação volumosa na caprinovinocultura do cariri paraibano 



Genética, Genômica, Melhoramento e Reprodução animal 

1 
Adição do extrato de própolis da caatinga no sêmen fresco de carneiros sobre a integridade 
espermática após a criopreservação 

2 
Aplicação de heatmaps e análise de agrupamento na avaliação de características de produção e 
qualidade do leite de vacas holandesas 

3 Associação genômica ampla para área de olho de lombo em ovinos santa inês 

4 
Atividade biológica em soro sanguíneo de éguas em diferentes estágios reprodutivos por speckle 
dinâmico 

5 Avaliação da criopreservação no sêmen de raças caprinas nativas 

6 
Avaliação da taxa de prenhez em vacas nelore e mestiças submetidas a 3 iatfs com diagnostico 
precoce e estação de monta encurtada para 42 dias 

7 
Avaliação do conhecimento de estudantes de graduação sobre as principais biotécnicas de 
reprodução animal 

8 
Avaliação do conhecimento de pequenos produtores rurais sobre as principais biotécnicas de 
reprodução animal em Serra Talhada – PE 

9 
Características de desempenho em matrizes de codornas japonesas submetidas ao estresse térmico 
e o efeito do ambiente materno na progênie 

10 Caracterização fenotipica dos ovos do ecótipo peru preto caipira (meleagris gallopavo) 

11 
Comparação dos alelos do gene hsp70 utilizando a produção média de leite em vacas da raça 
holandesa situadas no agreste pernambucano 

12 
Crescimento folicular de ovelhas santa inês suplementadas com silagem de palma forrageira 
durante estação de monta 

13 Diagnóstico reprodutivo do rebanho leiteiro em Nossa Senhora da Glória – SE 

14 Distância genética entre raças de equinos destinadas a esportes 

15 Diversidade genética de raças americanas de equinos 

16 
Efeito comparativo entre a adição de dois aminoácidos ao diluidor tris-gema sobre a qualidade 
espermática do sêmen de ovino resfriado 

17 
Efeito da adição de aminoácidos ao diluidor tris-gema sobre manutenção das células espermáticas 
de ovinos 

18 Efeito da inclusão do ácido retinóico na maturação e fecundação in vitro de oócitos ovinos 

19 Efeito de sexo sobre características de crescimento em ovinos barriga negra 

20 
Efeitos de níveis crescentes de energia metabolizável sobre o crescimento corporal, testículo-
epididimária e perfil lipídico em cordeiros somalis brasileira 

21 Efeitos sistemáticos na avaliação da mortalidade de codornas de corte 

22 
Eficiência de diferentes diluidores no resfriamento de sêmen de caprinos criados no semiárido 
brasileiro 

23 Eficiência reprodutiva de caprinos e ovinos com sincronização do cio por meio de efeito macho 

24 
Estimativas de parâmetros genéticos para características de produção em búfalos murrah 
utilizando informações genômicas em procedimento de passo único 

25 
Estudo da pelvimetria externa em fêmeas de bovinos leiteiros da raça girolanda (bos taurus 
linnaeus, 1758) 

26 Estudo de caso da reprodução de fêmeas bovinas na fazenda queda d’água em itiquira-mt 

27 Frequência de pelagens na raça mangalarga ao longo das décadas de seleção 

28 Impacto do controle reprodutivo no incremento da produção leiteira de fazendas no semiárido 

29 Índices zootécnicos de matrizes dorper e santa inês em estação de monta de 35 dias 

30 Influência do inseminador na taxa de prenhez na inseminação artificial em tempo fixo (iatf) 

31 Observação de oócitos fertilizados de zebrafish para estudo de fases iniciais da embriogênese 



animal 

32 Padrões fenotípicos de pelos-guarda residuais obtidos de cães da raça australian cattle dog 

33 
Parâmetros da curva de crescimento e ganho de peso para a raça nelore em diferentes sistemas de 
produção 

34 Parâmetros genéticos para peso assintótico e taxa de maturidade de bovinos da raça nelore 

35 Recuperação de espermatozóides epididimários bovinos post mortem 

36 
Relação entre pontuação de registro genealógico e sexo na raça mangalarga ao longo das décadas 
de seleção 

37 Resposta estral de ovelhas submetidas à sincronização do estro associada ao uso de geleia real 

38 Sistemas de produção de bovinos no sul do estado do Piauí 

39 
Uso inovador do óleo de pequi (caryocar coriaceum wittm) na manutenção do sêmen refrigerado 
de suínos submetido a um teste de longevidade 



Nutrição e Produção de Não Ruminantes 

1 Alterações nos níveis eletrolíticos podem causar processos inflamatórios em frangos de corte? 

2 
Análise da moagem do milho: Avaliação da granulometria determinada com amostra natural e com 
amostra seca 

3 Análise para a intenção de compra da carne de coelhos alimentados com resíduo seco do tomate 

4 
Analise sensorial de ovos de codornas japonesas (coturnix coturnix japônica) com inclusão de 
moringa oleifera na dieta 

5 Análise sensorial de ovos, industriais e caipiras comercializados no município de Parintins/AM 

6 Atuação da homeopatia nos diferentes tipos de armazenamento de ovos de codorna 

7 
Avaliação de proteína total e imunoglobulinas em leitões suplementados com l-arginina em dietas 
contendo ou não produto lácteo 

8 
Avaliação dos parâmetros de cor da carne de frangos de crescimento lento alimentados com farelo 
de arroz integral 

9 
Avaliação dos parâmetros sanguíneos de equinos submetidos a exercícios em diferentes estações do 
ano 

10 Avaliação fisiológica de equinos submetidos a exercícios em diferentes estações do ano 

11 Balanço eletrolítico dietético para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade 

12 Biometria de equinos Mangalarga registrados entre 1970 e 2018 

13 Características de carcaça de frangos de crescimento lento alimentados com farelo de arroz integral 

14 
Características ósseas de poedeiras comerciais leves alimentadas com dietas contendo superdosagem 
de fitases 

15 Caracterização da criação de frangos caipiras em Sergipe 

16 
Caracterização do conhecimento da população de Serra Talhada quanto o consumo de carne do 
coelho 

17 Carne suína: mitos e verdades 

18 
Comparação entre a técnica de sacos móveis e o método in vitro na estimativa da digestibilidade dos 
nutrientes de gramíneas tropicais em equinos 

19 
Composição química corporal de codornas de corte suplementadas com selênio orgânico e vitamina 
e 

20 
Consumo de ovos de galinha poedeira pela comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Garanhuns 

21 Cor da carne de coelhos alimentados com dietas contendo resíduo seco do processamento do tomate 

22 Descrição da cronometria dentária da raça pônei brasileiro 

23 Desempenho competitivo de equinos da raça campolina em exposições nacionais 

24 
Desempenho de codornas de corte aos 35 dias de idade suplementadas com diferentes níveis de 
selênio orgânico e vitamina E 

25 Desempenho de codornas japonesas alimentadas com moringa (Moringa oleífera) 

26 Desempenho de coelhos nova zelândia (Oryctolagus cuniculus) criados em região de clima quente 

27 
Desempenho de frangas de reposição semipesadas alimentadas com torta de girassol associada a 
complexo enzimático 

28 
Desempenho de leitões dos 21 aos 42 dias de idade alimentados com dietas contendo diferentes 
fontes lipídicas e lipídios estruturados 

29 Desempenho de linhagens de galinhas poedeiras leves criadas no agreste pernambucano 

30 Desempenho em frangos de corte criados em galpão pressão positiva no agreste de Pernambuco 

31 Desempenho zootécnico de codornas europeias durante a primeira fase de criação 

32 Diagnóstico do consumo de carne de coelho no município de Serra Talhada, PE 



33 
Efeito da inclusão de feno de folhas de moringa na dieta sobre a digestibilidade dos nutrientes para 
frangos 

34 
Efeito da temperatura de incubação sobre o peso vivo de codornas japonesas submetidos ao estresse 
por calor após eclosão 

35 Efeito da vitamina c e selênio sobre os parâmetros bioquímicos de frangos de corte 

36 Efeito de diferentes densidades de alojamento sob o desempenho de codornas japonesas em postura 

37 
Efeito do cromo e vitamina c sobre a temperatura corporal de frangos de corte criados em região de 
clima quente 

38 
Efeito do cromo e vitamina c sobre o lipidograma de frangos de corte naturalmente estressados pelo 
calor aos 42 dias de idade 

39 
Efeito do cromo e vitamina c sobre o peso relativo dos órgãos linfoides de frangos de corte 
naturalmente estressados pelo calor aos 42 dias de idade 

40 
Efeito do farelo residual de milho com e sem enzimas em dietas para frangos de corte sobre os 
rendimentos de carcaça e dos principais cortes 

41 
Efeito do uso do farelo residual de milho com e sem enzimas em dietas para frangos de corte sobre o 
rendimento dos órgãos digestivos 

42 
Efeito residual da torta de girassol associada a complexos enzimáticos no desempenho produtivo de 
poedeiras semipesadas 

43 Efetivo e distribuição demográfica da raça Mangalarga ao longo das décadas de seleção 

44 
Estudo de enterobactérias em cecos de frangos de corte alimentados com torta das sementes de 
moringa oleífera 

45 Exigência de lisina digestível em rações para tambaqui na fase entre 20 a 100 gramas 

46 Exigência de proteina digestivel para mantença de tambaqui na fase de crescimento 

47 
Exigência nutricional de metionina digestível para frangos de corte machos na fase de crescimento 
criados no semiárido 

48 Extrato aquoso de mastruz na dieta de frangos de crescimento lento 

49 Feno de folhas de moringa em dietas para codornas japonesas de 1 a 21 dias de idade 

50 Fontes orgânicas de cálcio em dietas para codornas de corte na fase de crescimento 

51 
Frangos de corte naturalmente estressados pelo calor: Efeito da suplementação com cromo levedura 
e vitamina sobre o rendimento de carcaça e de cortes nobres aos 42 dias de idade 

52 
Identificação de problemas de saúde física e psicológica em trabalhadores na produção de frango de 
corte 

53 Impacto do custo do milho sobre a lucratividade na produção de frangos de corte em Aracaju/SE 

54 
Incidência de diarreia em leitões desmamados suplementados com l-arginina em dietas contendo ou 
não produto lácteo 

55 
Incidência de miopatias peitorais em frangos de corte criados sobre cama com diferentes inclusões 
de gramínea 

56 
Inclusão de Moringa oleífera sobre o comportamento e estresse de codornas japonesas (Coturnix 
japonica) – análise preliminar 

57 Índices de conformação e biometria de equinos competidores de vaquejada no Semiárido Alagoano 

58 Índices morfométricos de equinos Mangalarga registrados entre 1970 e 2018 

59 
Influência da suplementação fúngica sobre desenvolvimento de órgãos digestivos e imunológicos de 
frangos de corte e parâmetros microbiológicos intestinais 

60 
Influencia da temperatura ambiente e da fonte de energia nas exigências de mantença e de ganho de 
energia em codornas européias 

61 Manejo alimentar de cavalos, confinados no município de Itapetinga-BA 

62 Manejo sanitário de suínos em agricultura familiar no município de Paranatama-PE 

63 Manipulação térmica durante e após eclosão sobre o desenvolvimento do timo em codornas 



japonesas (coturnix coturnix japonica) 

64 Metodologias para determinação dos coeficientes de digestibilidade em dietas para equinos 

65 
Níveis de proteína bruta sobre a metabolizabilidade dos nutrientes dietéticos de rações para 
codornas europeias 

66 Os dias de lactação alteram o perfil de ácidos graxos do leite asinino criados a pasto 

67 Parâmetros de incubação de ovos de codornas européias alimentadas com resíduo de camarão 

68 
Parâmetros fisiológicos de frangos de crescimento lento aos 46 dias de idade alimentados com farelo 
de arroz integral 

69 Participação de equinos Campolina e Mangalarga Marchador em exposições nacionais 

70 Perfil dos consumidores de carne suína de salvador e região metropolitana 

71 Peso relativo das vísceras de suinos de raça nativa alimentados com torta de coco 

72 
Ph dos conteúdos do estômago, intestino delgado e ceco de leitões em fase de creche alimentados 
rações contendo diferentes fontes lipídicas 

73 Pododermatite em frangos criados sobre diferentes materiais de cama (casca de arroz e maravalha) 

74 
Qualidade da carne de codornas de corte suplementadas com diferentes níveis de selênio inorgânico 
e vitamina e 

75 Qualidade da carne de frangos de corte alimentados com gérmen integral de milho 

76 Qualidade da carne de suínos suplementados com creatina na fase pré-abate 

77 
Qualidade de água em sistema de recirculação durante o cultivo de alevinos de piaractus 
brachypomus 

78 Qualidade de carne de frangos de corte alimentados com diferentes níveis de vitamina E 

79 Qualidade dos ovos de casca marrom comercializados em diferentes estabelecimentos comerciais 

80 
Qualidade dos ovos de poedeiras em segundo ciclo produtivo alimentadas com dietas contendo 
superdosing de fitases 

81 Qualidade óssea de codornas de corte alimentadas com rações contendo torta de girassol 

82 
Rendimento de carcaça de codornas de corte alimentadas com dietas contendo selênio proteinato e 
diferentes teores lipídicos 

83 
Rendimento de carcaça de frangos caipiras alimentados com palma em substituição ao farelo de 
milho 

84 
Rendimento de carcaça e órgãos de codornas alimentadas com ração com inclusão de resíduo do 
extrato de própolis vermelha 

85 
Rendimento de carcaça e partes de codornas de corte aos 35 dias de idade suplementadas com níveis 
de selênio inorgânico e vitamina E 

86 
Resíduo do extrato de própolis vermelha sobre o desempenho de codornas japonesas de 1 a 35 dias 
de idade 

87 Superdosagem de fitases sobre a biometria de órgãos digestivos de poedeiras leves 

88 Superdosing de fitases sobre o desempenho de poedeiras em segundo ciclo produtivo 

89 Uso de probiótico sobre a morfometria intestinal de frangos de corte na fase inicial de 1 a 21 dias 

90 
Utilização de cromo levedura e vitamina C para frangos de corte naturalmente estressados pelo 
calor: Desempenho no período de 22 a 42 dias de idade 

91 Utilização de farinha de algaroba na alimentação de frangos de corte 

92 Viabilidade econômica da inclusão de vitamina c e selênio em dietas para frangos de corte 

93 Vitamina c e cromo em dietas para frangos de corte: metabolizabilidade da energia bruta 

94 
Vitamina c e cromo em dietas para frangos de corte: metabolizabilidade da matéria seca e proteína 
bruta 

95 Vitamina c e selênio para frangos de corte dos 22 aos 42 dias 



96 Vitamina c e selênio para frangos de corte dos 22 aos 42 dias: parâmetros de carcaça 

97 Vitamina c e selênio sobre a eficiência de utilização do nitrogênio em dietas para frangos de corte 

 



Nutrição e Produção de Ruminantes 

1 Agrupamento de tipos de solos em cultura de painço, após cultivo de mandioca 

2 
Análise de opg (ovos por gramas) na determinação de infestação endoparasitária em caprinos de 
diferentes raças 

3 Análise exploratória da silagem de milheto utilizando a espectroscopia nirs 

4 
Análise exploratória utilizando nirs fecal de três raças ovinas deslanadas em sistema integrado 
durante o período seco na caatinga 

5 
Análise financeira da produção de crias e leite de cabras alimentadas com torta de mamona 
destoxificada por soluções alcalinas 

6 
Análise marginal da inclusão de feno de mata-pasto (senna obtusifolia) na dieta de cordeiros em 
aleitamento 

7 
Análise sensorial da carne de cordeiros Santa Inês e rabo largo alimentados com dietas contendo 
alta e baixa proporção de concentrado 

8 
Associação das condições climáticas no ganho de peso de cordeiros Santa Inês confinados durante a 
fase de terminação 

9 
Avaliação da carcaça de caprinos alimentados com dietas contendo diferentes níveis de torta de 
babaçu 

10 
Avaliação da condição corporal e medidas morfométricas de borregos Santa Inês alimentados com 
resíduo de cervejaria desidratado 

11 
Avaliação da degradabilidade ruminal da matéria seca do capim-elefante de porte baixo taiwan a-
146 2.37 

12 
Avaliação de componentes não carcaça de cabritos alimentados com dieta contendo diferentes 
níveis de inclusão de torta de babaçu 

13 Avaliação de crias recém-nascidas de cabras positivas para artrite encefalite caprina 

14 
Avaliação de endoparasitas por meio das técnicas de opg e coprocultura em vacas leiteiras criadas 
em regime semi-intensivo em três propriedades localizadas no município de Independência – CE 

15 Avaliação de indicadores econômicos de microregiões do agreste pernambucano 

16 Avaliação de medidas biométricas em cabritos da raça anglo nubiana no 40° dia de aleitamento 

18 Avaliação do consumo hídrico diário em bovinos criados na região litorânea do estado de Alagoas 

19 
Avaliação do consumo ingestivo de cabritos em confinamento contendo diferentes níveis de torta 
de babaçu 

20 
Avaliação do uso de biorreguladores e fertilizantes foliares em capim elefante napier (pennisetum 
purpureum): degradabilidade da matéria seca 

21 Avaliação histomorfométrica do epitélio ruminal de caprinos alimentados com palma forrageira. 

22 
Avaliação leucocitária de ovelhas Santa Inês tratadas com óleo de nim indiano (azadirachta indica 
a.juss)

23 Avaliação morfométrica de borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos 

24 
Balanço de nitrogênio em caprinos canindé alimentados com silagem de palma com diferente 
níveis de inclusão de maniçoba 

25 
Balanço de nitrogênio em cordeiros confinados alimentados com dietas à base de feno de capim-
buffel com ureia em substituição ao farelo de soja 

26 
Características da carcaça e da carne de novilhos mestiços mantidos em pasto com diferentes 
estratégias de suplementação 

27 Características do fluido ruminal de caprinos alimentados com glicerina bruta 

28 
Características fermentativas de silagens na forma de ração completa contendo palma forrageira 
(nopalea cochenillifera (miúda) e capim-andropógon (andropógon gayanus cv. Planaltina) 

29 Características físico química do leite de cabras saanen alimentadas com glicerina bruta 

30 Características físico-química da carne de ovinos alimentados com feno da parte aérea da mandioca 



em substituição de gramínea 

31 
Características físico-químicas da carne de caprinos alimentados com farinha do mesocarpo do 
babaçu 

32 
Características fisico-químicas da carne de cordeiros alimentados com dietas de alto grão contendo 
silagem de milho grão reidratado 

33 
Características sensoriais da carne de cordeiros alimentados com dietas de alto grão contendo 
silagem de milho grão reidratado 

34 
Caracterização do perfil sanitário da criação de ovinos no assentamento Imbé município de 
Cravolândia-BA 

35 
Caracterização do sistema produtivo da caprinovinocultura na região semiárida: investigando o 
uso da escrituração zootécnica 

36 
Caracterização química e valor nutricional de briquetes de capim brachiaria brizantha como fonte 
de forragem para ruminantes 

37 Cinética da glicose plasmática e n-ureico em bubalinos alimentados com farelo de cupuaçu 

38 
Classificação comercial dos cortes da carne de cabritos terminados em confinamento, alimentados 
com diferentes níveis de torta de babaçu 

39 Comparação molecular de cepas de lentivírus de pequenos ruminantes entre matrizes e crias 

40 
Componentes do trato gastrintestinal de caprinos recebendo palma forrageira como fonte exclusiva 
de água 

41 
Componentes não carcaça de caprinos machos, castrados e não castrados, suplementados ou não 
com vitamina E 

42 Comportamento dos consumidores de derivados de leite de búfala no agreste de Pernambuco  

43 
Comportamento ingestivo de cabritos terminados em confinamentos, alimentados com diferentes 
níveis de inclusão da torta de babaçu na dieta  

44 Comportamento ingestivo de caprinos alimentados com resíduo de fábrica de doces  

45 
Comportamento ingestivo de cordeiros alimentados com dietas contendo cana-de-açúcar em 
diferentes proporções e palma em substituição ao milho 

46 
Comportamento ingestivo de novilhas leiteiras alimentadas com palma forrageira, cana-de-açúcar e 
diferentes quantidades de concentrado  

47 Comportamento ingestivo de novilhas leiteiras recebendo diferentes níveis de farelo de mamona  

48 Comportamento ingestivo de ovinos alimentados com diferentes níveis de farelo de arroz 

49 
Comportamento ingestivo de ovinos alimentados com inclusão de palma miúda e ureia com sulfato 
de amônio em substituição ao feno de capim tifton  

50 
Comportamento ingestivo de ovinos confinados consumindo níveis de resíduo de fecularia em 
substituição ao milho 

51 
Comportamento ingestivo em cordeiros alimentados com dietas contendo silagem de sorgo tratada 
com ureia submetida à exposição aeróbica 

52 
Composição físico-química da carne de cordeiros alimentados com dietas contendo alto e baixo 
teores de concentrado 

53 Composição físico-química e microbiológica de leite caprino do agreste alagoano 

54 
Composição química da fitomassa pastável do marmeleiro (croton sonderianus) e da catingueira 
(caesalpinia pyramidalis) em caatinga submetida ao manejo silvopastoril 

55 
Composição química de silagens na forma de ração completa contendo palma forrageira e capim-
andropogon como fontes de forragem 

56 
Composição química e digestibilidade in vitro do resíduo de algodoeira tratado com hidróxido de 
sódio 

57 
Composição químico-bromatológica da silagem de palma forrageira associado à maniçoba em 
diferentes tempos de abertura 

58 
Composição regional da carcaça e tecidual dos cortes comerciais de novilhos nelores, abatidos com 
diferentes espessuras de gordura subcutânea 



59 
Composição tecidual da perna de caprinos alimentados com palma forrageira resistente à 
cochonilha do carmim 

60 
Composição tecidual do pernil de borregos  Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria 
desidratado 

61 
Concentração de nitrogênio amoniacal e ph do fluido ruminal de vacas lactantes confinadas 
alimentadas com dietas contendo torta de dendê 

62 
Consumo de água de vacas leiteiras submetidas à dietas com bagaço de cana-de-açúcar amonizada 
associada à palma forrageira 

63 Consumo de matéria e nutrientes de vacas lactantes em pastejo suplementadas com glicerina loira 

64 Consumo de matéria seca e desempenho de borregos Santa Inês  abatidos em diferentes pesos 

65 
Consumo de matéria seca e desempenho de ovelhas morada nova  suplementadas na caatinga 
durante a gestação 

66 
Consumo de matéria seca e nutrientes de vacas lactantes confinadas alimentadas com dietas 
contendo torta de dendê 

67 
Consumo de matéria seca e nutrientes em cordeiros alimentados com dietas contendo cana-de-
açúcar em diferentes proporções e palma em substituição ao milho 

68 
Consumo de nutrientes em caprinos da raça canindé alimentados com silagem de palma forrageira 
e maniçoba 

69 
Consumo de nutrientes em cordeiros confinados alimentados com dietas contendo diferentes 
fontes de gordura 

70 Consumo de nutrientes por ovinos alimentados com genótipos de capim-elefante 

71 
Consumo de ração em cordeiros confinados alimentados com dietas a base de feno de capim-buffel 
com ureia em substituição ao farelo de soja 

72 
Consumo e concentração sérica de minerais em ovinos alimentados com palma miúda em 
substituição parcial a cana-de-açúcar 

73 
Consumo e digestibilidade aparente em cordeiros com dietas contendo silagem de sorgo tratada 
com ureia submetida a exposição aeróbica 

74 
Consumo e excreção de água em ovinos alimentados com inclusão de palma miúda corrigida com 
ureia/sulfato de amônio em substituição ao feno de capim tifton 

75 
Consumo e perdas de água em caprinos da raça canindé alimentados com silagem de palma 
forrageira associado a níveis de maniçoba 

76 Correlação entre composição química e parâmetros de fermentação ruminal 

77 Cortes cárneos de ovinos alimentados com palma forrageira resistente à cochonilha do carmim 

78 
Cortes comerciais da carcaça de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte exclusiva 
de água 

79 
Custo de aquisição dos insumos do concentrado e sua influência na renda bruta do leite de uma 
propriedade localizada no agreste pernambucano 

80 Custo de produção do leite de cabras suplementadas com óleo de soja 

81 
Degradabilidade das frações da matéria seca do capim elefante (mott) incubado no rúmen de 
ovinos 

82 
Degradabilidade efetiva da matéria seca do clone capim elefante de porte baixo, cv mott sob 
diferentes taxas de passagens 

83 Degradabilidade in situ de pennisetum purpureum cultivar elefante b em ovinos 

84 Degradabilidade ruminal da matéria seca do clone capim-elefante de porte alto iri 381 

85 Degradabilidade ruminal das frações do clone capim-elefante de porte alto iri 381 

86 
Deposição de gorduras no trato gastrointestinal de caprinos alimentados com dietas contendo 
níveis crescentes de inclusão de torta de babaçu 

87 Depreciação de diferentes sistemas de produção utilizados na terminação de cordeiros 

88 Desaparecimento da matéria seca do pennisetum purpureum cultivar elefante b em ovinos 



89 
Desempenho de cabritos alimentados com dietas contendo diferentes níveis de inclusão de torta de 
babaçu 

90 
Desempenho de caprinos e ovinos alimentados com dietas de alto concentrado e silagem de cana-
de-açucar 

91 Desempenho de cordeiros alimentados com silagens de palma associado forrageiras tropicais 

92 Desempenho de cordeiros em aleitamento alimentados com feno de mata pasto (senna obtusifolia) 

93 Determinação da fibra em detergente ácido por diferentes métodos analíticos 

94 Determinação da fibra em detergente neutro por diferentes métodos analíticos 

95 
Diagnóstico estratégico de uma propriedade especializada em cria, recria e engorda de bovinos de 
corte na região sul do Piauí 

96 
Dietas com diferentes níveis proteicos aditivadas com alcaloides piperidínicos de algaroba para 
cordeiros: comportamento ingestivo 

97 Digestibilidade aparente da FDN em caprinos leiteiros suplementados com óleo de soja  

98 
Digestibilidade aparente da matéria seca e nutrientes de cordeiros alimentados com dietas 
contendo silagens de palma associado a forrageiras tropicais  

99 
Digestibilidade aparente da matéria seca e nutrientes de silagens compostas a base de palma 
forrageira com gliricídia e capim buffel para cordeiros confinados  

100 
Digestibilidade aparente da matéria seca e nutrientes de silagens compostas a base de palma 
forrageira para cordeiros confinados  

101 
Digestibilidade aparente da matéria seca e nutrientes em cordeiros alimentados com dietas 
contendo cana-de-açúcar em diferentes proporções e palma em substituição ao milho  

102 Digestibilidade aparente de dietas com diferentes níveis de farelo de arroz para ovinos 

103 Digestibilidade de dietas com níveis de resíduo de fecularia em substituição ao milho para ovinos 

104 Digestibilidade de nutrientes de genótipos de capim-elefante na dieta de ovinos 

105 
Digestibilidade dos nutrientes e balanço de nitrogênio em ovinos alimentados com resíduo da 
extração da polpa de acerola  

106 
Digestibilidade dos nutrientes em caprinos da raça canindé alimentados com silagem de palma 
forrageira associada à maniçoba 

107 
Efeito da ensilagem do sorgo com ureia na dieta de cordeiros confinados sobre os números, 
períodos e mastigações merícicas 

108 Efeito da inclusão de resíduo da fábrica de doces sobre o comportamento ingestivo de ovinos 

109 
Efeito da inclusão de ureia e quitosana associada a diferentes níveis de farelo de soja no perfil 
fermentativo da silagem de palma forrageira 

110 
Efeito da substituição do milho por resíduos da indústria de doce + refinazil® sobre a composição 
tecidual de ovinos 

111 Efeito da temperatura na oxidação de substratos em caprinos das raças saanen e anglo-nubiana 

112 Efeito de dieta e genótipo sobre os parâmetros fisiológicos em ovinos 

113 
Efeito do escore de condição corporal ao parto sobre a produção e composição do leite em búfalas 
da raça mediterrâneo e murrah no período de transição 

114 
Efeito do escore de condição corporal ao parto sobre as concentrações de metabólitos sanguíneos 
em búfalas da raça mediterrâneo e murrah no período de transição 

115 Efeito do genótipo e dieta sobre o rendimento de cortes comerciais da carcaça de cordeiros 

116 
Efeitos da programação fetal sobre escore de condição corporal materna e características da prole 
ovina: metanálise 

117 
Efeitos da torta de dendê em dietas de alto concentrado nas características de carcaça de cabras 
terminadas em confinamento JJ 

118 
Efeitos da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre a composição centesimal e físico-
química da carne em cabras terminadas em confinamento JJ 

119 Efeitos da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre as medidas subjetivas e 



morfométricas da carcaça de cabras terminadas em confinamento JJ 

120 
Efeitos da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre metabólicos sanguíneos de cabras 
terminadas em confinamento 

121 
Efeitos de diferentes fontes de compostos nitrogenados, associados à uma fonte de carboidrato não 
fibroso, sobre a concentração de nitrogênio amoniacal e proteína microbiana 

122 
Eficiência de conversão da proteína alimentar em proteína do leite de cabras suplementadas com 
óleo de soja 

123 
Eficiência de conversão do extrato etéreo em gordura do leite de cabras suplementadas com óleo de 
soja 

124 
Eficiência de síntese microbiana em borregos  Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria 
desidratado 

125 Eficiência do uso d água em ovinos alimentados com silagens de palma e forrageiras tropicais 

126 
Eficiências de alimentação e ruminação em cordeiros alimentados com silagem de sorgo tratada 
com ureia 

127 
Eficiências de alimentação e ruminação em cordeiros alimentados com silagem de sorgo tratadas 
com ureia submetidas a exposição aeróbica 

128 Endoparasitos em bovinos: estudo retrospectivo 

129 
Equação de regressão para estimar volume de gás obtidos pela produção de gás in vitro 
semiautomática 

130 Estudo de componentes da curva de lactação de caprinos leiteiros: efeito da raça e ordem de parto 

131 
Estudo de componentes da curva de lactação de caprinos leiteiros: efeito do ano de parto e estação 
de nascimento 

132 
Estudo do kit somaticell® comparado à microscopia direta para o diagnóstico de mastite subclínica 
em cabras 

133 Estudo retrospectivo de eimeria spp. em ruminantes do Rio Grande do Norte, Brasil 

134 Estudo retrospectivo de endoparasitas em ovinos 

135 Fração solúvel e potencialmente degradável do capim-elefante cv. Taiwan a-146 2.37 

136 
Fracionamento de carboidratos de silagens compostas à base de palma forrageira com gliricídia e 
capim buffel  

137 
Fracionamento de carboidratos e compostos nitrogenados das principais plantas forrageiras 
identificadas na dieta de ovelhas em área de caatinga do município de Cariré-CE 

138 Fracionamento de proteínas de silagens a base de palma forrageira  

139 
Fracionamento de proteínas de silagens compostas à base de palma forrageira com gliricídia e 
capim buffel 

140 
Frequência dos helmintos gastrintestinais e protozoários entéricos em bovinos criados no 
município de Custódia-PE 

141 
Impacto de diferentes planos nutricionais sobre a eficiência produtiva e alimentar de fêmeas Santa 
Inês 

142 
Impacto de diferentes planos nutricionais sobre a produção de metano de fêmeas Santa Inês em 
fase de crescimento 

143 
Incidência de carrapatos rhipicephalus (boophilus) microplus em cabras leiteiras criadas em 
confinamento na cidade de garanhuns pernambuco: relato de caso 

144 
Inclusão da palma miúda em substituição ao feno de capim tifton na dieta de ovinos: excreção de 
derivados de purinas e síntese de proteína microbiana 

145 
Inclusão da palma miúda em substituição ao feno de capim tifton na dieta de ovinos: fermentação 
ruminal 

146 Indicadores de custos na terminação de cordeiros em sistema a pasto, silvipastoril e confinamento 

147 
Indicadores de tamanho e técnicos de sistemas de produção de leite da agricultura familiar no 
agreste de Pernambuco 



148 
Indicadores técnicos e zootécnicos da terminação de cabritos em confinamento alimentados com 
dietas contendo diferentes níveis de torta de babaçu 

149 
Índice de trombogenicidade e aterogenicidade do leite de ovelhas pantaneiras suplementadas com 
diferentes fontes lipídicas 

150 
Índices de musculosidade e espessura de gordura subcutânea da carcaça de borregos Santa Inês 
abatidos em diferentes pesos 

151 
Influência da idade sobre as concentrações de colesterol total e triglicerídeos séricos e as 
características morfométricas de cordeiros deslanados. 

152 Ingestão de água por caprinos alimentados com dietas à base de palma forrageira 

153 
Ingestão de água por ovinos rabo largo e Santa Inês alimentados com dietas contendo alto e baixo 
teores de energia 

154 
Ingestão de matéria seca de bovinos de corte mantidos a pasto recebendo suplementação proteico-
energética durante a época seca do ano 

155 
Investimento e custeio de confinamento de ovinos alimentados com dietas contendo resíduo úmido 
de cervejaria 

156 
Manejo alimentar na criação de caprinos e ovinos em duas mesorregiões do estado do Rio Grande 
do Norte 

157 
Medidas biométricas de cordeiros morada nova oriundos de ovelhas mantidas na caatinga 
recebendo suplementação durante a gestação 

158 
Medidas morfométricas da carcaça de cabritos de corte alimentados com dietas de alto concentrado 
contendo torta de dendê 

159 
Morfometria da carcaça de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte exclusiva de 
água 

160 
Morfometria da carcaça de ovinos alimentados com palma forrageira em substituição a cana de 
açúcar 

161 
Mudança no horário e aumento da frequência do fornecimento da ração pode maximizar o 
desempenho de vacas mestiças em lactação no semiárido? 

162 
Números de períodos das atividades comportamentais de vacas lactantes em pastejo 
suplementadas com glicerina loira 

163 
Números de períodos e tempo de duração das atividades comportamentais de vacas lactantes 
confinadas alimentadas com dietas contendo torta de dendê 

164 
Parâmetros físico-químicos da carne de ovinos alimentados com palma forrageira em substituição a 
cana de açúcar 

165 Parâmetros ruminais em ovinos alimentados com resíduo da extração da polpa da acerola 

166 
Parâmetros sanguíneos e urinários de bubalinos submetidos a confinamento com inclusão 
crescente de farelo de cupuaçu (theobroma grandiflorum) em substituição ao milho na dieta 

167 
Parâmetros sanguíneos no periparto de ovelhas morada nova suplementadas durante a gestação na 
caatinga 

168 Parasitos gastrintestinais em caprinos do Rio Grande do Norte 

169 Perfil bioquímico sérico de bovinos de corte alimentados com torta de girassol 

170 
Perfil de textura do músculo longissimus dorsis de ovelhas mestiças de santa inês submetidas a 
diferentes ofertas hídricas 

171 Perfil enzimático de caprinos alimentados com palma forrageira 

172 
Períodos de alimentação de vacas leiteiras submetidas a dietas com bagaço de cana-de-açúcar 
amonizado associado à palma forrageira 

173 
Peso e rendimento de componentes não carcaça de borregos morada nova alimentados com dietas 
formuladas com 100 e 85% das prescrições de ndt e pb, conforme o nrc (2007) 

175 
Peso e rendimento de cortes de borregos morada nova alimentados com dietas formuladas com 100 
e 85% das prescrições de ndt e pb, conforme o nrc (2007) 

176 Pesos e rendimentos de componentes não carcaça de borregos Santa Inês abatidos em diferentes 



pesos 

177 
Pesos e rendimentos dos componentes do trato gastrointestinal de borregos Santa Inês abatidos em 
diferentes pesos 

178 
Predição do volume através da pressão para a técnica in vitro semi-automática de produção de 
gases para lab-gases-uft 

179 Preferência de ovinos e caprinos em dietas com alcaloides piperidínicos de algaroba 

180 Produção de agv por cepas de megasphaera elsdenii crescendo em meio contendo lactato e glicose 

181 Produção de leite de cabras alimentadas com torta de mamona destoxificada 

182 
Produção e composição do leite de cabras alimentadas com diferentes níveis de erva cidreira (lippia 
alba) na dieta 

183 
Qualidade da carne de ovinos alimentados com feno da parte aérea da mandioca em substituição 
ao feno de gramínea: características físicas 

184 
Qualidade da carne de ovinos da raça Santa Inês inferida por meio de análise de componentes 
principais 

185 Qualidade microbiológica da água de dessedentação animal na região semiárida 

186 Quitosana com aditivo em dietas de grão inteiro em bovinos: síntese de proteína microbiana 

187 Quitosana como aditivo em dietas de grão inteiro em bovinos: ph e amônia ruminal 

188 
Rendimento da carcaça de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes 
nivéis de torta de babaçu 

189 
Rendimento das vísceras de cordeiros Santa Inês e rabo largo alimentados com dietas contendo alta 
ou baixa proporções de concentrado 

190 Rendimento das vísceras não-ocas de ovelhas mestiças de Santa Inês submetidas a ofertas hídricas 

191 Rendimento das vísceras ocas de ovelhas mestiças de Santa Inês submetidas a ofertas hídricas 

192 
Rendimento de carcaça em caprinos e ovinos em dietas de alto concentrado e silagem de cana-de-
açucar 

193 
Rendimento de cortes comerciais e composição tecidual de caprinos alimentados com teores 
crescentes de farinha do mesocarpo do babaçu 

194 
Rendimentos de carcaça de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte exclusiva de 
água 

195 
Respostas produtivas de cabras recebendo dietas com diferentes fontes de carboidratos associada á 
ureia 

196 
Restrição alimentar pode alterar a composição tecidual da carcaça de ovinos Santa Inês em 
crescimento? 

197 Silagem de palma forrageira aditivada com feno de capim transvala 

198 
Síntese de cla (ácido linoléico conjulgado) no leite de vacas holandesas alimentadas com palma 
forrageira em substituição à cana-de-açúcar 

199 
Síntese de proteína microbiana em ovinos somalis brasileira alimentados com diferentes planos 
nutricionais 

200 
Síntese, absorção e excreção de compostos microbianos em borregos Santa Inês alimentados com 
resíduo de cervejaria desidratado 

201 Situação do rebanho bovino leiteiro na microrregião Araripina no Sertão pernambucano 

202 Status energético de três grupos genéticos de cabras, pós-parto, mantidas em ambiente tropical 

203 
Substituição total do milho por farelo de biscoito em dietas para cordeiros morada nova variedades 
vermelha e branca no comportamento ingestivo 

204 
Suplementação de levedura viva e inativada na alimentação de vacas leiteiras: perfil de ácidos 
graxos do leite 

205 
Suplementação sólida para bovinos de corte na época das secas: consumo de matéria seca e 
nutrientes 

206 Suplementação sólida para bovinos de corte na época das secas: digestibilidade da matéria seca e 



nutrientes 

207 
Tamanho de partículas em fezes de bovinos recebendo dietas de milho grão inteiro com diferentes 
fontes proteicas 

208 
Urucum na dieta de vacas leiteiras promove modificações benéficas no perfil de ácidos graxos 
plasmáticos 

209 
Uso de fotografias para avaliação da conformação e acabamento de carcaça de novilhos nelores, 
abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea 

210 Uso de lactato por cepas de megasphaera elsdenii crescendo em meio contendo lactato e glicose 

211 Utilização de levedura viva e inativada na alimentação de vacas leiteiras: balanço de nitrogênio 

212 
Utilização de levedura viva e inativada na alimentação de vacas leiteiras: consumo de matéria seca 
e nutrientes  

213 
Utilização de levedura viva e inativada na alimentação de vacas leiteiras: digestibilidade da matéria 
seca e nutrientes 

214 
Utilização do extrato de poincianella pyramidalis tull. como aditivo para modular a digestibilidade 
aparente de dietas para ruminantes 

215 Viabilidade econômica da produção de cabritos e leite de cabras alimentadas com torta de mamona 

216 Viabilidade econômica do uso da torta de girassol em dietas para bovinos de corte confinados 

 
 
 

 
 



Nutrição e Criação de Animais Pet 
 

1 
Avaliação de condição corporal de cães hígidos atendidos em uma clínica veterinária em 
Garanhuns, PE 

2 Caracterização metabólica de cães de diferentes raças submetidos a um teste de resistência 

3 
Caracterização morfométrica, fisiológica e nutricional dos cães do centro de zoonoses de Serra 
Talhada-PE 

4 Condição corporal de cães castrados em função da alimentação no município de Jaguaquara/BA 

5 Manejo alimentar de cães e gatos no município de Princesa Isabel-PB 

6 
Percepção dos proprietários de filhotes de cães quanto à administração dos alimentos aos seus 
animais na cidade de São Luís - MA 

7 
Presença e quantificação de coliformes totais e fecais em rações para cães comercializadas lacradas, 
reembaladas e a granel no município de Serra Talhada – PE 

8 
Presença e quantificação de fungos em rações para cães comercializadas lacradas, reembaladas e a 
granel no município de Serra Talhada – PE 

 
 
 



Tecnologias de Produtos de Origem Animal 

1 Aceitação de conserva artesanal de ovos de codorna 

2 Acidez do leite: comparação entre tanque de expansão coletivo e individual no sudeste paraense 

3 Analise sensorial de queijos de leite de cabras saanen 

4 
Avaliação da origem e frequência de produtos cárneos caprinos e ovinos comercializados no 
município de Petrolândia por meio de app 

5 
Avaliação de umidade, cinzas e de segurança alimentar de doce de leite produzido com adição de 
açaí em polpa e em pó 

6 
Avaliação dos teores de lactose do leite uht comercializado nos estabelecimentos comerciais do 
Baixo Amazonas - AM 

7 
Avaliação físico-química do leite de cabra produzido na região do agreste do estado de Alagoas, 
Brasil 

8 
Avaliação microbiológica do leite de cabra produzido na região do agreste do estado de Alagoas, 
Brasil 

9 Características sensoriais da carne de novilhos alimentados com caroço de algodão 

10 
Caracterização do comércio de produtos lácteos oriundos da caprinovinocultura no município de 
Petrolândia-PE com o uso de app 

11 
Caracterização dos estabelecimentos comerciais de carne de frango e de galinha caipira no 
município de Belém de São Francisco – PE, com o uso de aplicativo em dispositivos móveis. 

12 
Caracterização e percepção do consumidor quanto ao processo produtivo da carne de frango 
comercializada em Crateús – CE 

13 
Comercialização de carne nos municípios de pernambuco: petrolândia, Belém do São Francisco e 
Pesqueira, com o uso de aplicativo em dispositivos móveis 

14 
Comercialização de leite bovino e seus derivados no município de Belém do São Francisco avaliado 
por meio do uso de dispositivos móveis 

15 
Comercialização de produtos cárneos caprino no município de Belém do São Francisco - PE por 
meio do uso de dispositivos móveis 

16 
Comparativo de leite e derivados de caprinos nas cidades de Petrolândia, Belém de São Francisco e 
Pesqueira- PE 

17 Contagem bacteriana total do leite uht integral comercializado na microrregião do baixo amazonas 

18 Diferentes tipos de salga no queijo artesanal de leite de ovelha: análise instrumental 

19 Efeito da marinação com própolis marrom e verde na oxidação lipídica da carne bovina 

20 Efeito da oferta hídrica sobre a composição química da carne de ovelhas santa inês mestiças 

21 Efeito da oferta hídrica sobre o trato digestório superior de ovelhas santa inês mestiças 

23 Inclusão de caroço de algodão na dieta de novilhos confinados: tipificação de carcaça 

24 
Oferta de cortes cárneos de diferentes espécies em estabelecimentos comerciais na cidade de Recife - 
PE 

25 
Particularidade da comercialização de leite e seus derivados em estabelecimentos comerciais de 
Recife-PE 

26 
Perfil da comercialização de leite e derivados da caprinovinocultura em Pesqueira – PE com o uso 
de app em dispositivo móvel 

27 
Perfil de comercialização de pescado e seus derivados em estabelecimentos comerciais da cidade de 
Recife-PE 

28 Perfil dos consumidores de carne de frango em Paulistana-PI 

29 Produção de iogurte a base de leite asinino 

30 Produção de patês com vísceras de ovinos: análise sensorial 

31 
Proteômica do músculo longissimus dorsi de borregos santa inês terminados em sistema de 
integração lavoura pecuária no semiárido brasileiro 



32 Teor de gordura, acidez e ph de creme de leite pasteurizado de cabra 

33 
Uso de app na avaliação do comércio do leite caprino e ovino e seus derivados na cidade de 
Salgueiro-PE 

34 Visão que os consumidores de carne do município de Paulistana-PI tem sobre a carne de frango 
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ACEITABILIDADE DA POPULAÇÃO DE MARINGÁ EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DE
CRIAÇÃO DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO

JULIANA B. TOLEDO1, MILLENA C. COSTA PEDRO1, FERENC I. BÁNKUTI1, EVANDRO M. DE OLIVEIRA1,
ANA FLÁVIA B. PEREIRA1, BÁRBARA D. VOLPATO1

Universidade Estadual de Maringá1;
Contato: juliana.b.toledo@gmail.com

Introdução: A preocupação com o bem-estar animal da população em geral em relação a alguns sistemas de criação e
técnicas de manejo não são bem vistos, como por exemplo: ambiente reduzido, o uso de gaiola e alta taxa de lotação de
animal por área. Na atualidade algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no intuito de garantir o bem-estar dos animais de
produção, em relação às técnicas de manejo e para melhorar os modelos de criação (Camerini et al., 2013). Da mesma
maneira se a percepção em relação ao BEA for negativa, haverá uma diminuição significativa na aceitabilidade dos produtos
de origem animal (De Barcelos et al., 2010). Tendo em vista os fatos acima, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
aceitabilidade da população da cidade de Maringá-PR sobre algumas técnicas de criação e manejo dos animais de produção.

Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no município de Maringá-PR com auxilio de um questionário composto por
perguntas de múltipla escolha, aplicado via internet e hospedado no site google drive nos meses de janeiro a março de 2019.
As sete perguntas sobre a aceitabilidade das técnicas de criação e manejo dos animais de produção foram: 1- galinhas
poedeiras criadas em gaiola; 2- frangos em galpão fechado e climatizado, 3- porcas em gestação alojadas em gaiolas
parideiras; 4- bovinos de corte em confinamento; 5- ordenhadeira mecânica para vacas e cabras, 6- manejo de tosquia em
ovelhas e 7- coelhos criados em gaiolas suspensas. Como resposta os entrevistados poderiam escolher uma das três
alternativas sendo: aceitável, inaceitável ou não sei responder.Após o bloqueio do questionário os dados foram tabulados e
analisados no programa software SPSS- Estatical Program for Social Sciences, com isso foi efetuado o teste Qui-Quadrado.

Resultado e Discussão: Os resultados obtidos nessa pesquisa correspondem a uma amostra de 251 respondentes. A figura 1
apresenta o ponto de vista dos entrevistados em relação ao tema proposto, onde os mesmos deixaram registrado a sua opinião
em relação às diferentes técnicas dos sistemas de criação. As técnicas que obtiveram o maior percentual de inaceitabilidade,
acima de 60% são: 1, 3 e 7. De forma geral a inaceitabilidade está sempre relacionada ao fato do animal se encontrar em
espaço reduzido como é o caso dos bovinos, ou até mesmo preso em gaiolas, onde a maioria dos entrevistados demonstrou
não aceitar. Resultado semelhante, encontrada pela ONG Mercy For Animals e realizada pelo instituto Ipsos, em 2017,
apontou uma preocupação da população em geral com o bem-estar animal (Gama, 2017). As técnicas que ocorreram maiores
percentuais de aceitação são a utilização da ordenhadeira mecânica e o manejo de tosquia, o que pode ser considerado como
métodos não invasivos. A ordenhadeira mecânica vem sendo bastante utilizada, pois apresenta benefícios como, redução de
tempo de ordenha, ocasionando uma diminuição do estresse. O sistema de tosquia, não é utilizado apenas para retirada da lã
para comercialização, como também garante o conforto térmico do animal, quando em excesso essa cobertura causa
desconforto, dificultando a dissipação de calor em dias de alta temperatura do ar (Veríssimo & Katiti, 2009). Além das
técnicas acima, o sistema de criação de frangos em galpão fechado e climatizado, também obteve uma alta aceitação, que
pode ser justificada por estarem livres de gaiolas.

Conclusão: Na grande maioria a inaceitabilidade das técnicas estão relacionadas ao fato dos animais se encontrarem em
espaço reduzido ou preso em gaiolas, mostrando que a população possui uma preocupação com o bem-estar animal, já que a
maior aceitação ocorre quando os animais conseguem expressar seu comportamento natural.

Referências Bibliográficas: CAMERINI, N. L.; OLIVEIRA, D. L.; SILVA, R. C.; NASCIMENTO, J. W. B.; FURTADO,
D. A. Efeito do Sistema de Criação e do Ambiente Sobre a Qualidade de Ovos de Poedeiras Comerciais. Revista Engenharia



na Agricultura, v. 21, 2013. p. 334-339.DE BARCELLOS, M. D.; KÜGLER, J. O.; GRUNERT, K. G.; VAN WEZEMAEL,
L.; PÉREZ-CUETO, F. J.; UELAND, O.; VERBEKE, W. European consumers' acceptance of beef processing technologies:
A focus group study. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 11, 2010. p. 721–732.GAMA, M. Consumidor
rejeita sofrimento animal e quer transparência, diz pesquisa. Folha de São Paulo. 2017. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1938754-consumidor-rejeita-sofrimento-animal-e-quer-transparencia-diz-
pesquisa.shtml>. Acesso em: 19 mai. 2019.VERISSIMO, C. J., KATITI M. Nota científica tolerância ao calor em ovelhas
suffolk e ile de france antes e após a tosquia 1, 2009. p. 61–66.
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Introdução: O estresse térmico é um dos fatores que limitam a produção caprina nos trópicos, principalmente no semiárido 
(SOUZA et al., 2008b; PEREIRA et al., 2011). Neste sentido as cabras gestantes merecem atenção especial devido as 
profundas mudanças metabólicas que acontecem, não somente ao aparelho reprodutivo, mas em todo o seu organismo 
(CASTAGNINO, 2012). Na criação, a alimentação é um dos fatores mais onerosos apresentando dificuldades, devido os 
custos elevados para obtenção dos insumos necessários. Na busca da redução de despesas, buscam-se alimentos alternativos 
que possam atender de forma eficiente as necessidades do animal e os subprodutos do processamento do biodiesel como a 
torta de mamona, torna-se uma alternativa substituta, visando sua boa composição. Portanto, objetivou-se avaliar a influencia 
da torta de mamona destoxificada por soluções alcalinas sobre os parâmetros fisiológicos de cabras Saanen e Anglo-nubiana 
em confinamento durante a fase gestacional.

Material e Métodos: O trabalho foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral – CE, entre os meses de junho a 
novembro de 2016. Foram utilizadas 18 cabras primíparas, não lactantes, gestantes. Os animais foram distribuídos de forma 
casualizada em arranjo fatorial 3 x 2, sendo três dietas, farelo de soja (FS), torta de mamona destoxificada com hidróxido 
cálcio (TDCa) e torta de mamona destoxificada com hidróxido de sódio TDNa) e duas raças (Saanen e Anglo-nubiana), com 
três repetições.Os parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC), temperatura retal (TR) e 
temperatura da superfície corporal (TSC) foram aferidos durante três dias consecutivos, nos seguintes horários: 07:00 às 
08:00, 12:00 às 13:00 e 18:00 às 19:00. A TR foi determinada através da introdução de um termômetro clínico digital, com 
escala até 42,9°C. A TSC correspondeu à média aritmética das temperaturas obtidas em cinco regiões determinadas do corpo: 
fronte, do pescoço, do lombo, do costado, do ventre, com auxílio de termômetro infravermelho digital sem contato. A FR e 
FC foram obtidas com o auxílio de estetoscópio flexível, contando-se o número de movimentos durante 15 segundos e 
multiplicando seu valor por quatro. Os valores de FR e FC foram expressos em movimentos por minuto (movimentos/min) e 
batimentos por minuto (batimentos/min), respectivamente. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e 
comparação de médias pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, com auxílio do software SAS.

Resultado e Discussão: Observou-se que animais alimentados com FS apresentaram maior frequência cardíaca (p<0,05) e 
temperatura retal (p<0,05), se comparada aos animais das dietas com TDCa e TDNa (Tabela 1). Segundo Blood & Radostits 
(1991), na espécie caprina, a temperatura corporal fisiológica varia de 38,5 – 39,5 ºC, a frequência cardíaca de 70 – 110 
batimentos por minuto e a frequência respiratória de 50-70 movimentos por minuto.A maior FC e TR para os animais 
alimentados com FS pode estar relacionada ao incremento calórico da dieta e ao tempo despendido para ruminação, em 
função de seu maior consumo, aliada a menor frequência de ingestão de água, aumentando a temperatura interna das cabras. 
Segundo Baccari Junior (2001), a ingestão de alimentos influencia a produção de calor endógeno nos ruminantes, a qual varia 
tanto em função da quantidade quanto da qualidade do alimento ingerido.As cabras Anglo-nubiana apresentaram maior TSC 
(38,21 ºC) que as Saanen (37,79 ºC) (p<0,05). Essa diferença pode ser evidenciada pela capacidade de dissipação de calor de 
animais com pelagem mais claraNesse contexto, é indispensável destacar que o estresse calórico é um dos principais 
limitantes à produção animal nos trópicos, pois altas temperaturas podem interferir no consumo de alimentos, nas taxas 
produtivas e reprodutivas desses animais (BARROS JÚNIOR et al., 2018).



Tabela 1. Parâmetros fisiológicos para avaliação do estresse térmico em cabras gestantes alimentadas com dietas 
com torta de mamona destoxificada em substituição ao farelo de soja 

Parâmetro Raça 
DFS 

Dietas 

TDCa TDNa 
Média EPM 

Saanen 94,42 86,95 88,58 89,98 
FC 

(batimento/min) 
Anglo-nubiana 97,41 91,02 86,25 91,56 2,17 

Média 95,91a 88,98b 87,41b 

Saanen 71,26 70,26 70,94 70,82 
FR 

{movimento/min) 
Anglo-nubiana 71,87 69,82 71,23 70,97 0,73 

Média 71,57 70,04 71,09 

Saanen 40,54 40,35 40,59 40,49 

TR (•C) Anglo-nubiana 40,67 40,44 40,54 40,55 0,05 

Média 40,60a 40,39 40,56 

Saanen 37,81 37,91 37,66 37,79B 

TSC (SC) Anglo-nubiana 38,23 38,09 38,34 38,21A 0,18 

Média 38,02 38,00 38,00 

Médias seguidas de letra comum, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de significância. 
FC = frequência cardíaca; FR = frequência respiratória; TR = temperatura retal; TSC = temperatura superficial 
corpórea; DFS = dieta farelo de soja; TDCa = torta de mamona destoxificada por hidróxido de cálcio; TDNa = torta 
de mamona destoxificada por hidróxido de sódio; EPM = erro padrão da média. 

Conclusão: Os parâmetros fisiológicos são influenciados tanto pelas dietas quanto pelas raças, porém sem alterações negativas 
que indiquem estresse ou desconforto animal.

Referências Bibliográficas: BACCARI JUNIOR, F. Manejo ambiental da vaca leiteira em climas quentes. Londrina: Editora 
da Universidade Estadual de Londrina, 2001. 142p.BARROS JÚNIOR, C.P. et al. Avaliação de parâmetros fisiológicos em 
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ANÁLISE DE CONFORTO TÉRMICO DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS NO MUNICÍPIO 
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Introdução: IntroduçãoNa avicultura de corte, fatores como melhoramento genético, nutrição e manejo promovem avanços 
significativos na cadeia produtiva. Entretanto, as grandes variações climáticas existentes no território, associadas, muitas 
vezes, às instalações que não favorecem a ventilação e a renovação adequada do ar, podem vir a comprometer a 
produtividade dos animais, com a máxima produção alcançada quando estes são criados em ambiente termicamente 
adequado, onde não há necessidade de dispêndio de energia, para compensar o frio ou o calor (CARVALHO et al., 2014). 
Assim, a zona termoneutra está relacionada a um ambiente térmico ideal, no qual as aves encontram condições perfeitas para 
expressar suas melhores características produtivas (NAZARENO et al., 2009). Diante disso, o objetivo deste estudo, foi 
avaliar o índice de conforto térmico de frangos de corte de 7 a 42 dias de idade criados no município de Santa Inês-BA.

Material e Métodos: Materiais e MétodosO experimento foi realizado no IF Baiano - Campus Santa Inês, situado numa 
região com tipologia climática denominada semiárido, cujas temperaturas e índices pluviométricos médios anuais são de 21.6 
°C e 643,6 mm, respectivamente. O período experimental compreendeu os meses de Março a Maio de 2019. O galpão 
utilizado é de alvenaria, com 11m (C) X 8,6m (L), com telhado de telha cerâmica e lanternim. O piso é de concreto, os 
fechamentos laterais são de tela e cortinas para controle de entradas de ar. Cada box recebeu 10 aves, num total de 200. O 
aquecimento inicial foi realizado com campânulas.Os dados foram coletados às 7h e às 15 horas com uso dos equipamentos: 
Globo Negro (GN), onde o aparelho foi instalado a 20cm acima dos animais, em média; a temperatura ambiente (TA) foi 
aferida por termômetro de mercúrio; para determinar a umidade relativa do ar (UR) foi utilizado o Temo-Higrômetro Bulbo 
Seco e Úmido e para determinar a temperatura máxima e mínima utilizou o Termômetro Analógico. O ITGU foi obtido com 
a equação desenvolvida por Buffington et al. (1981).Os ITGU obtidos foram confrontados com os valores sugeridos por 
Menegali et al. (2010) cuja faixa de 74 a 77 caracteriza zona de conforto, abaixo de 74 estresse por frio e acima de 77 estresse 
por calor.

Resultado e Discussão: Resultados e discussãoNo gráfico estão demonstrados os dados de ITGU. O turno vespertino 
apresentou maior predominância de ITGU acima de 77, indicando desconforto térmico, de acordo com Menegali et al. (2010) 
em estudos com frangos de corte, os quais inferiram que valores de ITGU acima de 077, comprometem o desempenho das 
aves. O dia 33 apresentou o maior ITGU (84), estando estre na zona de alto estresse por calor, conforme Oliveira Neto (1999) 
que caracterizou como zona de estresse por calor ITGU acima 83. Por tratar-se de galpão aberto, estas condições sugerem a 
necessidade de maior atenção quanto ao manejo das cortinas para melhorar o controle da temperatura e renovação de ar.No 
turno matutino a maior parte dos dias foi classificada dentro da zona de conforto, corroborando com Oliveira et al. (2001), 
que determinaram a zona de conforto com ITGU de 69 a 77. Segundo Medeiros et al. (2005) em condições de calor as aves 
ficam agitadas e se dispersam para aumentar a dissipação de calor corporal. Diante disto, o uso de equipamentos de 
ventilação associado ao manejo de cortinas é um interessante recurso de alívio do estresse térmico (NÄÄS et al., 2005).

Conclusão: Conclusão Os frangos de corte apresentaram maior conforto térmico no período da manhã, tendo valores de
ITGU abaixo de 77, já no período da tarde foram considerados com zona de estresse por calor, o que ressalta a importância de
haver um ambiente de maior conforto térmicos para desenvolvimento das aves
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Introdução: O compost barn consiste em um material rico em matéria orgânica tendo uma boa umidade e possuindo uma boa 
aeração para que haja a decomposição aeróbica, fornecendo uma superfície fresca e conforto para os animais ao se deitarem 
(BEWLEY et al., 2012) Dessa forma, a falta de controle da ventilação nos sistemas de produção afeta no conforto térmico 
dos animais, que é um dos entraves na propriedade leiteiras. Com isso, a ferramenta da geoestatística permite obter uma visão 
espacial útil das variáveis no ambiente de produção, por meio da técnica de krigagem, que permite a construção de mapas de 
isolinhas precisos (VIEIRA, 2000). O conhecimento da variabilidade espacial e a construção de mapas de krigagem podem 
auxiliar no manejo correto de animais confinados. O objetivo do trabalho foi avaliar o conforto térmico dos animais ao longo 
da cama da bagana de carnaúba e caracterizar a variabilidade espacial de um galpão de bovinos leiteiros em confinamento 
usando a técnica da geoestatística.

Material e Métodos: O experimento foi realizado durante o mês de agosto de 2018 em uma fazenda de gado de leite que 
possui um galpão de confinamento do tipo Compost barn no município de Russas, localizado no estado do Ceará. A 
instalação possuía oito ventiladores distribuídos de maneira uniforme ao longo da cama. A velocidade do vento foi 
determinada utilizando um anemômetro digital do tipo hélice em 3 pontos equidistantes no interior do galpão, medidos a uma 
altura de 20 cm da superfície da cama de bagana de carnaúba em que registrava a velocidade às 9h e 15h. Estes valores foram 
utilizados para os cálculos das médias por um turno em uma semana. Houve a definição dos modelos espaciais houve a 
análise com base na estacionarieade e hipótese intrínseca do cálculo da semivariância (VIERA, 2000) com isso foi obtido os 
semivariogramas, por meio daequação semivariância.Em que h é a distância das medidas de separação, o N (h) é número de 
pares experimentais dos valores medidos de Z e Z(xi+h); Z (xi ) é o resultado da variável para a posição xi que é apenas uma 
estimação, em função da posição da amostragem x; Z(xi+h) é o valor da mesma variável na posição xi+h em qualquer 
direção. Os dados da temperatura superficial (TSC) foram coletados ao longo da cama de bagana de carnaúba em 60 pontos 
equidistantes ao longo do galpão. Foi utilizando uma câmera termográfica da marca Fluke®, a uma distância de um metro, 
em que a temperatura mensurada foi a partir da temperatura média da imagem, a emissividade foi ajustada para 0,75, valor de 
referência para a palha.

Resultado e Discussão: Foi possível observar que durante a tarde as velocidades variaram entre 2,8 a 5,2 m/s -1 (Figura 
1).Dessa forma, houve maiores valores ao longo de toda cama, proporcionando uma boa ventilação e um conforto térmico 
dos animais ao se deitarem, além de diminuir a umidade da cama da bagana de carnaúba e não ser uma porta para agentes 
patogênicos. Houve uma uniformidade ao longo de toda cama em que temperaturas superficiais estiveram próximas a do ar e 
apenas a extremidade leste esteve com valores mais elevados (Figura 2), devido a orientação do galpão ser Leste-Oeste e ter 
maior radiação solar nesta região durante o período da. Contudo, houve boa ventilação ao longo do galpão, segundo o NRC 
(1981), a velocidade acima de 1,7 m/s -1 em ambientes com altas temperaturas, afeta na temperatura corporal com isso pode 
ultrapassar a temperatura do ar, o que favorece as trocas de calor por convecção, proporcionando um conforto térmico aos 
animais aos se deitarem.



Conclusão: A utilização da geostatística possibilitou uma melhor visualização da área ao longo do galpão. Dessa forma, 
concluiu-se que a ventilação foi propícia e afetou diretamente na temperatura superficial da cama que foi essencial para que 
a cama da bagana de carnaúba tenha sido eficaz e proporcionasse conforto aos animais.

Referências Bibliográficas: BEWLEY, J.; TARABA, J.; DAY, G.; BLACK, R.; DAMASCENO, F. Compost bedded pack 
barn design, features and management considerations. University of Kentucky, Cooperative Extension Service, College of 
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Requirements of Domestic Animals. Washington, DC: The National Academies PressVIEIRA, S.R. Geoestatística em 
estudos de variabilidade espacial do solo. In: NOVAIS, R.F. et al. (Eds.). Tópicos em ciência do solo. Viçosa: Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo, 2000, V.1, p.1-53.
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BEM-ESTAR E COMPORTAMENTO QUALITATIVO DE CABRAS MANTIDAS EM BAIAS

COLETIVAS OU INDIVIDUAIS  
GRAZIELLY B. F. JESUS¹, EDUARDO DE O. COSTA¹; MANUELA S. L. TOSTO¹; STEFANIE A. SANTOS¹,

FERNANDA G. FERREIRA¹; AIRLLES B. M. DOS SANTOS¹; LAIS L. MIRANDA¹.  
¹Universidade Federal da Bahia, Salvador Bahia, Brasil.

Contato: graziellybf@hotmail.com 
Introdução: Atualmente há maior exigência dos consumidores por produtos advindos de animais criados onde o bem-estar
seja respeitado. É por isso que o uso de indicadores vem sendo desenvolvidos para tais avaliações. Em revisão sobre
indicadores de bem-estar animal para cabras leiteiras (Battini et al., 2014) utilizou-se a Avaliação de Comportamento
Qualitativo (QBA) como uma abordagem promissora para avaliar o estado emocional positivo de tal espécie. Os parâmetros
do QBA apresentam uma conotação emocional e podem fornecer informações pertinentes para o bem-estar animal e
complementam as informações fornecidas pelos indicadores quantitativos. Além disso, ainda oferece vantagens por não
requerer qualquer restrição ou intervenção na vida dos animais, podendo ser aplicado ao nível do rebanho e não é caro nem
demorado. Este estudo tem por objetivo determinar o grau de bem-estar de cabras de diferentes genótipos, através da
avaliação qualitativa de indicadores comportamentais. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada
no município de Entre Rios/BA. Foram utilizadas 24 cabras multíparas sendo oito da raça Anglo-nubiana, oito Moxotó e oito
Saanen, todas com idade média de 4 anos. Os animais foram distribuídos ao acaso, em 3 baias coletivas (uma para cada raça),
alojando um total de quatro animais por baia onde as cabras foram identificadas com tinta spray para diferenciação. Doze
baias individuais foram utilizadas, sendo utilizadas quatro baias individuais para cada raça. Foram feitas análises
comportamentais dos animais a qual se baseou numa avaliação qualitativa do comportamento - QBA (Qualitative Behaviour
Assessment) (Grosso et al., 2016), no qual são descritos indicadores comportamentais de conotação emocional que consiste
em observar se o animal apresenta comportamento de cunho agressivo, agitado, alerta, apático, atenção, brincalhão, calmo,
contente, curioso, frustrado, irritado, medo e sociável. Além dos termos citados, também foi incluído na avaliação se o animal
estava se alimentando. Foram quatro períodos de 24 horas, de avaliação comportamental em intervalos de quinze dias entre os
períodos, realizado por observadores treinados. Os animais foram distribuídos ao acaso em delineamento fatorial 2x3 (dois
tipos de alojamentos x 3 raças). Os resultados obtidos foram analisados pelo programa GLIMMIX do SAS (versão 9.2),
utilizando-se o teste de Tukey para comparação entre médias. Todas as análises foram conduzidas utilizando 0,05 como nível
crítico de probabilidade para o erro tipo I. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença estatística (P>0,05) entre as raças para nenhum dos comportamentos avaliados.
Não houve diferença estatística (P>0,05) para os tipos de baias nos comportamentos agressivo, alerta, alimentando, apático,
atenção, brincando, calma, contente, curiosa, entediada e medo. Porém, houve diferença (P<0,05) entre os comportamentos
de agitado, frustrada, irritada e sociável. Os ruminantes são animais sociáveis, assim sendo, apresentam comportamento social
típico onde há necessidade de interagir com outros, formando grupos (Neto et al, 2009). Isso justifica a diferença estatística
com relação a sociabilidade dos animais entre as baias coletivas e individuais, onde o tempo de socialização foi de 5,0 e 0,62
hs, respectivamente. Quanto a diferença nos tempos relacionados aos comportamentos de agitação, frustração e irritação
possivelmente ocorreram por causa da dominância presente nas baias coletivas, já que os caprinos tendem a se agrupar de
acordo com a afinidade entre os indivíduos e acabam estabelecendo convívio considerando a dominância de alguns
integrantes e a submissão de outros. Os tempos de agitação - 7,18 e 1,25 hs; frustação - 5,62 e 0,62 hs e irritação - 0,93 e 0,00
hs, respectivamente para baias coletivas e individuais. A dominância se estabelece nesses grupos através da competição, ou
seja, ela é produto de interações afrontosas entre os animais de um mesmo grupo ao competirem por um determinado recurso
(Paranhos da Costa & Costa e Silva, 2007) e isso pode ter acarretado tais comportamentos nos animais que foram submissos
ao dominante. 
Conclusão: Baias coletivas aumentam o tempo de interações sociais (agitação, frustração, sociável e irritação), de cabras
Moxotó, Saanen e Anglo-nubiana sem comprometer negativamente o grau de bem-estar. Por estar de acordo com uma das
cinco liberdades – livre para expressar seu comportamento natural – a utilização de baias coletivas em experimentos e em
sistemas produtivos, deve ser recomendada. 
Referências Bibliográficas: Battini, M; Vieira, A; Barbieri, S; Ajuda, I; Stilwell, G; Mattiello, S. Indicadores baseados em
animais para avaliação do bem-estar em fazendas para cabras leiteiras: uma revisão J. Dairy Sci., 97 (2014), pp. 6625 -
6648Grosso; Lilia; Battini, Monica; Wemelsfelder, Françoise; Barbieri, Sara; Minero, Michela; Costa, Emanuela Dalla;
Mattiello, Silvana. Avaliação de Comportamento Qualitativo na Fazenda de cabras leiteiras em diferentes condições de
habitação. Applied Animal Behaviour Science 180 (2016), pp. 51–57Neto, João Gonçalves; Teixeira, Fábio Andrade;
Nascimento, Paulo Valter Nunes; Marques, Jair de Araujo. Comportamento social dos ruminantes. Revista Eletrônica
Nutritime, v.6, n? 4, p.1039 – 1055 Julho/Agosto, 2009.Paranhos da Costa, M.J.R. 2000. Ambiência na produção de bovinos
de corte a pasto. Anais de Etologia, 18: 26-42.
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CABRAS DA RAÇA CANINDÉ CRIADAS NO SEMIÁRIDO SÃO EFICIENTES NA 
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL

JOSIEL FERREIRA1, ROBSON M. F. SILVEIRA2, JOSÉ E. R. DE SOUSA1, ANGELA M. DE VASCONCELOS2, 
DÉBORA A. E. FAÇANHA1

1 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN, Brasil;2 Universidade Estadual do Vale Acaraú
(UVA), Sobral, CE, Brasil

Contato: debora_ufersa@hotmail.com

Introdução: A mudança climática provavelmente será uma ameaça à sustentabilidade da produção pecuária (Scholtz et al. 
2013), principalmente nas regiões áridas e semi-áridas do mundo. A adaptação de ruminantes passa por mudanças cíclicas 
fisiológicas associadas a flutuações de temperatura e umidade (El-Tarabany et al. 2017). Os animais criados em regiões 
quentes geralmente são submetidos a mais de um estresse por vez, tendo que sobreviver, produzir e se reproduzir (Sejian, 
Maurya & Naqvi, 2010). A produção de pequenos ruminantes desempenham um papel social e econômico significativo para 
muitas fazendas brasileiras. Os animais buscam continuamente o equilíbrio térmico em condições de estresse térmico, porém 
com mecanismos que podem mudar entre espécies, raças e até entre animais de um mesmo grupo. Considerando estes fatores, 
este estudo teve o objetivo de investigar a regulação da temperatura corporal de cabras localmente adaptadas criadas em 
ambiente semiárido.

Material e Métodos: As respostas fisiológicas de 10 cabras da raça Canindé criadas no semiárido brasileiro foram medidas 
de por 8 dias consecutivos, com intervalos de coleta de 1 hora ao longo do dia. Dentre elas estavam, a frequência respiratória 
(FR; respirações min), registrada pela contagem dos movimentos do flanco durante um minuto, a temperatura retal (TR; °C), 
medida por um termômetro digital inserido no reto do animal e a taxa de sudorese (TS; w / m²), mensurada na região do 
pescoço, através do método colorimétrico descrito por Pereira et al. (2010). Para caracterizar o ambiente foram tomadas 
medidas de temperatura do ar (TA, ?), umidade relativa (UR; %) e calculados os valores de índice de temperatura e umidade 
(ITU), associados as medidas fisiológicas. Dentre os dias avaliados foram escolhidos dois com características ambientais 
semelhantes de estresse, e em seguida determinadas os períodos de ganho (das 11h às 15h) e perda (das 16h às 10h) de calor 
pelos animais. Nestes dois dias, o TR foi avaliado utilizando as médias de cada hora como ponto de corte, determinando se os 
animais são eficientes (EF) ou ineficientes (INEF) na perda (ß1) e ganho (ß2) de calor. Quando as cabras aumentam a TR 
ganham temperatura e, para serem classificados como EF, precisam perder quantitativamente pelo menos o que ganharam e o 
inverso acontece para as cabras classificadas como INEF na regulação da temperatura corporal. Utilizou-se como efeitos o dia 
de coleta e os períodos de ganho e perda de calor. Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste de Tukey; 5% de 
probabilidade).

Resultado e Discussão: Seis cabras foram classificadas como EF e quatro foram como INEF. Levamos em consideração o 
valor de ß1 relacionado ao valor de ß2, o que significa que os seis animais classificados como EF perderam = quantidade 
igual de calor representada pela TR. Quando a média de todos os animais foi avaliada para à eficiência de regulação da 
temperatura corporal, o rebanho foi classificado como EF. A TR para cabras EF e INEF é ilustrada na figura 1, com valores 
mais baixos para animais EF. Não foram encontradas diferenças no FR e TS de acordo coma classificação animal. As 
interações entre o período e a classificação animal foram identificadas apenas para a TR. Animais avaliados das 11h às 15h 
foram considerados com médias de TR iguais (C; D; E; I), apesar de serem classificados diferentemente. Quatro animais 
classificados como EF (C; D; G; H) e avaliados no mesmo período (das 16h às 10h) apresentaram a menor média para TR. A 
resposta da EF e do INEF em cabras Canindé sugere que pode haver um maior grau de variabilidade nesses animais; no 
entanto, os animais classificados como INEF podem contribuir efetivamente para essa variabilidade de rebanho ou raça. A 
redução da base genética em raças localmente adaptadas é um fato comum, especialmente quando associado ao cumprimento 
dos padrões de cada raça, reduzindo o número efetivo de animais em pequenos rebanhos e afetando a diversidade genética 
das raças (Shiotsuki et al., 2016). Portanto, em uma população como as cabras Canindé, é interessante manter todos os 
animais e selecioná-los estrategicamente.



Conclusão: A eficiência na regulação da temperatura corporal das cabras Canindé criadas no semiárido brasileiro foi 
comprovada neste estudo. O presente estudo também sugere incluir este tipo de medida em programas de melhoramento 
genético animal, usando as variáveis deste estudo como critério de seleção.
Agradecimentos: Não se aplica.
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Introdução: A produção de leite na região nordeste do Brasil, advinda da agricultura familiar, é atividade âncora na
composição da renda das famílias, impactando no desenvolvimento regional, conforme Berro et al. (2014). Um dos possíveis
fatores limitante a essa atividade no semiárido nordestino do Brasil é o fator ambiental, a exemplo de altas temperaturas, que
provocam estresse térmico nos animais. Segundo Bilby et al. (2009) estresse térmico afeta negativamente vários aspectos da
produção leiteira, causando impacto no potencial econômico das propriedades. Segundo Dantas et al. (2012), a região
semiárida nordestina caracteriza-se por altas temperaturas e elevados níveis de radiação solar, afetando diretamente o
equilíbrio térmico de animais de interesse zootécnico. Daí a importância da adoção de práticas que visem reduzir o estresse
por calor dos animais. Assim, o objetivo da pesquisa foi caracterizar propriedades rurais do Alto Sertão Sergipano, quanto ao
conforto térmico de bovinos leiteiros. 
Material e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida em 20 propriedades, que tem como principal atividade a bovinocultura
leiteira, localizadas em municípios situados na região do Alto Sertão Sergipano. As informações foram obtidas por meio de
questionários, onde foi utilizado o método da “Entrevista Estruturada” que se caracteriza como uma relação fixa de perguntas,
cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados (JUNIOR; JUNIOR, 2011). O conforto térmico nas
propriedades, foi caracterizado por meio de aspectos como: conhecimento do produtor sobre conforto térmico animal, bem
como instalações da propriedade e práticas que proporcionam conforto, percepção de sinais que indicam estresse térmico por
calor em dias quentes e os produtores atribuíram notas (entre 0 e 10) para a importância do conforto térmico na bovinocultura
leiteira. Os dados foram tabulados em planilha eletrônica, onde foi elaborada uma matriz com as questões e respostas de cada
entrevistado, que permitiu a descrição e o detalhamento de todas as variáveis respostas obtidas. A análise dos dados foi
efetuada por meio de estatística descritiva, com uso de gráficos, tabelas e médias aritméticas. 
Resultado e Discussão: Do total de produtores entrevistados 20% eram do sexo feminino e 80% eram do sexo masculino.
Um total de 50% dos entrevistados relataram ter mais de 20 anos que desempenham a atividade da bovinocultura leiteira,
apenas 15% dos produtores possui algum tipo de assistência técnica na produção animal, e o sistema de produção adotado por
90% deles é o semi-intensivo. Quando indagados em relação ao conhecimento sobre conforto térmico na bovinocultura
leiteira, 70% não sabiam do que se tratava. Todos os produtores responderam que as altas temperaturas afetam os animais, em
que a forma de interferência citada por 90% deles foi a queda na produção. Sobre práticas que proporcionam conforto
térmico, 60% deles afirmaram conhecer pelo menos uma prática. A principal forma de redução do estresse por calor nos
animais é por meio de fornecimento de sombra natural ou artificial (BERTONCELLI et al., 2013). Todos os produtores
(100%) informaram que na propriedade existe arborização como forma de sombreamento natural para minimizar a incidência
solar nos animais. Para se refugiar da incidência direta da radiação solar, os bovinos buscam a sombra. O sombreamento é
indispensável, sobretudo para animais criados de forma extensiva e semi-intensiva (BARNABÉ et al., 2017). A partir dos
resultados obtidos a partir, 100% dos entrevistados deram nota máxima para a importância do conforto térmico para os
animais. 
Conclusão: A partir da caracterização, foi possível verificar que a grande maioria das propriedades rurais do Alto Sertão
Sergipano tem conhecimento restrito sobre conforto térmico, visto que a maioria dos produtores tinham pouco conhecimento
e aplicabilidade de práticas para minimizar o estresse sofrido pelos animais. 
Referências Bibliográficas: BARNABÉ, N. N. C.; CAVALCANTE, I. T. R.; MEDEIROS, L. J. B.; ANDRADE, É. L. G.;
SOUZA, B. B. Conforto térmico para bovinos no Semiárido brasileiro. In: II Congresso Internacional da Diversidade do
Semiárido, 2017, Nova Olinda, PB. Anais do II Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido. Nova Olinda, Paraíba,
v. 1, 2017.BERRO, R.; BRANDÃO, J. B.; BREITENBACH, R. Sistema local de produção de leite em Itaqui, Rio Grande do
Sul: caracterização e diferenciação dos estabelecimentos formais. 7º Encontro de Economia Gaúcha – FEE, Porto Alegre,
2014.  Disponível  em <ht tps: / /www.fee.rs .gov.br /wp-content /uploads/2014/05/201405237eeg-mesa5-
producaoleiteitaqui.pdf>. Acesso em 29 ago. 2019.BERTONCELLI, P.; MARTIN, T. N.; ZIECH, M. F.; PARIS, W.
CELLA, P. S. Conforto térmico alterando a produção leiteira. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia,
v.9, n.17, p. 762, 2013.BILBY, T. R.; TATCHER, W.W.; HANSEN, P.J. Estratégias farmacológicas, nutricionais e de
manejo para aumentar a fertilidade de vacas leiteiras sob estresse térmico. In: XIII Curso Novos Enfoques na Produção e
Reprodução de Bovinos. Uberlândia, MG, p.59-71, 2009.DANTAS, M.R.T.; JUNIOR, J. B. F. S.; DOMINGOS, H. G. T.;
TORQUATO, J. L.; FILHO, G. F. S.; COSTA, L. L. M. Termorregulação de bovinos em ambiente tropical: uma abordagem
com ênfase nas respostas fisiológicas. PUBVET, Londrina, V. 6, N. 7, Ed. 194, Art. 1306, 2012.JUNIOR, A. F. B.; JUNIOR,
N. F. A utilização da técnica da entrevista em trabalhos científicos. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 237-250, 2011.
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CONTENDO FARELO DE PALMA FORRAGEIRA 
TOBYAS MAIA DE A. MARIZ¹, JULIMAR DO S. RIBEIRO1, CAROLYNY B. LIMA MARIZ1, ÁLVARO A. R.
RIBEIRO1, YSACELLY DE O. SANTOS1, HELOIZA M. P. SANTOS1, ALYCIA K. DA S. PINHEIRO1, ÁRIA S.

BOMFIM1 
1Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca

Contato: tobyasmariz@hotmail.com 
Introdução: Embora o consumo da carne de coelho no Brasil seja considerado pequeno (0,12 kg/hab./ano) a cunicultura
pode ser vista como alternativa para suprir a crescente demanda por proteína animal de forma sustentável (BONAMIGO,
2018). A utilização de dietas com alimentos forrageiros em substituição aos cereais comumente usados vem ganhado
destaque dentre as pesquisas. A palma forrageira, se destaca como uma das principais forrageiras cultivadas no semiárido
nordestino, e que fomenta boa parte da produção de carne e leite regional. A utilização do farelo de palma forrageira como
fonte energética ainda não foi estudada em coelhos, mas tem apresentado resultados favoráveis em aves, caprinos e suínos,
demostrando seu potencial para o incentivo do crescimento produtivo do semiárido brasileiro (VERAS, 2005; CARVALHO,
2012; SILVA, 2016). Objetivou-se avaliar o comportamento de coelhos desmamados alimentados com dietas variando em
níveis de inclusão de farelo de palma forrageira. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido no Setor de Cunicultura do SEDEZOO (Setores Demonstrativos e
Experimentais do Curso de Zootecnia) da UFAL-Campus Arapiraca/Sede. Foram utilizados 40 coelhos machos e fêmeas,
desmamados, com 30 dias de idade, distribuídos em cinco tratamentos com 8 repetições cada, em um delineamento
inteiramente casualizado. Os tratamentos foram compostos por cinco dietas, sendo uma utilizando ração comercial, e quatro
variando quanto aos níveis de inclusão de farelo de palma forrageira em 0%, 15%, 30% e 45%. Os animais foram alojados em
baias experimentais com 1m² de área, providas de bebedouro e comedouro. Foram observados durante 24 horas, a cada cinco
minutos, os comportamentos de ingestão de ração, ingestão de água, ócio, cuidados corporais, exploratório e brincando, de
quatro animais por tratamento, escolhidos e marcados aleatoriamente. Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas, e
analisados por meio do pacote estatístico SAS 9.0, aplicando-se um teste de médias (Duncan a 5% de probabilidade). 
Resultado e Discussão: Observa-se na Tabela 1 que existiu diferença significativa (P<0,05) para os comportamentos
Ingestão de Ração, Exploratório e Brincando. Considerando a ingestão de ração, nota-se maiores percentuais de tempo
despendido com essa atividade nos animais alimentados com a dieta comercial e a de 15% de inclusão de farelo de palma,
seguida pelos alimentados com dietas em níveis de inclusão de 0% e 15% de farelo de palma. O nível de 45% de inclusão
gerou o menor tempo de ingestão de ração entre os tratamentos. Ferreira et al (2009) avaliaram o potencial de uso de farelos
de rami e palma forrageira na dieta de coelhos, e embora não tenham feito teste de desempenho com animais, concluíram que
rações formuladas com de 75% de produto comercial e 25 % de ração alternativa (rami + palma) apresentaram valores
bromatológicos adequados para atender as necessidades nutricionais de coelhos em fase de engorda. Os percentuais de tempo
despendidos com a ingestão de ração para as dietas com 15 e 30 % de inclusão de farelo de palma, sinalizam para uma
equivalência muito próxima ao encontrado no grupo da ração comercial, demonstrando nesse aspecto, um potencial de
utilização dessas dietas.Em relação ao comportamento exploratório, identifica-se uma superioridade de percentual de tempo
despendido com esta ação pelos animais alimentados com a ração comercial, quando comparados com os demais tratamentos.
Nota-se que existiu uma inversão de prevalência desse comportamento, com o de permanecer brincando, que também se
apresenta diferente estatisticamente entre os grupos experimentais.

 
Conclusão: Conclui-se que dietas formuladas para coelhos, com 15% de inclusão de farelo de palma forrageira, geram um
tempo diário gasto com ingestão de ração pelos animais desmamados semelhante ao que se observa quando se faz uso de uma
ração comercial. 
Referências Bibliográficas: BONAMIGO, A.; DUARTE, C.; WINCK, C.A.; et al. Produção da carne cunícula no brasil
como alternativa sustentável. Rev. Agron. M. Amb., v. 10, n. 4, p. 1247-1270, 2017.CARVALHO, A.V.; BRANDÃO, J.S.;
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Criadas no Semiárido. Rev. Cient. Prod. Anim., v.14, n.2, p.177-180, 2012.FERREIRA, R.C.; SILVA, R.A.; VIANA, E.P.T.
et al. Alimentação alternativa para coelhos à base de rami (Boehmeria nivea) e palma (Opuntia ficus). Rev. Verd., v.4, n.3, p.
61 – 69, 2009.SILVA, E.G.B.; MARINHO, A.L.; MOREIRA, J.A.; et al. Farelo de palma gigante (opuntia fícus-indica) na
alimentação de suínos em crescimento. Acta Vet. Brasilica, v.10, n.4, p.314-321, 2016.VÉRAS, R.M.L.; FERREIRA, M.A.;
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Introdução: Os equinos são animais sociais que tendem a viver em grupos, mas a domesticação e a sua forma de utilização 
implicam em confinamento prolongado que interfere no padrão comportamental da espécie. A situação tediosa causada pelos 
ambientes cativos pode afetar o bem-estar dos equinos (HARTMANN; SØNDERGAARD; KEELING, 2012) e, devido a 
isso, os animais podem expressar comportamentos estereotipados (CLARKE, 2017), os quais indicam comprometimento do 
bem-estar. Atualmente, existe uma preocupação em garantir o bem-estar dos animais nos sistemas de criação de equinos, 
mantendo assim, a sanidade física e mental dos animais, em especial dos equinos. Entretanto, não foram encontrados 
trabalhos que relatem de maneira comparativa a frequência de comportamentos estereotipados entre animais jovens 
estabulados com adultos estabulados. Os estudos são importantes para que ferramentas eficientes possam ser utilizadas com o 
objetivo de aumentar o grau de bem-estar de cavalos confinados.

Material e Métodos: O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFBA, protocolo nº 08/2017. 
Foram realizados dois ensaios para avaliar o padrão de comportamento de equinos jovens e adultos estabulados, mestiços da 
raça Lusitana. Os animais foram observados durante o manejo diário do Esquadrão de patrulhamento da Polícia militar da 
Bahia. O grupo de cavalos jovens (GJ) foi formado por 3 machos não castrados e 4 fêmeas, idade média de 3 anos, PV médio 
351kg, não iniciados nas atividades de patrulhamento. O grupo de adultos (GA) foi composto por 16 machos castrados e 7 
fêmeas, idade entre 8 e 16 anos, PV médio 439 kg, em atividades de patrulhamento (3 dias/semana, 6 horas/dia). Dimensões 
das baias dos jovens: 4m x 3m e dos adultos: 2,14m x 3,06m. Com contato visual apenas com o animal da baia em frente. 
Alimentação: 3kg de concentrado e 7 kg de feno, três vezes ao dia. Eventos comportamentais baseados nos etogramas de 
McAfee, Mills e Cooper (2002), McDonnell e Poulin (2002) e Bulens et al. (2015). As observações ocorreram por varredura 
(ALTMANM, 1974) de forma focal, em 4 turnos, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Os animais foram observados a cada 6 min e 
intervalo de 2 min (10 observações/animal/turno) de acordo com Bulens et al. (2013). Foram calculadas a distribuição de 
frequência relativa dos eventos comportamentais por turno e por dia de observação para GJ e GA e realizada a análise 
descritiva.

Resultado e Discussão: Em ambos os grupos foram observadas maiores frequências dos comportamentos beber/comer e 
sono/descanso (Gráficos 1 e 2). No GJ foram observadas 4 categorias de estereotipias: coprofagia (0,22%), apoiar cabeça na 
grade (0,29%), brincar com a língua (0,36%), lambe/ morder superfície (4,88%). No GA 8 tipos: andar em círculos (0,01%), 
brincar com a língua (0,05%), movimento cabeça (0,05), engoli ar (0,08%), coprofagia (0,16%), balançar (0,18%), lamber/
morder superfície (1,67%), apoiar pescoço na grade (2,23%). A maior frequências de beber/comer, indica que mesmo em 
cativeiro, parte dos padrões de comportamento natural são mantidos (HARTMANN et al., 2012). Fenner et al. (2019), 
constataram que em equinos estabulados o comportamento mais frequente é o repouso seguido do comportamento alimentar. 
Segundo Hashimoto (2008) e Castro (2009), em cativeiro os animais podem demonstrar o estado de estresse sob a forma de 
inatividade. Em algumas situações os comportamentos estereotipados servem como fuga para as situações estressoras. Se o 
animal não consegue expressar os comportamentos estereotipados pode-se sugerir que esses tenham uma incapacidade maior 
de lidar com o estresse da condição. As estereotipais nem sempre se relacionam com o bem-estar dos animais, pois esse tipo 
de comportamento pode ser influenciado por situações distintas (MASON, 1991). Dessa forma, avaliar unicamente a 
frequência de comportamentos estereotipados pode gerar resultados não fidedignos em relação ao real estado de bem-estar 
dos animais.



Conclusão: Os animais adultos do presente estudo parecem ser beneficiados pela oportunidade de saírem das baias para a 
atividade de patrulhamento, o que aparentemente tem um efeito positivo sobre o comportamento e bem-estar dos equinos.
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Introdução: Os suínos são frequentemente transportados em condições microclimáticas fora da zona de conforto térmico e
de redução do bem-estar (Fox et al., 2014). Logo, entender as condições microclimáticas às quais são submetidos durante o
transporte é fundamental na redução de perdas produtivas e melhores condições aos animais durante tal operação. Embora
sejam fornecidos estudos sobre o efeito da distância, compartimento e vibrações do reboque sob o bem-estar e perdas em
qualidade da carne e mortalidade, o transporte de leitões da creche ao centro de terminação permanece a margem de
investigações científicas, especialmente no semiárido. Nessa óptica, a análise comportamental é um útil instrumento para
verificar as condições de bem-estar, e uma forma eficiente e prática de mensurar a interação de organismos com o ambiente.
Portanto, objetivou-se avaliar o efeito da alocação dos leitões em dois andares em um reboque do caminhão no
comportamento dos animais durante a operação de transporte.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido monitorando quatro carregamentos das unidades de produção de leitões
(UPL) em Maranguape, CE à granja de terminação (GT) em Caridade, CE equivalente a 69 km. O transporte foi realizado em
reboque de 2 andares com capacidade para 216 suínos em 12 compartimentos. Foram utilizados 864 leitões tricross (Large
White x Landrace x Duroc) de ambos os sexos. As operações de embarque e desembarque (condução, tempo, embarcadouro,
molhamento da carga) foram observadas e anotadas. O monitoramento da temperatura (T) e umidade relativa do ar (UR) foi
efetuado utilizando 12 data loggers distribuídos no centro dos compartimentos, programados para avaliações a cada 10 min.
As condições microclimáticas foram determinadas pelo índice entalpia de conforto (IEC), sendo a faixa ideal de IEC: T 15 a
22°C e UR 60 a 70% (ASHRAE, 2001). Ademais, oito câmeras foram distribuídas nos andares do reboque para obter máxima
visão dos animais. Analisou-se a filmagem a cada 5 minutos para calcular o tempo total gasto (%) na posição em pé, sentado,
deitado abaixo, "outro" e "ausente", conforme detalhado por Fox et al., (2014). O experimento foi executado em desenho
inteiramente casualizado e os resultados avaliados por análise de variância e teste SNK, com nível de significância de 5%.

Resultado e Discussão: Os parâmetros ambientais de T, UR e IEC encontram-se acima do limite crítico superior para leitões.
Durante o transporte, a maior T (P<0.05) foi registrada no andar superior do reboque, que, por outro lado, apresentou a menor
UR (P<0.05). Embora o andar superior do reboque receba incidência direta da radiação solar, a carga de energia do
microclima durante o transporte revelou que o andar inferior apresentou uma condição microclimática de maior desafio ao
sistema de termorregulação dos leitões, pelo maior (P<0.05) IEC.Acredita-se que a justificativa para esse resultado esteja
relacionada ao acúmulo de UR no andar inferior pela menor taxa de ventilação. O fato é que ambientes com elevada
saturação de ar comprometem as trocas térmicas de leitões, pois seu mecanismo termorregulatório é pautado em perdas de
calor por evaporação, especialmente pela via da ofegação (Nardone et al., 2010).No transporte, os suínos alojados no andar
superior obtiveram maior percentual da posição “em pé” (38.56%), enquanto os alojados no inferior obtiveram maior
percentual de “deitados” (36.50%) (Tabela 1). O aumento do comportamento de deitar é observado em suínos sob condições
ambientais quentes, pode ser uma medida de prostração ou busca por lâmina de água acumuladas no reboque pela prática do
molhamento da carga com objetivo de aumentar área de superfície para perda de calor por condução.

Conclusão: O transporte afeta negativamente respostas comportamentais dos leitões, tais impactos podem ser atenuados pelo 
andar do reboque no qual os animais são alojados no reboque. Nas condições deste estudo, o andar inferior apresenta-se mais 
prejudicial ao bem-estar animal, sugerindo que zonas com acúmulo de umidade relativa são mais prejudiciais que a incidência 
direta da radiação solar.
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Introdução: O início da vida de uma bezerra exerce enorme influência no sucesso de todo o processo produtivo de bovinos
leiteiros, visto que serão animais de reposição. Para as bezerras terem um bom crescimento é necessário ter boas condições
climáticas, pois temperaturas extremas interferem no seu conforto térmico, prejudicando seu comportamento, crescimento e
desempenho (Collier e Beede 1982). Para Martello, 2004 os animais que se beneficiaram do sombreamento tiveram maior
consumo de matéria seca e produção de leite. Ressalta-se a importância do tamanho da área de sombreamento disponível às
vacas leiteiras para um maior conforto térmico. Existem vários trabalhos sobre o comportamento para vacas em lactação
(Fregonesi, 2007 e Ziech, 2016), porém são escassas pesquisas que mostrem a influência da irradiação solar sobre o
comportamento das mesmas e de suas crias. Com isso, objetivou-se analisar o comportamento de bezerras criadas à pasto em
função da temperatura do ar nos períodos manhã e tarde. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), da Universidade Estadual de
Maringá, situada no distrito de Iguatemi/Maringá-PR. Foram utilizadas 7 bezerras da raça Holandesa. As identificações para
avaliar o comportamento dos animais foram feitas por características individuais de cada animal, e as observações
comportamentais foram anotadas em um etograma específico para a categoria trabalhada, sendo as variáveis analisadas
andando pastejando, ruminando e ócio. Os animais foram observados durante 10 horas (das 08:00 horas da manhã até às
18:00 horas da tarde), com intervalos de 20 minutos, em 12 dias de observações. Para mensurar a temperatura ambiental foi
utilizado um termohigrômetro, onde as coletas foram a cada uma hora. Os dados comportamentais das bezerras foram
avaliados estatisticamente por meio de análise de frequência, com o procedimento PROC FREQ do Statistical Analysis
System (SAS, versão 9.2).  
Resultado e Discussão: A temperatura mínima do ar durante o experimento foi de 20ºC e a temperatura máxima foi de 32ºC
(Figura 1). Observa-se que as atividades de ócio e ruminando ocorreram com maior frequência nos horários 11, 12 e às 14
horas, onde a temperatura do ar estava mais alta. De acordo com (Baêta, 2010) a temperatura do ar para um melhor conforto
térmico de bezerros são de 10, 18 a 21 e 26ºC, para temperatura crítica inferior TCI (ºC), zona de conforto térmico ZCT (ºC)
e temperatura crítica superior TCS (ºC). Sendo assim, a atividade de pastejo (Figura 1) ocorreu entre os horários mais frescos
do dia, que correspondeu aos horários das 8 às 10 horas e das 16 às 18 horas.Mesmo na forma indireta, a radiação solar afeta
a temperatura superficial, eleva os valores, altera os gradientes térmicos, a superfície corporal e o meio ambiente (Furtado,
2012). Isso dificulta a dissipação do calor e afeta o processo termorregulatório, assim, os animais procuram locais mais
frescos e diminuem as atividades que geram energia como a alimentação. Uma alternativa para proporcionar conforto térmico
aos animais é disponibilizar sombras pelo pasto para manter a frequência de pastejo constante ou leva-los para um galpão ou
local com sombreamento artificial e fornecer alimentação no cocho, isso possibilita que as bezerras se alimentem nesses
horários onde a temperatura do ar está muito elevada devido ao aumento da radiação solar.

 
Conclusão: Nos horários mais quentes do dia os animais sentem maior desconforto térmico, assim para amenizar esse
desconforto, eles reduzem principalmente o comportamento de pastejo produzindo menor energia interna. Para ter um bom
crescimento é importante que os piquetes tenham áreas sombreadas, possibilitando desse modo um maior conforto térmico
para as bezerras.
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Introdução: É formidável selecionar animais superiores para composição do rebanho, principalmente machos que serão 
utilizados como reprodutores, tendo em vista que carneiros com desempenho sexual elevado, irão servir de forma mais 
eficiente a um número superior de matrizes em um determinado período de tempo mais curto (PACHECO; QUIRINO, 2010). 
Obter todas as informações sobre as ações inerentes ao comportamento executado pelos machos no momento de realização do 
cortejo sexual é um dos fatores chave no desempenho reprodutivo de um plantel, por isso cada vez mais, há a necessidade em 
conhecer o padrão comportamental de cada espécie, avaliar as condutas expressadas por cada animal e como as mesmas são 
desencadeadas e quais são os fatores que podem influenciá-los de forma positiva ou negativa, sejam eles, nutricionais, 
ambientais, hormonais e sociais. Desta forma, o trabalho foi desenvolvido para avaliar o comportamento sexual em machos 
das raças Dorper e Santa Inês, em regime de monta natural.

Material e Métodos: A avaliação comportamental foi conduzida na Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, 
localizada no município de Tacima – PB. Foram utilizados 6 reprodutores, sendo 3 das raças Dorper (n = 3) e 3 Santa Inês (n 
= 3). Para os reprodutores foi adotado um manejo intermitente durante a estação de monta, em que os reprodutores da vez 
eram mantidos por três dias consecutivos com as fêmeas a campo, depois eram retirados e colocados os próximos 
reprodutores para avaliação. Os registros comportamentais foram realizados no período das 07 às 10h e das 14 às 17h, 
totalizando seis horas diárias e observadas de forma contínua, utilizando-se a amostragem do tipo animal focal sendo 
registrados com o auxílio de um etograma simples. Para evitar o desgaste dos reprodutores os mesmos foram retirados do 
cercado no intervalo entre os momentos das avaliações (intervalo das 10 às 14h) e foram conduzidos novamente quando 
retomada. As seguintes condutas comportamentais avaliadas referentes a cada reprodutor foram analisadas conforme Pacheco 
et al. (2008): perseguição (Per), cheirada (Ch), reflexo de Flehmen (RF), lambida (Lam), cabeçada (Cab), exposição do pênis 
(EP), tentativa de monta (TM), arremetida pélvica (AP) e vocalização (Vo). As análises estatísticas das variáveis estudadas 
foram realizadas utilizando-se os procedimentos FREQ e NPAR1WAY do programa SAS versão 9.1. (Statistical Analysis 
System, 1999). As médias da soma de escore das variáveis em cada tratamento foram comparadas pelo teste qui-quadrado de 
Friedman. Adotou-se o a = 0,05.

Resultado e Discussão: As condutas comportamentais perseguição (Per), cheirada (Ch), reflexo de Flehmen (RF), lambida 
(Lam), cabeçada (Cab), arremetida pélvica (AP) e vocalização (Vo) diferiram de forma significativa (P<0,05) entre os 
genótipos. Os comportamentos referentes a exposição do pênis (EP) e tentativa de monta (TM) não apresentaram diferenças 
(P>0,05) em função das raças avaliadas (Tabela 1). Inicialmente os comportamentos sexuais executados pelos reprodutores, 
são justamente as condutas relacionadas com a detecção e escolha do companheiro sexual, acompanhado da avaliação da 
condição fisiológica, logo após essa fase de reconhecimento pode então acontecer a monta e finalmente a cópula (HAFEZ e 
HAFEZ, 2004). De acordo com os resultados, observou-se que, os reprodutores da raça Santa Inês demonstraram maior 
atividade sexual em relação aos reprodutores Dorper, evidenciando comportamentos de reconhecimento e preparatória com 
mais frequência, tais como Ch, RF e Per, Lam, Cab, EP e Vo, respectivamente. Em relação aos comportamentos copulatórios 
representados por TM e AP os reprodutores Santa Inês demonstram maior capacidade de realizar arremetidas pélvicas 
sucessivas vezes em intervalos relativamente curtos. Reprodutores mais ativos sexualmente possuem uma capacidade de 
serviço mais elevada, gerando aumento no número de progênies por estação de monta, maior intensidade de seleção, 
propagação mais rápida de genes de interesse zootécnico desejáveis, período de estação de monta menor e mais uniforme e 
diminuição do intervalo de gerações (PACHECO; QUIRINO, 2010).



Conclusão: Os comportamentos sexuais de reconhecimento (Ch e RF), preparatória (Lam, Cab, EP e Vo) e cópula (AP) 
foram de maior importância na conduta sexual dos reprodutores Santa Inês, evidenciado pela expressividade dessas atitudes 
em relação aos reprodutores Dorper avaliados em regime de monta natural.
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Introdução: A expansão da degradação ambiental e a ameaça de extinção a inúmeras espécies torna a criação em cativeiro
uma forte ferramenta à conservação. Contudo, o ambiente limitado dos recintos é um ponto crucial quanto à criação de
animais como os felinos, já que dependem de grandes áreas para expressão de seus comportamentos naturais, que
dificilmente poderão ser expressados em cativeiro (HASHIMOTO, 2008), fato que pode submeter o indivíduo ao estresse.O
enriquecimento ambiental surge como ferramenta importante na manutenção do bem-estar dos cativos, permitindo
incremento nas atividades e expressão de comportamentos naturais, além de proporcionar maior cognição, longevidade e
qualidade de vida ao animal (ALMEIDA, 2006), respeitando a biologia da espécie escolhida e a segurança dos indivíduos
envolvidos. Portanto, objetivou-se avaliar se há mudança comportamental positiva em Panthera onca diante de diferentes
estímulos. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido no Parque Ambiental e Zoológico Ecopoint, em Fortaleza – CE, tendo
como unidades de estudo duas onças-pintadas, um macho e uma fêmea adultos. A coleta de dados deu-se pela técnica
Animal-Focal, observando o indivíduo em intervalos precisos de tempo e registrando os comportamentos observados. O
estudo foi dividido em 3 fases: avaliações pré-enriquecimento (1a fase), durante (2a fase) e pós (3a fase). As análises da 1a
fase foram realizadas sem divisão de horas, em diferentes turnos, já as observações da 2a e da 3a fase foram feitas em dois
períodos (8-12h e 13-17h) para cada enriquecimento, divididos em 2 horas durante a aplicação e 2 horas após a retirada do
enriquecimento. O pós-enriquecimento foi dividido em duas etapas, onde se observou o comportamento logo após a retirada
do recurso (3a fase) e após 4 dias da retirada total dos estímulos (4a fase). Foram implantadas técnicas alimentares e físicas de
enriquecimento, que consistiram respectivamente em: disponibilizar dois estímulos alimentares (melancia preenchida com
coração de frango e cubos de sangue bovino congelado); e caixas de papelão e folhas de coqueiro suspensas ao longo do
recinto. 
Resultado e Discussão: O conjunto de comportamentos foi dividido em: repouso e comportamentos normais;
comportamentos anormais; interação com o enriquecimento - quando presente - e interação com o parceiro.Dentre os
comportamentos normais, a higienização e o descanso foram mais recorrentes. Já nos anormais, o desvio de atenção e o
pacing foram mais proferidos pelo macho, enquanto a fêmea executou com maior frequência o pacing e o movimento
denominado “círculo pequeno”. Após 4 dias da retirada dos estímulos (fase 4) os animais voltaram a manifestar
comportamentos anormais; foi registrado, porém, um aumento da interação com o parceiro. Carnívoros criados em cativeiro
gastam cerca de 75% do seu tempo em menos da metade do recinto, logo um dos objetivos do enriquecimento físico é
proporcionar maior exploração do meio, o macho interagiu melhor com as caixas, desmanchando-as logo que as viu e
gastando parte do tempo com interações lúdicas (51,66%); a fêmea não demonstrou grande entusiasmo para com esses
objetos (24,16 % de tempo a menos), mas dispendeu grande parte do período de observação interagindo com as folhas (62%
do tempo). Quanto ao alimentar, o macho dispendeu maior parte de seu tempo interagindo com a melancia preenchida com
coração de frango do que a fêmea (33,34% a mais), que por sua vez demonstrou maior preferência aos cubos de carne
congelada embebida em sangue (3,34% a mais do que o macho). 

 
Conclusão: Os resultados demonstram que o ócio e a falta de estímulos são os maiores inimigos do bem-estar, já que
resultam em alta percentagem de comportamentos atípicos para a espécie; a introdução de práticas de enriquecimento
ambiental possibilitou maior exploração do recinto e interação entre os indivíduos e a expressão de comportamentos naturais
e lúdicos, tais como demarcar território e escalar. 
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Introdução: Atualmente é essencial que os zootecnistas aprendam durante a graduação as bases conceituais da ciência do
bem-estar animal e suas principais aplicações. Tendo em vista que essa ciência contribui para o desenvolvimento da produção
animal e cada vez mais, está em destaque, seguindo as tendências do mercado consumidor de produtos de origem animal.
Todas as profissões que lidam com animais passam por uma transformação central para atender a valorização do bem-estar
dos animais, com uma demanda de conhecimento e atuação nesta área (BROOM e MOLENTO, 2004). Sendo assim, cada vez
mais as instituições de ensino superior devem ministrar essa disciplina. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar
o ensino da disciplina de bem-estar animal nas regiões norte e nordeste do Brasil e, além disso, discutir os desafios e as
possibilidades de aprimoramento.

Material e Métodos: O estudo de caráter descritivo foi realizado na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida em 
Redenção, Pará. Os dados referentes às instituições de ensino foram obtidos do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de 
Educação Superior (e-MEC). Onde todas as informações inseridas são reguladas e supervisionadas pelo respectivo Conselho 
Estadual de Educação, ou pelas IES do Sistema Federal. A responsabilidade pela veracidade das informações inseridas no 
Cadastro é da instituição sendo regulamentada por lei. Os dados referentes à disciplina de Bem-estar animal foram obtidos 
nos projetos pedágios do curso em cada uma das instituições avaliadas, sendo estes disponibilizados nos respectivos sites. 
Todos os dados foram tabulados e organizados em planilhas do Excel para fins de avaliação da consistência e realização de 
análises estatísticas descritivas. Os gráficos foram plotados no mesmo programa. Para identificar a modalidade e existência 
ou não da disciplina de bem-estar animal no curso de graduação foi atribuído quatro categorias: 1- se a disciplina é 
obrigatória na grade curricular; 2- optativa; 3- não ofertada no curso e 4- quando não foi possível encontrar a informação.

Resultado e Discussão: No total, foram avaliadas 33 instituições de ensino superior, sendo que no caso das instituições 
públicas é possível encontrar a mesma instituição em diferentes localidades, totalizando então 53 cursos de graduação em 
Zootecnia, 33 na região Nordeste e 20 na Norte. Não foi possível encontrar qualquer informação sobre a disciplina de Bem-
estar animal em 6 cursos, podendo estes estarem cadastrados no e-MEC mas sem atividade. Em 20 cursos essa disciplina não 
é ofertada, em 9 é ofertada de maneira optativa e em 18 de maneira obrigatória, figura 1.Com relação às regiões, no Nordeste 
essa disciplina é ofertada de forma obrigatória em 13 dos 33 cursos avaliados, figura 2. Sabe-se que ao inserir o ensino de 
bem-estar animal em seus currículos, as universidades adequam seus egressos ao mercado de trabalho atual e contribuem para 
um avanço na ética da relação ser humano-animal (MOLENTO, 2005).Há universidades que o ensino de bem-estar animal é 
realizado como uma disciplina independente e outras nas quais o tema é estudado como parte de outra disciplina (HEWSON 
et al., 2005). Dentre os cursos avaliados (n=53) em 28 deles não encontramos a informação sobre a metodologia de ensino da 
disciplina se exclusiva ou conjugada. Somente 5 cursos possuem a disciplina de forma exclusiva e 20 cursos é ministrada de 
forma conjugada. É benéfico para o ensino que esta disciplina seja ministrada de forma exclusiva, pois a presença de uma 
disciplina de bem-estar animal permite maior concentração na área e maior eficiência no processo de aprendizagem 
(MOLENTO, 2005).



Conclusão: Existem diferenças com relação a modalidade do ensino da disciplina de bem-estar animal nas regiões Norte e 
Nordeste. O ensino dessa disciplina é essencial para a qualificação dos profissionais de Zootecnia e para o aprimoramento 
do bem-estar animal. Os desafios dessa disciplina estão relacionados com a garantia de um conteúdo programático mínimo e 
carência de literatura especifica em português.
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Introdução: Os coelhos são animais homeotérmicos, porém este mecanismo só é eficiente quando a temperatura está dentro
de certos limites (Oliveira et al, 2005), quando esta zona é ultrapassada os animais entram em estresse térmico e necessitam
de artifícios para aumentar a perda e reduzir a produção de calor (Bernabucci et al., 2010).A temperatura ambiente e a
umidade relativa do ar influenciam de forma significativa o desempenho produtivo desses animais, uma vez que em altas
temperaturas, diminuem o consumo alimentar com o objetivo de reduzir a produção de calor metabólico e manter a
homeotermia (Jaruche et al., 2012). O ambiente de criação apresenta participação importante, pois afeta as reações
fisiológicas e consequentemente a eficiência produtiva desses animais.O objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência do
estresse térmico sobre os parâmetros fisiológicos, consumo de ração e ganho em peso de coelhos da raça Nova Zelândia. 
Material e Métodos: Esta pesquisa foi conduzida no Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus, no Piauí e possui
autorização do Comitê de Ética em Experimentação Animal no âmbito da UFPI, sob processo Nº 328/17.Foram utilizadas 6
láparos, machos, oriundos de uma mesma matriz, raça Nova Zelândia, variedade branca, com 45 dias de vida. Aos animais,
foi fornecida água a vontade e 150g/turno/coelho de ração comercial peletizada. A coleta de dados foi realizada durante os
períodos dia e noite, no decorrer de 15 dias. A pesagem dos animais foi realizada e o desempenho foi avaliado por meio do
ganho em peso (GP). Também foi mensurado o consumo de ração, calculado pela diferença entre os consumos nos
períodos.Os dados climáticos de temperatura (TA) e umidade relativa do ar (UR) foram aferidos nos mesmos períodos de
coleta das variáveis ponderais. Além disso, foram coletadas Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR) e
Temperatura Retal (TR).O índice de temperatura e umidade (Marai, Ayyat; Abd El-Monem, 2001) foi obtido por: ITU = TA
– [(0,31 – 0,31 UR) (TA – 14,4)]Foram calculadas as correlações entre as variáveis analisadas. Todas as análises estatísticas
foram realizadas usando os procedimentos MIXED e CORR e as médias ajustadas com o comando LSMEANS, contidos no
programa SAS - (versão University Edition). As significâncias foram observadas pelo teste F e LSD e as médias foram
comparadas usando a diferença dos quadrados mínimos de Fisher. Em todas as análises a significância foi declarada a P <
0,05. 
Resultado e Discussão: A TA apresentou correlação positiva com a FR e TR (0,70 e 0,83) respectivamente, indicando que
quanto mais alta a TA, maior o valor das outras duas variáveis Houve efeito significativo para FR e FC em função do período
e para a TR e GP sobre o estresse térmico (P<0,05) (Tabela 1).Apesar de haver a redução no consumo, somente quando
estavam sob estresse muito severo os animais apresentaram perda significativa, refletido no rendimento ponderal. O aumento
da FR, e a redução no consumo podem ter ocorrido como estratégias do organismo para driblar as condições ambientais
desfavoráveis, uma vez que, o aumento da FR acelera a perda de calor, em contrapartida a redução no consumo diminui a
produção de calor metabólico (Ferreira et al., 2017). Ao associar o consumo às variáveis ambientais, observou-se relações
significativas com a TA e UR.Durante a noite, quando os valores de TA se apresentavam baixos e UR alta, o consumo variou
entre 95 e 110 gramas. Porém durante o dia, com TA e UR entre 26 a 30°C e 44% a 53% respectivamente, verificou-se um
consumo médio. Nas condições mais críticas (34°C a 35°C e 35% a 40%, TA e UR, respectivamente), o consumo diminuiu
para algo em torno de 20 a 40 gramas. A alta umidade combinada com o excesso de calor é um fator prejudicial a esses
animais, isso pode explicar a redução observada no consumo. Sob temperaturas elevadas, há mais trocas de calor entre o
animal e o ambiente, porém, coelhos são muito propensos ao estresse térmico, pois possuem poucos mecanismos de
dissipação de calor, destacando-se a quantidade reduzida de glândulas sudoríparas.

 
Conclusão: As condições ambientais influenciaram as variáveis fisiológicas, bem como, o comportamento ingestivo, em



coelhos da raça Nova Zelândia, refletindo no desempenho ponderal dos animais. 
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Introdução: As aves possuem uma camada de penas, que têm maior importância quando as aves estão expostas a situação de
frio. Com isso a vascularização da área é limitada, essas regiões podem ser caracterizadas como vasorregulatórias
conservadoras (SHINDER et al., 2007). O processo termorregulatorio das aves são realizados nas regiões desprovidas de
penas, como as pernas e área facial, assim como as regiões corporais altamente vascularizadas como crista e barbela. O
ambiente no qual o animal está inserido, pode não ser favorável com as necessidades fisiológicas, gerando com isto uma
facilidade a diferentes tipos de estresses (CASTILHO et. al., 2015). O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de
realizar um estudo bioclimatológico de aves poedeiras no sudeste do Pará, com o intuito de detectar possíveis estresses,
decorrentes de variações climáticas e fisiológicas. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na chácara Santa Maria, pertencente ao Sr. Airon Lima, localizada no
município de Redenção-PA. Segundo a classificação de Köppen, -Geiger, o clima da região é considerado Aw (quente e
úmido), com chuvas de outubro a maio, com precipitação pluviométrica média anual de 1800 mm e temperatura média de 28°
C. O período experimental teve duração de trinta dias, durantes os meses de abril e maio de 2017, sendo realizado quatro
mensurações, uma vez por semana, nos dias 22 e 29 de abril; 06 e 11 de maio. A área de estudo possui um sistema semi-
intesivo, para 100 aves poedeiras coloniais, (galinha Embrapa 051) de 21 a 25 semanas de vida. As variáveis climáticas
analisadas, foram mensurações no ambiente externo: temperatura bulbo seco (TBS), e bulbo úmido (TBU), com intervalo de
2 horas (6:00, 9:00, 12:00, 15:00 e 18:00 horas); temperatura máxima (TMÁX.), mínima (TMÍN.), ao final da última
mensuração do dia (18:00 horas). Para realizar tais mensurações utilizamos Termo-Higrômetros de Bulbo Seco e Úmido;
Termômetro Analógico Para Máxima e Mínima. Os dados obtidos das variáveis ambientais e fisiológicas foram lançados em
planilha no Libre Office e submetidos à análise por meio do programa SISVAR (Sistema para Análise de Variância), e
quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Segundo Baeta & Souza (2010) a zona de conforto térmico das aves deve estar entre 20°C e 30°C as
variáveis climáticas observadas demostraram que aves estavam fora de sua zona de conforto, pois os mesmos ultrapassaram a
temperatura em todas as mensurações observadas. Segundo Baeta & Souza (2010) a zona de conforto térmico das aves deve
estar entre 20°C e 30°C as variáveis climáticas observadas demostraram que aves estavam fora de sua zona de conforto, pois
os mesmos ultrapassaram a temperatura em todas as mensurações observadas. A melhor maneira de expressar o ambiente
térmico é através da temperatura ambiente efetiva que considera vários elementos climáticos, e realmente expressa a
temperatura que incide sobre os animais (HANNAS, 1999). Um comportamento diferente do observado na temperatura
cloacal, as temperaturas superficiais se apresentam com crescimento a partir das seis horas da manhã tendo um pico entre as
nove e quinze horas, quando começam a diminuir novamente, dos quais os maiores coeficientes de variações foram
encontrados na Frequência Cardíaca e Respiratória. Na frequência cardíaca apresenta maiores médias as seis horas, devido ser
o horário da alimentação das aves, onde há a produção de calor metabólico, e as doze horas, devido ser um horário de maior
incidência solar, tendo uma maior temperatura do dia, consequentemente esses fatores resultam no aumento dos batimentos
cardíacos. Influenciando nas temperaturas superficiais de cabeça, dorso e pata.

 
Conclusão: Durante o período experimental algumas variáveis ambientais e índices de conforto se mostram excedentes para
as aves poedeiras, a TMAX no quarto dia de mensuração e UR as 6:00h, com valores superiores ao ideal em todos os dias,
exceto a mensuração realizada as 9:00 h, a FR com maior incidência foram as 15:00h. Horários que os valores ultrapassaram
a zona de conforte ideal para as aves, 
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Introdução: A caprinocultura ocupa posição de destaque entre as atividades desenvolvidas no setor agropecuário. Segundo o
IBGE (2017), a exploração na região Nordeste teve crescimento de 18,38% entre 2006 e 2017, totalizando 7,6 milhões de
cabeças. Porém, a produção na região semiárida, mesmo com considerável representatividade no cenário nacional, é
caracterizada por apresentar baixos níveis de produtividade. Fatores climáticos, como elevadas temperaturas e baixa umidade
do ar, podem interferir no desempenho, mesmo se tratando de animais de alta rusticidade. Quando submetidos a condições
ambientais adversas, ativam mecanismos fisiológicos termorreguladores a fim de manter a homeotermia e amenizar esse
estresse. O mecanismo mais usado para trocar calor com o ambiente é a frequência respiratória (FR) (SILVA, 2000). Diante
disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a FR de cabras Canindé e Repartida submetidas a diferentes regimes alimentares em
condições ambientais do semiárido Nordestino. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE, que apresenta temperatura média
anual de 26,4 ºC e umidade de 58 %. A pesquisa foi aprovada pela CEUA da Embrapa Semiárido, sob o protocolo Nº:
02/2018.Foram utilizadas 30 fêmeas caprinas das raças Canindé (15) e Repartida (15), com peso corporal inicial de 31,4 ±
4,55 kg e 26,8 ± 5,76 kg, respectivamente. Durante os meses de novembro e dezembro as cabras pastejaram em uma área de
5,8 ha de Capim-Buffel, onde possuíam acesso ad libitum à água e suplementação mineral. O grupo controle consumiu
apenas pasto. Após retornarem do campo, foram alojados em baia coletiva, com acesso somente a água e sombra. Os grupos
Palma e Concentrado ficaram em baias individuais (2,5 m²) cobertas por sombrite, com acesso a água e alimentação. A
suplementação para os demais grupos foi: palma forrageira in natura (33,1 g.dia-1 de concentrado) e concentrado (farelo de
soja, milho moído e ureia).A FR foi observada pela manhã (8:00 às 10h) e tarde (14 às 16h), sendo obtida pela visualização
direta dos movimentos do flanco do animal, durante 15 segundos. O valor foi multiplicado por 4, obtendo-se a FR por
minuto. O delineamento foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2x2x2, sendo 3 grupos experimentais
(Concentrado, Palma e Pasto), 2 raças (Canindé e Repartida), 2 períodos (novembro e dezembro) e 2 horários (8h e 14h), com
5 repetições, totalizando 120 parcelas. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, com nível de significância a 5%. As
análises estatísticas foram realizadas no Software SAS, 2017 
Resultado e Discussão: Houve diferença significativa entre os horários de cada grupo, e os menores valores de FR ocorreram
durante a manhã, devido às temperaturas serem mais amenas. Em relação aos horários e à suplementação, observa-se que a
FR aumentou nos dois horários no grupo Concentrado, principalmente durante a tarde, onde as temperaturas são mais
elevadas. A consequência foi o incremento calórico da dieta, estimulando elevações na FR a fim de manter a homeotermia
através da dissipação de calor pelo organismo (GOMES et al., 2008). Ainda durante às 14:00h, as médias de FR dos animais
dos grupos Palma e Pasto foram menores em relação ao Concentrado.A FR das raças caprinas Canindé e Repartida, analisada
de acordo com cada grupo apresentou diferenças significativas (Tabela 2). A FR não apresentou diferença significativa entre
raças dentro do grupo Concentrado. Quando comparado o grupo Concentrado com os demais, nota-se que a FR das cabras
Canindé apresentou maiores médias (35,9± 1,63) em relação ao grupo Palma (32,0±1,38). Houve diferença significativa
quando se comparou os grupos Concentrado e Pasto entre as cabras Repartida. As cabras Repartida, quando comparadas com
as da raça Canindé no grupo Palma, tiveram as maiores médias de FR. Pode-se observar que a menor média encontrada foi no
grupo Pasto, na raça Repartida. A pelagem clara das cabras Repartidas contribui para menor captação de radiação solar,
consequentemente, dissipa menos calor através da evaporação, exigindo menos dos mecanismos termorreguladores para
restabelecer o equilíbrio das alterações fisiológicas (LEITÃO et al., 2013). 
Conclusão: O grupo Pasto apresentou menores médias de FR tanto comparando horários quanto raças. Independente do
grupo experimental, o horário das 14:00h apresentou maiores médias de FR. As cabras da raça Canindé apresentaram
menores FR nos grupos Palma e Pasto, já a raça Repartida obteve menor média no grupo Pasto. 
Referências Bibliográficas: GOMES, C. A.; FURTADO, D. A.; MEDEIROS, A. D.; SILVA, D. S.; PIMENTA FILHO, E.
C. & LIMA JÚNIOR, V. Efeito do ambiente térmico e níveis de suplementação nos parâmetros fisiológicos de caprinos
M o x o t ó .  R e v i s t a  B r a s i l e i r a  d e  E n g e n h a r i a  A g r í c o l a  e  A m b i e n t a l ,  v .  1 2 ,  n .  2 ,  p .  2 1 3 - 2 1 9 ,
2008.https://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662008000200015.LEITÃO, MÁRIO M. V. B. R.; OLIVEIRA, GERTRUDES M.
DE, ALMEIDA.; ANDREA C. DE. & SOUSA, PEDRO H. F. DE. (2013). Conforto e estresse térmico em ovinos no Norte
da Bahia. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 17(12), 1355-1360. https://dx.doi.org/10.1590/S1415-
43662013001200015.SILVA R. G. Introdução à bioclimatologia animal. Nobel, 2000.SOUZA E.D.; SOUZA B.B.; SOUZA
W.H.; CEZAR M.F.; SANTOS J.R.S. & TAVARES G.P. Determinação dos parâmetros fisiológicos e gradiente térmico de
diferentes grupos genéticos de caprinos no Semi-Árido. Ciência e Agrotecnologia, v. 29, n. 1, p. 177-184, 2005
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Introdução: Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018), o Brasil atingiu a quinta posição no
ranking mundial de produção de leite em 2017. Porém, há fatores ambientais, que podem afetar a produtividade, como o
clima, visto que na estação chuvosa há uma alta umidade na qual há poucas perdas de calor e na estação seca, com a falta de
água, aumenta os custos na produção. Os bovinos são homeotérmicos, ou seja, são animais cujo possuem uma zona de
neutralidade, sendo mais susceptíveis às variações ambientais. Em situações de estresse térmico, ocorre um aumento da
temperatura corporal afetando no seu metabolismo. Com isso, há indicadores que avaliam o bem-estar destes animais como o
Índice de Entalpia de Conforto, (IEC), nos quais estimam a energia presente no ambiente. Dessa forma, objetivo deste
trabalho é indicar o conforto térmico por meio do índice de entalpia de conforto (IEC). 
Material e Métodos: O estudo foi realizado durante o mês de maio de 2018 em uma propriedade no município de Russas,
localizado no Estado do Ceará, na qual possuía um galpão de confinamento do tipo Compost barn para bovinos leiteiros.
Foram utilizadas três miniestações meteorológicas e Data Logger da marca Hobo no ambiente externo e interno, que
possuíam sensores avaliando a umidade relativa e a temperatura a cada 30 minutos durante uma semana nos turnos da manhã
e à tarde. Assim, foi obtido o IEC por meio da equação elaborada por Rodrigues et al. (2011): IEC = 1,006.tbs+
(UR/PB).107,5t(237,3+t)-1.(71,28+0,052t). IEC= entalpia, em KJ/Kg ar seco; t = temperatura, em o C°; UR= umidade
relativa do ar, em %; PB= pressão barométrica local, em mmHg. Para avaliar o IEC empregou-se as tabelas utilizada por
ALVES (2014) que avaliou o Índice de Entalpia para bovinos leiteiros mestiços.A partir dos parâmetros referentes da tabela,
os cálculos foram realizados dos quais adotaram-se os limites de conforto térmico de 13,8 a 77,0 KJ/Kg ar seco, de 77,3 a
84,5 considerado alerta e acima deste índice de 84,6 é estabelece-se como faixa de perigo. 
Resultado e Discussão: Foi possível observar que os valores no ambiente interno e externo no turno da manhã começaram
abaixo do limite de conforto (Figura 1), mas a partir das 7:30h os dados foram acima da extremidade, evidenciando a
elevação uma alta umidade. Porém, ao longo do período da manhã houve uma redução do IEC no ambiente interno,
observado das 8 horas até o final do turno , o que resultou em um conforto durante este período, no interior das instalações. Já
durante a parte externa, apenas no início da manhã, os valores estiveram dentro da faixa de conforto e ao longo disso as
amostras variavam entre 82 a 84 KJ/kg ar seco indicando alerta, porém não afetou o conforto dos animais, visto que as
instalações têm como finalidade proteger contra as intempéries do clima e proporcionar conforto. (ALVES, 2014). Já no
período da tarde, os valores no interior do ambiente estiveram um pouco acima do limite de conforto (Figura 2), na qual
confere uma situação de alerta. Perissinoto e Moura (2007) salientaram que a umidade relativa afeta diretamente o estresse
térmico, pois quanto maior esta variável, menores serão os valores da temperatura do ar em que o animal esteja em conforto.
E apenas a partir das 16:30h que esteve abaixo de 77 KJ/ kg ar seco, cujo evidencia que a umidade relativa aumentou
enquanto as temperaturas diminuíram. Já no ambiente externo os valores ficaram entre 82 a 84 KJ/ kg ar seco ao longo do
período, afetando diretamente no ambiente interno.



Conclusão: Concluiu-se que, à tarde foi o período mais crítico para os animais no interior da instalação, pois os mesmos
estiveram na faixa de alerta. Contudo, a avaliação do Índice de Entalpia e Conforto demonstrou eficácia no que tange
averiguar o conforto proporcionado pelas instalações. 
Referências Bibliográficas: ALVES, M. A. Respostas termorreguladoras e ambiente térmico de bovinos leiteiros criados em
regiões de clima tropical. 77f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,
2014CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Compêndio de Estudos da Conab - V.16 - Pecuária Leiteira - Análise
dos Custos. Brasília, DF, 2018. Disponível em:<https://www.conab.gov.br/institucional/publicacoes/compendio-de-estudos-
da-conab> Acesso em: 29 agosto de 2019.PERISSINOTTO, M.; MOURA, D. J. Determinação do conforto térmico de vacas
leiteiras utilizando a mineração de dados. Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas, v.1, p.117-126,
2007RODRIGUES, V. C.; SILVA, I. J. O.; VIEIRA, F. M. C.; NASCIMENTO, S. T. A correct enthalpy relationship as
thermal comfort index for livestock. International Journal of Biometeorology, v.55, p.455-459, 2011.
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Introdução: O Brasil apresenta regiões com características climáticas distintas ao longo do ano, que por alguns períodos
podem ser consideradas limitantes a produção animal em razão do estresse térmico. Na pecuária leiteira esse estresse é mais
acentuado em animais oriundos de clima temperado, quando criados em regiões de clima semiárido, principalmente pelo
estresse calórico que impossibilita a expressão da máxima capacidade produtiva (Cerutti et al., 2013). A associação entre alta
temperatura e umidade podem ocasionar alterações comportamentais e fisiológicas, gerando perdas econômicas (Pragna et
al., 2017).O estudo dos fatores ambientais sobre o desempenho produtivo das vacas é importante para determinação do
manejo e na seleção em programas de melhoramento genético. Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de classes
de ITU (CITU) sobre a produção e composição de leite e escore de células somáticas (ECS) de vacas holandesas criadas no
Agreste de Pernambuco. 
Material e Métodos: Para realização deste estudo foram utilizados dados de produção e composição de leite de três rebanhos
leiteiros de vacas holandesas no Agreste de Pernambuco. Os rebanhos foram caracterizados pela produção de leite sob clima
semiárido e com manejo alimentar semelhantes, utilizando como concentrado, ração comercial a base de milho e soja, e
volumoso, uso de palma forrageira, silagem de milho e feno de Tifton, ao longo dos anos.Foram obtidos 5.872 registros do
controle leiteiro oficial realizados mensalmente entre janeiro de 2007 e dezembro de 2017, disponibilizados pela Associação
Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa.Para determinação do ITU foram utilizados dados mensais de
temperatura e umidade segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, utilizando a equação descrita por Ammer et al. (2017):
ITU=(1,8 x T + 32) – (0,55 – 0,0055 x UR) x (1,8 x T – 26), onde T= temperatura em ºC e a UR = umidade relativa (%). Para
utilização no modelo, o ITU foi divido em três classes (CITU). A classe 1 inclui valores de ITU entre 69,29 e 71,09; a classe
2 entre 71,17 e 73,00 e a 3 entre 73,12 e 76,37. Foram utilizados para análises estatísticas informações de produção de leite,
gordura, proteína, lactose, sólidos totais, sólidos não gordurosos e SCS, como variáveis dependentes, totalizando 41.104
informações e as CITU (1, 2 e 3) como variável independente. A análise de variância foi realizada utilizando o procedimento
do modelo linear geral do SAS e posteriormente uma comparação de médias utilizando o teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 está apresentado o efeito da CITU sobre os parâmetros produtivos. Aproximadamente
55% das informações na classe 3 (ITU > 73,12). De acordo com Collier et al. (2011) valores de ITU acima de 72, caracteriza
animais com nível de estresse leve, porém as vacas nessa faixa já sofrem com perdas no rendimento do leite e aumento das
taxas de respiração e temperatura retal.As CITU influenciaram de forma significativa (p < 0,05) os teores de gordura e sólidos
totais. Observou-se maiores valores de gordura (3,35%) e sólidos totais (12,18%) na classe 1, os valores reduziram à medida
que aumentou o ITU. Comportamento semelhante foi observado na produção de leite, que apesar de não ter sido observado
efeito significativo, houve uma redução do volume produzido com o aumento das classes. Lambertz et al. (2014) afirmam que
a diminuição na produção de leite e constituintes do leite como consequência do estresse calórico, ocorre devido uma redução
no consumo de ração, ocasionando uma redução na absorção de nutrientes, alteração da função ruminal e desequilíbrio
hormonal (Pragna et al., 2017).Maiores valores de ECS foram observados na classe 2 e 3, período de alta temperatura e maior
umidade. Animais em estresse calórico apresentam menor capacidade de resposta, favorecendo a incidência de infecção
(Lambertz et al., 2014), uma vez que épocas de altas temperaturas favorecem a sobrevivência e a multiplicação de patógenos
causadores de mastite (Das et al., 2016).

 
Conclusão: O aumento das classes de ITU está associado a um maior ECS e a uma redução na produção e na qualidade do



leite, consequentemente, indicando um efeito negativo no bem-estar e no retorno econômico ao produtor. 
Referências Bibliográficas: AMMER, S.; LAMBERTZ, C.; VON SOOSTEN, C.; ZIMMER, K.; MEYER, U.; DANICKE,
S.; GAULY, M. Impact of diet composition and temperature-humidity index on water and dry mater intake of high-yielding
dairy cows. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, v. 102, n. 1, p. 103-113, 2017.CERUTTI, W. G.;
BERMUDES, R. F.; VIÉGAS, J.; MARTINS, C. M. M. R. Respostas fisiológicas e produtivas de vacas holandesas em
lactação submetidas ou não a sombreamento e aspersão na pré-ordenha. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.
14, n. 3, p. 406-412, 2013.DAS, R.; SAILO, L.; VERMA, N.; BHARTI, P.; SAIKIA, J.; IMTIWATI; KUMAR, R. Impact of
heat stress on health and performance of dairy animals: A review. Veterinary World, v. 9, n. 3, p. 260-268,
2016.LAMBERTZ, C.; SANKER, C.; GAULY, M. Climatic effects on milk production traits and somatic cell score in
lactating Holstein-Friesian cows in different housing systems. Journal of Dairy Science, v. 97, n. 1, p. 319-329,
2014.PRAGNA, P.; ARCHANA, P. R.; ALEENA, J.; SEJIAN, V.; KRISHNAN, G. MADIAJAGAN, B.; MANIMARAN,
A.; BEENA, V.; KURIEN, E. K.; VARMA, G.; BHATTA, R. Heat Stress and Dairy Cow: Impact on Both Milk Yield and
Composition. International Journal of Dairy Science, v. 12, n. 1, p. 1-11, 2017.
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Introdução: O Brasil é um dos maiores produtores de carne suína no mundo, porém, apresenta perdas produtivas 
significativas. Os elementos climáticos, temperatura, umidade relativa do ar, radiação e ventilação, são fatores que interferem 
no conforto térmico dos animais, e consequentemente, no desempenho produtivo e reprodutivo. Os suínos apresentam 
dificuldades na perda de calor para o ambiente, devido ao metabolismo elevado, a espessura de tecido adiposo e o sistema 
termorregulatório pouco desenvolvido. E as funções de reprodução quando afetadas pelo estresse térmico resultam em 
alterações elevadas, como, intervalo entre parto e taxa de concepção (RAY et al., 1993). Assim, objetivou-se com esse estudo 
avaliar o efeito do ambiente climático sobre os parâmetros fisiológicos de matrizes suínas em gestação.

Material e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida no setor de Suinocultura do IF Baiano Campus Santa Inês/BA. Utilizou-se 
06 matrizes comerciais (Large White/Landrace) em fase de gestação. Os animais são criados no sistema intensivo, em galpão 
coberto, dispostos em gaiolas individuais, com 2 metros de comprimento por 60 centímetros de largura. A alimentação é à 
base de concentrado comercial sendo fracionada durante o dia, a água é fornecida ad libitum. Durante o período experimental 
mediu-se à temperatura da pele (TP), temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) e frequência cardíaca (FC) dos 
animais. No galpão, houve o monitoramento da temperatura do ar máxima e mínima, da umidade do ar e o componente de 
energia radiante do ambiente, através do termômetro de bulbo negro. A coleta dos dados ocorreu durante 08 dias, 
ininterruptamente, em três horários de 07h30min, 13h30min e 17h30min. De acordo com Buffington et al., (1981), os dados 
foram convertidos no índice de temperatura de globo e umidade (ITGU), para caracterizar o ambiente térmico em que estes 
animais estavam alojados durante o período experimental. As médias dos parâmetros fisiológicos foram obtidas com auxílio 
do programa operacional Microsoft® Office Excel® 2007.

Resultado e Discussão: A frequência respiratória das matrizes apresentaram valores acima de 25 mov.min-1, sendo 
considerada a taxa ideal para fêmeas em gestação de 15 a 20 mov.min-1, podendo ser provocado pelo desconforto térmico, e 
a primeira resposta ao estresse por calor é o aumento da frequência respiratória, para que ocorra a termorregulação através do 
mecanismo de evaporação. Para a frequência cardíaca o ideal é de 91 bpm, diferente dos valores obtidos neste trabalho de 95 
a 101 bpm, provavelmente devido à alteração na rotina de manejo. Os valores da temperatura retal oscilaram de 36,1°C a 
37,6°C, mantendo-se dentro da normalidade, assim, evidencia que o primeiro mecanismo de liberação de calor foi suficiente 
para manter a homeotermia. A temperatura da pele obteve valores de 30,0 a 31,4°C, estando dentro do normal para porcas em 
gestação, segundo Nazareno et al., (2009), a temperatura das partes periféricas pode ser de até 10°C abaixo da temperatura 
corporal. Os valores médios de ITGU durante o dia estiveram entre 72,0 a 76,5, Campos et al., (2008) define valores acima de 
72 crítico para porcas em gestação. Dessa forma, evidencia que o ambiente de criação analisado, estimula mecanismos 
fisiológicos de termorregulação com elevada frequência respiratória. Relacionando os valores de ITGU com os horários de 
coleta, notou-se que apenas no horário de 07h30min o valor de ITGU se manteve dentro do limite, e no período vespertino 
encontraram-se os maiores valores, o que possivelmente se deve às elevadas temperaturas ambientais registradas.



Conclusão: Os valores de ITGU evidenciaram que o ambiente de criação estudado foi capaz de provocar o desconforto 
térmico em porcas na fase de gestação durante todo o período experimental, estimulando o aumento da frequência 
respiratória. Entretanto, quando correlacionados aos horários de medição, apenas no período da tarde foi capaz de estimular 
as respostas fisiológicas de termorregulação.

Referências Bibliográficas: BUFFINGTON, D.E.;COLOZO-AROCHO, A.; CANTON, G.H. Black globe humidity index 
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1981. CAMPOS, J.A.; TINÔCO, I.F.F; BAÊTA, F.C. Ambiente termico e desempenho de suinos em dois modelos de 
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Introdução: A raiva é uma das zoonoses de maior importância para a saúde pública por apresentar rápida evolução e alta
letalidade. Causada por vírus do gênero Lyssavirus, a doença não apresenta cura ou tratamento viável em animais
contagiados, podendo levar a grandes perdas econômicas na produção animal. Apenas na América latina estima-se um
prejuízo acima dos cem milhões de dólares anualmente e a morte de milhares de cabeças em razão da doença. Tendo o quinto
maior rebanho bovino do Brasil e quatro de seus municípios entre os dez com maior número de cabeças do país, o estado do
Pará chegou a apresentar aumento nos casos de raiva em herbívoros no início da década. Nos herbívoros o morcego da
espécie Desmodus rotundus é o principal transmissor da raiva e tem ampla distribuição em toda América Latina presente em
áreas cavernosas e abundante também em locais com produção pecuária. (NOVAIS, 2008; Abiec, 2019; Brasil, 2009). 
Material e Métodos: Os dados usados neste trabalho foram cedidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
(ADEPARÁ) referentes aos atendimentos a suspeita de raiva prestados nos anos de 2018 e 2019. As informações foram
organizadas em planilhas do Excel para geração de gráficos a fim de sintetizar as informações obtidas. Para o atendimento
dos casos o produtor faz a notificação da suspeita de raiva e no atendimento se classifica em não fundamentada (quando os
sintomas possuem outra causa podendo ser intoxicação ou deficiência) ou fundamentada (animais com bom escore corporal e
ausência de fontes de intoxicação). Nos casos de suspeita fundamentada, segue-se à coleta das amostras para análise em
laboratório (encéfalo/medula). Caso o animal tenha idade superior a 24 meses faz-se o exame diferencial de Encefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB). As amostras são enviadas para análise em laboratório; faz-se o teste de imunofluorescência
direta (IFD) e, por fim, a prova biológica (BRASIL, 2010). 
Resultado e Discussão: Os números de atendimentos prestados nos anos de 2018 e 2019 estão comparados na figura 1. Em
relação a 2018 os atendimentos feitos em 2019 diminuíram 36,80%. A figura 1 apresenta também o número de casos
notificados e a classificação deles segundo o atendimento prestado pela Adepará. A maior parte das 163 notificações de
suspeita de raiva feitas em 2018 foram descartadas após o atendimento (27,60%) ou o resultado deu negativo para a doença
(41,10%). Semelhantemente em 2019 foram notificados 103 casos dos quais 24,27% foram descartados após o atendimento e
45,57% apresentaram resultado negativo. A figura 2 apresenta as porcentagens de dos casos descartados e de resultado
negativo, além das porcentagens de casos em que houve problema na coleta das amostras para exame, dos casos positivos e
dos que aguardam resposta (2019).

 
Conclusão: Em relação a 2018 houve queda significativa dos números em 2019. As ações de conscientização e prevenção da
raiva em herbívoros devem ser constantes no estado devido ao expressivo contingente de animais d.e produção, e à presença
de morcegos hematófagos positivos para o Lyssavirus na região. 
Agradecimentos: À Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) pelos dados cedidos.
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Introdução: O comportamento ingestivo dos pequenos ruminantes em pastejo pode ser caracterizado pela distribuição
desuniforme de uma sucessão de períodos definidos e discretos de atividades... (FISCHER et al., 2000). Essas atividades
podem auxiliar em um melhor manejo dos animais, contudo o comportamento será influenciado a partir do local em que é
criado e as condições que são fornecidas. Os caprinos mantidos em pastagens dividem seu tempo, a cada dia, entre pastejo,
deslocamento, ruminação e ócio (BARROS et al., 2007), essas atividades são importantes para determinar como o animal se
comporta em determinado local, e assim saber se há um padrão no comportamento de pastejo por esses animais. Além disso,
o clima afeta na disponibilidade de alimento fazendo os animais andarem mais para se alimentar. Com isso, o objetivo desse
trabalho foi avaliar o padrão de comportamento ingestivo de caprinos criados em fragmento de caatinga no estado de Sergipe. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em uma propriedade situada no município de Porto da Folha-SE, durante
os meses de abril, junho e setembro de 2017 (estação chuvosa) e outubro e dezembro de 2017, fevereiro de 2018 (estação
seca). Foram utilizados quatro caprinos castrados de tipo racial não definido, com peso vivo de 20,25 kg e idade média de 20
meses. As observações foram feitas no período que os animais iam para o pasto, das 09:00 até 15:00. Essas observações eram
feitas a cada cinco minutos, durante 06 horas por dia, esse é o tempo que os animais ficam pastejando durante o dia. Vale
ressaltar que os observadores eram responsáveis pelo mesmo animal, diminuindo assim a influência na coleta de dados
comportamentais seguindo a metodologia da observação focal descrita por Altmann (1974). A avaliação do comportamento
ingestivo se deu através dos dados de ruminação, deslocamento, pastejo e outras atividades (água + ócio + interação social).
Os dados coletados foram tabulados em planilhas no Excel® e foi calculada as médias de ocorrência (%) de cada
comportamento e as ocorrências de cada comportamento por minuto. 
Resultado e Discussão: Na tabela abaixo (Tabela 1), é apresentado os valores médios do tempo (minutos/dia e %) do
comportamento dos caprinos durante as duas estações (chuvosa e seca). A principal atividade realizada pelos animais foi o
pastejo onde eles gastaram aproximadamente 170 e 152 min/dia, no período chuvoso e seco. Com isso podemos perceber que
a diferença de tempo entre os períodos foi de 18 minutos pastejando na chuva, segundo Pereira Filho et al. (2013), a maior
disponibilidade de forragem ocorre na estação chuvosa o que pode ter proporcionado maior tempo de pastejo na época
chuvosa quando comparada coma a seca, conforme foi observado na presente pesquisa. Com relação aos outros
comportamentos, o deslocamento e as outras atividades tiveram dados com pouca diferença, eles apresentaram uma média de
86,3 e 92,4 min/dia: e 93,3 e 96,7 min/dia, nos períodos analisados, correspondendo a aproximadamente 25% do tempo a
essas atividades. Na ruminação podemos perceber que foi a atividade com menos desempenho obtendo valores de 11,6 e 18,3
min/dia, respectivamente nas duas estações, com uma diferença de 6,7 minutos na estação seca. As observações foram feitas
durante o dia. Sabe-se que durante o dia, os animais buscam otimizar o tempo para buscar suas fontes de alimento,
procurando ingerir o máximo possível e deixando para ruminar no período da noite, quando não dispõe de alimentos (COSTA
et al., 2015).Tabela 01 - Tempo dispendido em cada atividade pelos 04 animais observados, durante o período experimental
(estação chuvosa e seca).

 
Conclusão: Com os resultados obtidos podemos concluir que os caprinos na caatinga passam a maior parte durante o dia
pastejando, tanto no período chuvoso quanto no seco. E passam o menor tempo em ruminação nos dois períodos. Eles ficam
um tempo significativo se deslocando, nas duas estações, pois estão à procura de forragens de melhor qualidade. 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com o apoio da COPES/POSGRAP/UFS  
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Introdução: Raças exóticas, especializadas na produção leiteira estão ganhando espaço na caprinocultura brasileira. A região
Nordeste é detentora de grande maioria da criação, concentrada principalmente nos estados da Bahia, Pernambuco, Piauí,
Ceará e Paraíba. O município de Sousa, pertence ao estado da Paraíba e possui atualmente 2.640 cabeças de caprinos (IBGE,
2017). Incluído na região semiárida brasileira, o município apresenta temperaturas mais baixas durante o primeiro semestre
do ano com 31°C durante o segundo trimestre, correspondendo aos meses de Abril, Maio e Junho e temperaturas mais
elevadas durante o segundo semestre, atingindo máxima de 34°C no quarto trimestre do ano, correspondendo aos meses de
Setembro, Outubro e Novembro (INMET, 2010). Desse modo, objetivou-se avaliar a resposta fisiológica de cabras leiteiras
mestiças das raças Saanen, Toggenburg e Alpina, submetidas a um sistema de criação intensivo no sertão paraibano nas
estações chuvosa e seca. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), campus Sousa, unidade São
Gonçalo-PB. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais do Instituto Federal da Paraíba
(CEUA/IFPB-SOUSA). Foram utilizadas 10 cabras leiteiras mestiças das raças Saanen, Toggenburg e Alpina Francesa, com
peso médio de 40 kg e idades semelhantes de aproximadamente 2 anos. As cabras permaneceram confinadas por dois meses,
sendo um na estação chuvosa (Maio) e um mês na estação seca (Outubro) de 2018, em baiasde chão batido, parcialmente
coberto com telhado de fibrocimento, contendo bebedouros e comedouros individuais.Aferiu-se frequência cardíaca por
minuto através de ausculta com estetoscópio, frequência respiratória, observando-se movimentos respiratórios costo-
abdominais por minuto e temperatura retal em °C através de termômetro digital com frequência de intervalo de dois dias
semanais, nos turnos da manhã e tarde, correspondendo aos horários entre 09:00 as 11:00 e 15:00 a 17:00,
respectivamente.Os dados obtidos foram submetidos á analise de variância por meio do programa estatístico SAS (2003),
adotando-se o nível de 5% de probabilidade e teste de medias T. 
Resultado e Discussão: Observou-se que houve diferença significativa (P<0,05) para todas as variáveis FC, FR e TR (Tabela
1), porém, os valores de FC e TR permaneceram dentro do preconizado por Feitosa (2008) que considera normal para
caprinos TR (38,5 a 39,7 ºC) e frequência cardíaca (95 a 120 bpm). Quanto à FR atingiu 39,3 mpm no período da tarde,
durante a estação seca, havendo um aumento, pois, segundo Feitosa (2008), deve estar entre 20 a 30 mpm.Resultados
semelhantes são relatados por Silva (2006) que avaliando a adaptabilidade de caprinos exóticos e nativos, concluíram que
todas as raças mantiveram homeotermia, demonstrando adaptação às condições climáticas do semiárido. Cordão et al. (2010),
avaliando parâmetros fisiológicos de ovinos em região semiárida observou que a temperatura retal e frequência respiratória se
mantiveram mais elevadas no turno da tarde, onde a temperatura do ar esteve superior.

 
Conclusão: Cabras de linhagens leiteiras avaliadas em diferentes turnos e estações na região de semiárido apresentaram
situação de estresse térmico, principalmente no período da tarde, com elevação da frequência respiratória, cardíaca e
temperatura retal, em contrapartida, apresentaram capacidade de adaptação, mantendo os parâmetros dentro dos valores
estabelecidos para a espécie. 
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Introdução: Por muitos séculos a dor e o sofrimento dos animais têm sido ignorados (MOLENTO, 2008). Porém,a
senciência, capacidade de sentir sentimentos, como prazer, felicidade, dor, medo e tristeza, de forma consciente,é reconhecida
cientificamente (BROOM, 2006; LUNA, 2008). Com relação aos animais de produção, estudos têm demonstrado que o
estresse excessivo e o sofrimento dos animais têm efeito negativo na produtividade e na qualidade dos alimentos (PINHEIRO
& BRITO, 2009), reflexo do baixo grau de bem-estar dos animais.O bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às
suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente(Broom 1986), e refere-se às práticas do homem em relação ao animal. Para isso,
é essencial que profissionais da área aprendam sobre as bases conceituais do bem-estar animal e suas aplicações
(MOLENTO, 2008).Objetivou-se avaliar a percepção dos discentes do Curso de Bacharelado em Zootecnia do IF Baiano
Campus Santa Inês, em relação ao bem-estar de animais de produção. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no IF Baiano Campus Santa Inês, no período de março a abril de 2019, sendo
entrevistados 70 graduandos do Curso de Bacharelado em Zootecnia em diferentes semestres, escolhidos aleatoriamente, para
formar a amostra. Durante o período da pesquisa os estudantes foram convidados a responder um questionário on line, de
caráter voluntário, com cinco perguntas a cerca dos seus conhecimentos sobre o bem-estar animal. A saber: Você acredita em
bem-estar animal? Como conheceu o termo bem-estar animal? Acredita que o bem-estar pode ser uma ferramenta importante
para a produção animal?Você já cursou a disciplina Etologia? Você acha que a disciplina Bem-estar Animal deveria ser
obrigatória nos currículos dos cursos superiores de zootecnia? Além das perguntas chave do estudo foram identificados qual
semestre os estudantes cursavam. Para avaliação dos dados foi realizada análise estatística descritiva. 
Resultado e Discussão: Com relação ao semestre que os estudantes se encontravam, 30% estavam no terço inicial, 48% no
terço médio e 22% no terço final do curso. Com relação a formação técnica, 11,4% do total entrevistado disseram que fizeram
o curso técnico em zootecnia ou agropecuária. A maioria dos entrevistados (57,1%) afirmaram que acreditam no bem estar
animal e que o seu estudo é importante para a produção animal, 7,1% não acreditam no bem-estar animal e 35,8% não
responderam a este questionamento.Ao serem questionados sobre como conheceram o termo bem-estar animal, 50% do total
dos discentes afirmaram que conheceram no curso de graduação em zootecnia e 7,1% disseram que conheceram o termo
durante o curso técnico. Isso demonstra que o tema bem-estar animal vem sendo discutido nas ementas dos cursos
agrários.Dos entrevistados,71% afirmaram já terem cursado a disciplina Etologia. Segundo Paranhos da Costa et al. (2002), a
Etologia tem papel importante para a compreensão das necessidades animais e da relação homem-animal. Broom & Molento
(2004)afirmam que o comportamento é uma das ferramentas utilizadas na avaliação do grau de bem-estar dos animais.Os
estudantes que consideram o bem-estar importante (57,1%),disseram que a instituição deveria ofertar a disciplina Bem-estar
animal como obrigatória no currículo do curso de bacharelado em zootecnia.Os entrevistados que afirmaram não acreditar em
bem-estar animal disseram que a disciplina não deveria ser ministrada no curso. 
Conclusão: Os graduandos em zootecnia acreditam no bem-estar para os animais de produção, tendo a disciplina de Etologia
a principal base para o conhecimento acerca do assunto. No entanto, o tema carece ser mais trabalhado nos cursos de
graduação em zootecnia, a fim de formar profissionais para o mercado de trabalho atual conscientes da valorização do bem-
estar dos animais. 
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COSTA E SILVA, E. V., CHIQUITELLI NETO, M., ROSA, M. S. Contribuição dos estudos de comportamento de bovinos
para implementação de programas de qualidade de carne. Encontro anual de Etologia, v. 20, n. 2002, p. 71-89,
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Introdução: A cunicultura possibilita a produção de grande quantidade de alimento e alta qualidade nutricional em curto
período de tempo e baixo impacto ambiental (1). Além deste da vocação cárnea os coelhos podem ser usados pesquisas em
biotérios ou atender ao mercado pet. Visando atender à crescente demanda, cunicultores vêm adequando seus planteis
investindo em melhoramento genético, alimentação e instalações. Nesse contexto, a criação em gaiolas é bastante comum na
cunicultura intensiva, facilitando o manejo e controle zootécnico. Porém, o contato frequente com superfícies rígidas,
favorece o aparecimento de problemas como a pododermatite reduzindo assim o bem-estar. Animais acometidos apresentam
mudança de comportamento em decorrência da dor provocada pelos calos, podendo surgir anorexia, hemorragias, infecções
secundárias ou até mesmo óbito (2). Assim, objetiva-se determinar o índice de pododermatite em coelhos, e localizar os
principais fatores que predispõem a enfermidade no plantel.  
Material e Métodos: Realizada nos dias 20 e 23 de fevereiro de 2019, a pesquisa se deu em criatório cunícula localizado no
município de Serra Talhada-PE. Avaliaram-se 137 coelhos, machos e fêmeas não castrados, de raças pet (Anão de
Netherland, Fuzzy Lop, Lion Head, Mini Rex, Teddy Dwerg e Teddy Widder) e de Produção de carne (Angorá, Gigante de
Flandres e Nova Zelândia), havendo ainda, presença de cruzamentos (tricross). Formaram-se duas categorias de acordo com a
idade, tendo: jovens, de dois a seis meses de vida; e adultos, acima de seis meses. Os animais foram avaliados
individualmente, sendo aferidas, em todos, as seguintes variáveis: peso vivo (kg), idade, sexo, raça e presença/ausência de
pododermatite. Para classificação dos calos, utilizou-se como referência o Sistema de Pontuação de Pododermatite de
Coelhos (3), seguindo escala visual de um a seis. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC),
fazendo-se anotações em planilhas próprias. As análises estatísticas foram realizadas com uso do Statistical Analysis System
(SAS), versão 9.0. Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk, assimetria e Curtose. Realizou-se análise de
variância, testando os efeitos de idade dos animais sobre a prevalência da doença. Médias paramétricas foram comparadas por
meio dos quadrados mínimos, e as não-paramétricas pelo teste de Kruskal-Wallis. Utilizaram-se os métodos de correlação de
Pearson e Spearman. Apresentaram-se os valores finais como média e erro padrão da média. 
Resultado e Discussão: Os animais avaliados eram, em maioria, por adultos, com 83% e 17% compostos de jovens. Machos
e fêmeas formavam, nessa ordem, 39% e 61% do plantel. Do total observado, 89% obtiveram diagnóstico positivo para
pododermatite, com lesões de graus variados. O sexo dos animais não apresentou efeito significativo sobre a presença da
dermatite, apesar de haver maior frequência em fêmeas (acima de 55%) que nos machos (cerca de 40%), talvez devido ao
constante aumento no peso corporal de reprodutoras em sistemas intensivos de criação, decorrente das sucessivas gestações
ao longo de sua vida produtiva. Nota-se, porém, que raças destinadas à produção de carne manifestam calos com maior
frequência que as pet. Há interação positiva entre as lesões podais e a idade dos animais, acometendo quase 80% dos adultos,
possivelmente pela tendência de animais mais velhos adquirirem mais peso com o tempo, além da maior exposição destes ao
ambiente desfavorável. O peso também mostrou influência, pela predominância em animais para corte e obesos. Acredita-se,
ainda, que a criação intensiva, em gaiolas de arame, esteja entre as principais causas de pododermatite no grupo estudado.
Silenciosa, é uma doença crônica que se desenvolve de maneira rápida e progressiva. Sem tratamento, pode desencadear
diversos transtornos ou doenças secundárias (4) e, em casos severos os animais são impossibilitados de ficar em pé ou se
locomover adequadamente, podendo haver casos de anorexia e reduzir a produtividade dos animais. 
Conclusão: A incidência de pododermatite foi elevada na criação intensiva estudada, uma vez que é uma doença silenciosa
inicialmente e afeta o bem estar, reprodução e produção. Para seu controle usam-se materiais que reduzam a pressão e fricção
sobre as patas. Assim como um protocolo de avaliação frequente para a prevenção e controle da enfermidade, tanto para
ganhos econômicos e no bem-estar animal. 
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<http://www.kaninhaandbogen.dk/wp-content/uploads/2015/11/Textbook_of_Rabbit_Medicine2.pdf>. Acesso em: 25 mai
2019.1 MACHADO, L. C. Opinião: Panorama da cunicultura Brasileira. Revista Brasileira de Cunicultura, v.2, n. 1, 2012.
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Introdução: Na região Nordeste a maior parte dos ovinos são criados extensivamente em pastagens com pouca ou nenhuma 
sombra, o que aumenta a sua necessidade de dissipar o calor absorvido pela exposição à forte radiação solar. Paranhos da 
Costa (2000), relata que, em ambientes quentes com alta incidência de radiação solar, deve-se proporcionar sombra aos 
animais para reduzir o estresse térmico, afirma ainda que a manutenção das condições ambientais adequadas para cada 
animal, traz benefícios à produção. A água também desempenha papel fundamental na termorregulação e sua escassez ou 
privação acarreta aumento do estresse calórico e compromete o bem-estar animal. A pelagem do animal são características 
importantes para resistência ao calor (SILVA, 2003), animais com pelagem escura absorvem mais radiação térmica e são 
mais propicio ao estresse térmico. Objetivou-se avaliar a trocar de calor em ovelhas mestiças da raça Santa Inês submetida em 
diferentes ofertas hídrica no períodos do dia.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal do Vale São Francisco, no município de 
Petrolina-PE. Foram utilizadas 32 ovelhas mestiças de Santa Inês, com peso corporal médio de 32,2±7,4 kg. O período de 
confinamento foi de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação e para a formulação da dieta foi o NRC (2007). O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizado, com quatro tratamentos correspondentes ás ofertas hídricas, 
sendo água Ad libitum, 40%, 60% 80%, com oito repetições cada tratamento.Para determinação da taxa de sudação (TS) as 
coletas foram feitas pela manhã e tarde. Utilizou-se uma cápsula ventilada acoplada a um desumidificador, o ar ambiente foi 
aspirado para dentro de um tubo Falcon contendo sílica, a capsula foi fixada nas regiões do pescoço, lombo com pelo e lombo 
sem pelo por 90 segundos, nesse período a sílica contida nos tubos absorveu a umidade eliminada da superfície corporal dos 
animais. Após esse tempo os tubos com a sílica foram selados e pesados. A diferença de peso entre antes e depois do processo 
representa a quantidade de água evaporada que foi absorvida. A partir desses dados a TS foi calculada com base na seguinte 
fórmula: TS = X ?? /AT W. m-²no qual X (g) refere-se à diferença do peso da sílica entre antes e depois da avaliação do 
animal, ?? é o calor latente de vaporização da água (J.g-¹), A é a área da cápsula acoplada nos animais (A=0,002123m²) e T é o 
tempo de contato entre a cápsula e a superfície do animal (T=90 segundos).

Resultado e Discussão: As médias registrados para temperatura do ar (TA) e umidade relativa do ar (UR), no período da 
manhã e tarde, na época quente do ano (março) durante a medição da taxa de sudação foi de 33°C e 44%. A média da 
temperatura do ar na época quente ultrapassou os limites da zona de conforto térmico para esses animais compreende que 
temperatura ideal seja 20 a 30°C, recomendada por Baêta e Souza (1997).A restrição hídrica não influenciou (P>0,05) a TS 
(tabela 1), demostrando que a transpiração não é afetada mesmo em diferentes regiões do corpo do animal e horários, com 
isso percebeu-se a adaptabilidade dos animais em manter a sua homeotermia. A TS é um mecanismo fisiológico utilizado 
para dissipar a temperatura superficial pelas glândulas sudoríparas, e se torna bastante eficiente quando a temperatura está alta 
e a umidade baixa. O volume de sangue aumenta na região periférica da pele estimulando as glândulas sudoríparas, 
favorecendo uma produção maior de suor, com isso o aumento do fluxo sanguíneo, só é alcançado sob temperaturas elevadas 
combinadas com uma baixa umidade do ar, quando isso ocorre, a capacidade máxima de sudação é atingida (LIGEIRO et al, 
2006). De acordo com Rocha et al (2009) á temperatura ambiente elevada, que ocorre normalmente na época quente, tem sido 
considerada estressante para os animais. Neste estudo o período do dia não influenciou na TS, os autores acreditam que este 
fato se deve, ás instalações, que possibilitaram a trocas de calor dos animais com o ambiente, apresentando condições 
favoráveis para manter a homeotermia. 



Conclusão: Constatou-se que a oferta hídrica em diferentes período do dia não influenciou a taxa de sudação de ovelhas 
mestiças da raça Santa Inês.
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Introdução: O fator clima constitui-se um dos agentes que mais influenciam na temperatura corporal dos animais, onde 
mudanças climáticas podem causar o estresse térmico, acarretando impactos sobre a produção, desempenho e qualidade de 
vida dos animais. Mudanças do clima atrelados a outros fatores, podem afetar na saúde e controle térmico dos animais. 
Portanto, propiciar o melhor progresso dos animais de produção e trabalhar em questões que afetam no seu desempenho, 
garantem produtos de maior qualidade (PINHEIRO & BRITO, 2009). Rech (2016), diz que a temperatura é um elemento 
ambiental que requer importância, pois o estresse pode ser causado por ela. Uribe – Velásquez et al., (2000), afirma que 
dependendo do tempo e intensidade da exposição ao estresse por calor, a produtividade e desempenho dos animais podem ser 
afetadas em maior ou menor escala. O objetivo do trabalho foi avaliar a temperatura corporal de cabritos alimentados com 
diferentes níveis de torta de babaçu na dieta.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhã-IFMA 
Campus São Luis-Maracanã. Os tratamentos foram determinados como níveis de inclusão da torta de babaçu na dieta para 
cabritos em confinamento nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. Os animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial de 4x6, sendo quatro tratamentos e seis períodos do dia, sendo 7 repetições. As dietas foram 
formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas. A obtenção da temperatura do pelame (°C) foi obtida durante um ensaio 
de comportamento com 28 cabritos machos, castrados, sem padrão de raça definida (SPRD), com idade média de oito meses. 
Tais medidas foram obtidas utilizando-se um termômetro de infravermelho, no qual foram realizadas medições em três 
regiões do corpo do animal: cervical, torácica e dorsal. Para análises das condições ambientas, foram utilizados os valores 
médios para temperatura, umidade e pressão atmosférica, sendo proposto uma classificação conforme a situação de conforto 
em alerta, critica ou letal para o animal a partir dos valores obtidos pelo Índice de Entalpia de Conforto (IEC), obtidos pela 
equação: h= 1,006 x t + RH/PB 10(7,5 x t / 237,3 + t ) x (71,28 + 0,052 x t) Barbosa Filho et al., (2007). A entalpia expressa a 
quantidade de energia térmica em kJ, contido em 1,0 kg de ar seco. Os dados foram analisados por meio de análise de 
variância e teste de comparação de médias, por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. utilizando programa 
estatístico SAS (2003).

Resultado e Discussão: Não houve efeito dos níveis de inclusão (P>0,05) para a temperatura da cabeça, dorso e lombo. 
Observou-se efeito de tempo (P<0,05) para as médias das temperaturas da cabeça, dorso e lombo ao longo do dia, 
apresentando maiores temperaturas no período das 11h – 15h e menores temperaturas no período das 23h – 03h. Observa-se 
que, a partir do período de pico houve um declínio da temperatura até o período das 23h – 03h (Figura 1). Tais fatos devem-
se às temperaturas elevadas e mudanças nas características ambientais, influenciarem diretamente no equilíbrio térmico dos 
animais (VIEIRA et al., 2016). Para a variável temperatura do ambiente, as médias obtidas nos horários das 07h – 15h se 
mantiveram acima da zona de conforto térmico, o que denota que os animais poderiam estar sob estresse térmico nesses 
momentos, a contar desse período, as médias das temperaturas ao longo do dia decresceram obtendo menor valor (26°C) no 
período das 03h – 07h (Tabela 1), corroborando com os padrões definidos por Baêta & Souza (2010), onde a zona de conforto 
térmico para caprinos se encontra entre 20° e 30°C. Segundo Baêta & Souza (2010), os valores para umidade relativa do ar, 
para a criação de animais domésticos, devem estar entre 50 e 70%. Neste trabalho, os valores encontrados nos períodos das 
07h – 19h se encontram dentro dos valores ideais para umidade relativa do ar (Tabela 1). O índice de entalpia de conforto foi 
classificado como conforto para todos os períodos apesar dos valores médios de umidade relativa estarem fora dos 
recomendados para criação animal entre os períodos das 19h – 7h.



Conclusão: A inclusão de torta de babaçu não afeta a temperatura corporal de cabritos em terminação, ao contrário, o 
período do dia altera de forma significativa tal característica.
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Introdução: No Brasil, a avicultura está mais produtiva pois houve demanda no consumo do mercado interno. No sistema 
convencional com uso de gaiolas é importante que as necessidades de funcionamento biológico garantam o bem-estar das 
aves. Para Rusal et al. (2011) a temperatura ambiental de conforto térmico de galinhas poedeiras é de 15 a 28 °C. Importante 
dizer que as aves controlam a perda de calor, através da alteração do fluxo sanguíneo na superfície corporal e alterando a taxa 
de evaporação no trato respiratório (Abreu et al., 2007).O Se tem sido muito estudado por vários pesquisadores com o 
objetivo de diminuir o estresse por calor em frangos de corte (Carvalho et al., 2013; Silva et al., 2015) e por agregar uma 
maior qualidade aos ovos. Como no Brasil grande parte da produção de ovos é realizada através do sistema convencional, 
objetivou-se avaliar a temperatura superficial de 10 galinhas poedeiras nos horários da manhã e no horário da tarde, incluindo 
selênio orgânico na dieta.

Material e Métodos: O experimento foi realizado em 63 dias em uma granja comercial localizada no Estado do Paraná, com 
temperatura média de 24,57°C e umidade média de 46,52%, coletadas durante o experimento, com um mini datalogger 
(OnsetHobo®) acoplado ao globo negro, registrando a cada 10 minutos.Utilizando a linhagem Hisex White, de idade de 75 à 
85 semanas, fez-se um delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos e 5 repetições de 6 aves, totalizando 10 
aves/tratamento. O galpão era no sentido leste-oeste, altura de pé-direito de 2,00 m e cobertura de telhas de barro e piso de 
cimento. As gaiolas eram convencionais, de arame galvanizado, divididas em duas fileiras sobrepostas, com bebedouros tipo 
“nipple” e comedouros de calha.Na ração referência (RR), continha Se inorgânico com premix micromineral, em de 0,3 mg 
de Se inorgânico/Kg de ração, e na ração teste (RT) com a inclusão de Se orgânico (levedura) no nível de 0,3 mg de Se 
orgânico/Kg de ração, totalizando 0,6 mg de Se/Kg de RT.Para avaliação das temperaturas superficiais (Ts) as aves eram 
identificadas com tinta guache (atóxica) no dorso nas cores azul e vermelho. A coleta ocorreu a cada 3 dias, às 8h e às 16h, 
totalizando 10 dias, mensurando temperaturas do dorso, crista, barbela e tarsometatarso com o termômetro de infravermelho 
(Cole Parmer Instruments, modelo 39650-20), com emissividade de 0.98 para tecidos biológicos. Os dados ambientais e 
temperatura superficial foram analisados estatisticamente através do programa “Statistical Analysis System” (SAS, versão 
9.2), onde P<0,05.

Resultado e Discussão: Os dados gerais referentes às temperaturas superficiais da crista (p=0,8415), barbela (p=0,2239), 
dorso (p=0,2003) e tarsometatarso (p=0,2829), de acordo com o horário do dia analisado, os tratamentos e as temperaturas do 
ambiente, coletados, estão representados na tabela 1. A interação entre horário do dia e tratamento para cada análise não 
apresentaram diferenças (p>0,05), nos mostrando que a RT no horário da tarde (tabela 1) não causou efeito na diminuição do 
desconforto térmico causado pelo calor. Onde a temperatura indicada pelo manual da linhagem é entre 20 e 25°C.Quando as 
respostas metabólicas e comportamentais às altas temperaturas não são correspondidas, há o aumento da temperatura corporal 
e como consequência diminuição do apetite e produção de ovos (Settar et al., 1999). Silva et al. (2010), estudou a inclusão de 
selênio orgânico na alimentação de frangos de corte submetidos a estresse por calor, também não observaram melhora na 
imunidade dos animais, como neste trabalho. Outro fator que deve ser levado em consideração, é o nível de selênio utilizado 
na dieta dos animais, pois a variação deste mineral nos alimentos é muito grande devido à oscilação do mesmo no solo. Para 
Silva (2008), a temperatura superficial dos animais depende diretamente das condições do meio, ou seja, grandes diferenças 
meteorológicas resultam em alterações na temperatura superficial.



Conclusão: De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que a inclusão de Selênio orgânico na dieta de poedeiras 
leves, criadas em sistema convencional, não foi suficiente para causar efeito nas temperaturas superficiais das aves. Sendo 
assim, sugere-se mais estudos com este mineral e em diferentes níveis de inclusão.
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Introdução: 
A bovinocultura de leite é uma das atividades mais sensíveis às variações climáticas (SILVA et al., 2010). Como uma forma
de mensurar o grau de conforto e desconforto e o declínio da produção frente às variações climáticas, foram desenvolvidos os
índices bioclimáticos e as estimativas de produção, como por exemplo: ITU (índice de temperatura e umidade), ITGU (índice
de temperatura do globo negro e umidade), CTR (carga térmica radiante), DPL (declínio na produção do leite), RCA (redução
do consumo alimentar) dentre outros. Para determinadas plantas de produção foi desenvolvido o ZARC (zoneamento agrícola
de risco climático). A ferramenta apresenta objetivo semelhante aos índices bioclimáticos, porém com uma precisão mais
elevada. Pois, o instrumento identificar a melhor época para as execuções de manejos, o que permite um planejamento mais
elaborado evitando perdas. Objetivou-se realizar o zoneamento de risco climático para a bovinocultura leiteira no município
de Floresta, PE.

Material e Métodos: 
Foram adquiridos os dados meteorológicos entre os anos de 2003 a 2018 do município de Floresta, PE, da plataforma de
coleta de dados (PCD) pertencente à Agência Pernambucana de Água e Climas, e disponibilizada no site Centro de Previsão
de Tempo e Estudos Climáticos. Uma análise de qualidade foi realizada nos dados, excluindo os valores discrepantes. Foi
calculado o TGN pela equação proposta por Silva (2019): TGNd = [(1,3897 Tméd – 5,4421)·(0,0384 ln(Qg)+0,7935)], para
escala diurna; e, TGNn = (0,9950·Tméd–0,6964), para escala noturna, em que Tméd é a temperatura do ar, em ºC; e Qg em
W m-2. O ITGU foi estimado pela expressão utilizada por Leitão et al. (2013): ITGU = Tg + 0,36tpo + 41,5, em que Tg e
Tpo em ºC. Os valores de limites críticos do índice de conforto térmico foram estabelecidos por meio da inversão da equação
de DPL proposta por Berry (1964), considerado: 10, 15, 20, 25, 30 e 35 kg animal-1 dia-1. Os valores obtidos indicam que os
dados de DPL são nulos quando os valores de ITGU são iguais ou inferiores a 74,3, 73,1, 72,3, 71,9, 71,6 e 71,4 para os
níveis de produção de 10, 15, 20, 25, 30 e 35 kg aniaml-1dia-1, respectivamente. A partir disso, foi realizado o levantamento
para identificar quais os dias do ano o ITGU estaria acima dos valores críticos, assim determinando o zoneamento de risco
climático. 

Resultado e Discussão: 
O município de Floresta, PE apresenta um risco climático que varia entre 60 a 100% para os diferentes níveis de produção.
Os maiores valores de riscos se concentram entre os meses de outubro a abril e se torna mais crítico à medida que se tem
animais mais especializados. Os valores de ITGU apresentam os mesmos comportamentos que os riscos de produção e tanto
nos meses mais frios quanto os mais quentes, os valores desse índice bioclimático foram superiores a 80, assim evidenciando
o alto risco da atividade leiteira ao longo de todo o ano. Segundo Baêta e Souza (1997) ITGU acima de 79 se caracteriza
como um ambiente de estresse térmico perigoso. Esses valores elevados de ITGU, os quais refletem no risco de produção, são
consequências das altas temperaturas e baixas umidades.
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Conclusão: 
A realização do zoneamento de risco climático para a pecuária leiteira para o município de Floresta, PE permitiu avaliar os 
períodos de maior e menor risco climático, de modo a auxiliar no planejamento e na tomada de decisões, a fim de melhorar a 
eficiência produtiva e evitar o declínio da produção com adequações e modificações no manejo diário. 
Referências Bibliográficas: 
BAÊTA, F. C.; SOUZA, C. de F. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. Viçosa: UFV, v. 2, 1997.
BERRY, I. L. et al. Dairy shelter design based on milk production decline as affected by temperature and humidity. T 
ransactions of the ASAE, v. 7, n. 3, p. 329-0331, 1964.
SILVA, T. G. F. et al. Black globe temperature from meteorological data and a bioclimatic analysis of the Brazilian Northeast 
for Saanen goats. Journal of Thermal Biology, v. 85, p. 102408, 2019.
SILVA, T. G. et al. Climate change scenarios and their impacts on milk production in northeastern states of Brazil. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 8, p. 863-870, 2010.
LEITÃO, M. M. et al. Conforto e estresse térmico em ovinos no Norte da Bahia. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e 
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AMBLYOMMA DISSIMILE (ACARI: IXODIDAE) EM JARARACUÇU-DO-BREJO

(MASTIGODRYAS BIFOSSATUS) (SQUAMATA: COLUBRIDAE) NO ESTADO DE MATO
GROSSO, BRASIL  

ADRIANA CRISTINA DE FARIA¹, PATRÍCIA SILVA MATIS²; BRUNNA RIBEIRO SILVA³; THIAGO FERNANDES
MARTINS4, RICHARD DE CAMPOS PACHECO5, JOSÉ RICARDO DE SOUZA6; CARLOS EDUARDO PEREIRA

DOS SANTOS7
 

1Zootecnia/UFMT;2,5,6,7Medicina Veterinária/UFMT;3Instituto de Biociências/UFMT;4Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia/USP.

Contato: adrianacristina_faria@hotmail.com 
Introdução: Mastigodryas bifossatus é uma serpente colubridae confundida na América do Sul com a viperidae jararaca (
Bothrops jararaca), devido padrão de desenho e coloração das escamas e comportamento de defesa semelhante. Sendo
denominada jararacuçu-do-brejo e jararaca-do-banhado (MONTIGELLI, 2009). Amblyomma dissimile é encontrado na região
Nearctica e Neotropical. Pietzsch et al. (2006) descreveram a introdução na região palearctica, mas não há evidências do
estabelecimento. Nas Filipinas e Índia, são considerados como identificação incorreta ou introdução acidental que não
resultou em populações estabelecidas na Zoogeográfica Oriental (Nava et al., 2016). Anfíbios e répteis são os principais
hospedeiros, mas a maioria dos registros são da família Bufonidae, de Boa constrictor e Iguana iguana. Há também em
mamíferos de diferentes ordens e em uma espécie aviária (Nava et al., 2016). O objetivo desse estudo foi reportar ocorrência
de carrapatos infestando M. bifossatus no Estado de Mato Grosso. 
Material e Métodos: Em maio de 2018 foram coletados carrapatos de dois espécimes de serpente identificadas como
Mastigodryas bifossatus em algor mortis, alocadas na faixa de rolagem da rodovia MT-040, distanciadas por 1,9km, Santo
Antônio do Leverger-MT. Os carrapatos foram preservados em isopropanol absoluto e enviados ao laboratório para
identificação taxonômica, seguindo Barros-Battesti et al. (2006). A fitofisionomia no entorno da ocorrência (15º54’10.9” S;
056º00’59.3” W) era formada por mata bilateral e antropização com casas próximas. Os carrapatos foram localizados fixados
no terço médio da região dorsal. No outro espécime, a ambiência era circunscrita por pasto sujo e reserva de mata
(15º54’46.0” S; 056º00’10.2” W). Neste exemplar de M. bifossatus, os ácaros estavam fixados no terço distal da região
dorsal. A remoção do material para estudo foi amparada pela licença do SISBIO 55104, SEMA processo nº336972/2018 e é
parte de projeto acerca da epidemiologia de colisões entre animais silvestres e veículos nas rotas pavimentadas de acesso da
baixada cuiabana a planície pantaneira (registro 275/Propeq/2017). 
Resultado e Discussão: A localização das serpentes próximas a antropizações corrobora com Leite (2006), em que considera
a espécie sinantropica, devido à presença comum em áreas perturbadas, próxima a habitações humanas e áreas de cultivo.
Além, da atividade sazonal e unimodal, em que o pico ocorre durante a primavera, época em que a M. bifosssatus foi
encontrada. Todos os carrapatos coletados, totalizando duas fêmeas e dois machos foram identificados como A. dissimile,
sendo um macho e uma fêmea em um espécime e o outro macho e a outra fêmea sob o outro animal. A posição dos carrapatos
entre as escamas do terço médio e distal da região dorsal do animal não concordam com a literatura consultada, em que
afirmam que os ácaros são comumente encontrados no terço anterior (FISCHER et al., 2009), sendo, portanto, um novo
registro. A distribuição geográfica se encontra entre a localidade relatadas para a serpente e o carrapato, considerando que no
Brasil, foram citados com distribuição de A. dissimile algumas cidades do Norte, Nordeste e no Centro-oeste, sendo no Mato
Grosso restrito a Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Vitorino (LOPES et al., 2010) . No entanto, este é o
primeiro registro de ambos no município de Santo Antônio do Leverger e o segundo registro cientifico de A. dissimile
parasitando M. bifossatus.  
Conclusão: O Estado de Mato Grosso está dentro do intervalo conhecido para A. dissimile e M. bifossatus, mas a amostra
coletada representa a primeira ocorrência registrada de ectoparasita no terço médio e distal dos colubrídeos, contribuindo para
a ixodofauna do Pantanal e do Brasil. 
Referências Bibliográficas: BARROS-BATTESTI, D.M., ARZUA, M., BECHARA, G.H., 2006. Carrapatos de importância
médico-veterinária da Região Neotropical: Um guia ilustrado para identificação de espécies. São Paulo: Vox/ International
Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases/Butantan. 223 p. FISCHER, C. D. B; MOTTIN, V. D.; HEERDT, M.;
FILADELFO, T.; CERESÉR, V. H.; QUEIROLO, M. T.; ALLGAYER, M. C. Amblyomma dissimile (Acari: ixodidae) em
Hydrodynastes gigas (squamata: colubridae) no Estado Mato Grosso do Sul, Brasil – Nota previa. Braz. j. vet. res. anim. sci.,
São Paulo, v.46, n.5, p.400-403, 2009. LEITE, P. T. História natural de Mastigodryas bifossatus Raddi (serpentes, colubridae)
em domínio subtropical do Brasil. Dissertação (mestrado) em ciências biológicas, UFSM, Santa Maria, 2006. LOPES, S. G.;
ANDRADE, G. V.; COSTA-JÚNIOR, L. M. A first record of Amblyomma dissimile (acari: ixodidae) parasitizing the lizard
Ameiva ameiva (teiidae) in Brazil. Rev. bras. parasitol. vet., v.19, n.4, p.262-264, Jaboticabal, 2010. MONTIGELLI, G. G.
Revisão taxonômica do gênero Mastigodryas Amaral, 1934 (serpentes: colubridae) volume I: texto. Dissertação (doutorado)
em ciências biológicas, USP, São Paulo, 2009. NAVA, S. et al. Ticks of the Southern Cone of America: diagnosis,
distribution and hosts with taxonomy, ecology and sanitary importance. London: Elsevier, 2017. 372p. PIETZSCH M,
QUEST R, HILLYARD PD, MEDLOCK JM, LEACH S. Importation of exotic ticks into the United Kingdom via the
international trade in reptiles. Exp Appl Acarol2006;38:59_65.
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ATIVIDADE DE VOO DA ABELHA SILVESTRE MANÉ DE ABREU (FRIESEOMELITTA
DOEDERLEINI) NO VERÃO, EM RECIFE, PE

LUCAS R. FARIAS1, MILENA O. DE ANDRADE1; NÚBIA M.G. MEDEIROS1; RODRIGO A. SIQUEIRA1; ROBIN C.
B. SILVA1; LUIZ H.C. RIBEIRO1; VICTOR H.M. SOUZA1; DARCLET T. MALERBO-SOUZA1

1 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco
Contato: lucasthegreatr@gmail.com

Introdução: A abelha Frieseomelitta doederleini Friese 1900, popularmente conhecida como mané de abreu, é uma espécie
de porte pequeno que apresenta indivíduos com tórax e abdômen amarelo alaranjado com cabeça e corbículas pretas e
colônias normalmente pouco populosas chegando a possuir até 2.000 indivíduos. A entrada do ninho possui pouco cerume e
pode haver resina vegetal. As abelhas não fecham a entrada à noite. As estruturas são em formato de cachos de cria
semelhantes a cachos de uvas, há construção de células reais. Não possuem invólucro presente para proteção das crias. Potes
de alimento: podem atingir de 1,5 a 2,0 cm de altura. Tamanho das colônias até 2.000 abelhas. Apresentam comportamento
defensivo (NOGUEIRA-NETO, 1970).Entretanto, poucos trabalhos foram realizados para estudar a atividade de voo dessa
espécie, nas diferentes estações do ano. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi estudar a atividade de voo das abelhas F.
doederleini, no período do verão, em Recife, PE.

Material e Métodos: Este experimento foi conduzido no Setor de Meliponicultura, do Departamento de Zootecnia, da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Dois Irmãos, Recife, PE, em janeiro de 2019. Apresenta
altitude de 4 m com as seguintes coordenadas geográficas: 20º33’26’’ latitude sul e 48º34’04’’ longitude oeste, com clima
tropical úmido (tipo As' na classificação climática de Köppen-Geiger), típico do litoral leste nordestino, com temperaturas
médias mensais sempre superiores a 18 °C, baixas amplitudes térmicas e precipitações abundantes ao longo do ano. A
temperatura média anual é de 25,5 °C, chegando a 30 °C no verão. No verão, foram realizadas avaliações da atividade de
coleta de dados das abelhas sem ferrão Frieseomelitta doederleini (mané de abreu), com três repetições (três dias distintos).
Essas avaliações foram realizadas anotando-se o número de abelhas que entravam, nas colônias, carregando pólen e néctar,
das 8h às 17h, cinco minutos em cada horário. O meliponário do campus possui duas colônias dessa abelha, onde foram
realizadas observações em ambas às colmeias. Os dados meteorológicos (temperatura e umidade relativa do ar) foram obtidos
com termohigrômetro digital, instalado ao lado das colônias. Todos os dados foram analisados estatisticamente utilizando-se
o programa BIOSTAT. Para a comparação de médias, quando necessária, foi utilizado o teste de Tukey em nível de 5% de
probabilidade.
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Resultado e Discussão: As abelhas silvestres sem ferrão mané de abreu (Frieseomelitta doederleini) preferiram coletar néctar 
(67,6%) comparado a pólen (32,4%), entretanto, não foram observadas diferenças significativas entre o tipo de coleta, no 
período do verão, em Recife, PE.Essas abelhas preferiram coletar pólen no período com temperaturas mais brandas do dia, 
preferencialmente, entre 8h00 e 10h00 retornando dás 14h00 ás 16h00, diminuindo sua frequência no período mais quente do 
dia, obedecendo a equação y = -0,0566x4 + 1,1742x3 - 7,9089x2 + 19,747x - 8,125, R² = 0,5944, onde a variável Y é o 
número de abelhas estimado e a variável X é o horário do dia em que ocorrem as visitações. Para coleta de néctar, o padrão 
foi diferente, sendo que as abelhas apresentaram picos de frequência dàs 10h00, às 14h00 e às 17h00 (y = 0,0721x3 
-1,2164x2 + 7,2101x + 2,1487, R² = 0,7606) (Figura 1). A maioria das espécies de plantas tem a sua produção de 
pólen concentrada no início da manhã e néctar durante todo o dia (MALERBO-SOUZA; HALAK, 2016). Entretanto, 
algumas espécies que fornecem pólen, como é o caso do maracujá (Passiflora sp.), abrem suas flores no período da tarde, isso 
explica a coleta de pólen durante todo o dia, visto que várias espécies vegetais floresceram na área experimental durante o 
período de 12 meses.

Conclusão: No período de verão, na zona da mata de Pernambuco, as abelhas silvestres sem ferrão Frieseomelitta doederleini 
coletaram tanto néctar quanto pólen, no decorrer do dia, preferindo o início da manhã e final da tarde, entre 8h00 ás 10h00 e 
14h00 ás 17h00, com temperaturas mais amenas e umidade relativa do ar mais alta. Novos estudos estão em andamento para 
coleta de dados nas outras estações.

Referências Bibliográficas: NOGUEIRA-NETO, P. 1970. A criação de abelhas indígenas sem ferrão. 2 ed. São Paulo: 
Chácaras e Quintais, 1970.
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ATIVIDADE DE VÔO DE ABELHAS NATIVAS URUÇU NO PERÍODO CHUVOSO NA ZONA

DA MATA DE PERNAMBUCO 
BRUNA GIOVANNA BEZERRA DOS SANTOS1, HÉLIA SHARLANE DE HOLANDA OLIVEIRA1, PEDRO

HENRIQUE FERREIRA DA SILVA1; DARCLET TERESINHA MALERBO-SOUZA1, LUIZ HERIQUE VALOIS
CIRENO1 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos - CEP: 52171-900 -
Recife/PE.

Contato: brunag_santos@outlook.com 
Introdução: As abelhas nativas ou sem ferrão estão amplamente distribuídas no Brasil com mais de 300 espécies. Dentre as
principais abelhas criadas no nordeste, está a Uruçu (Melipona scutellaris), devido a sua facilidade de criação, excelente
produção de mel, por serem ótimas polinizadoras e um comportamento forrageiro variado, coletando produtos como néctar,
pólen e resinas para produção de mel, própolis e cera.A polinização das abelhas é fundamental na manutenção da
biodiversidade e da composição florística (BIESMEIJER ET AL., 2006; POTTS ET AL., 2010). Na coleta de pólen e néctar
pelas abelhas melíferas há o efeito adicional do transporte involuntário de pólen através das corbículas, o que resulta na
polinização das flores.Entretanto, há poucas informações sobre a atividade de coleta das abelhas no decorrer do ano. Sendo
assim, com base nesse contexto, objetivou-se avaliar a atividade de voo, comportamento forrageiro, da abelha uruçu no
período chuvoso na Zona da Mata de Pernambuco. 
Material e Métodos: As avaliações foram realizadas no Núcleo de Conservação de Abelhas Nativas do Departamento de
Zootecnia da UFRPE, em Recife-PE, latitude: 08°3’15’’ sul, e 34°52'53? oeste. O clima da região é Am (clima de monção)
segundo Koppen, com temperatura média anual de 25,6 °C e precipitação média anual de 1800 mm.A avaliação da atividade
de vôo foi obtida anotando-se o número de abelhas que entravam no ninho, com e sem cargas de pólen, nas corbículas, das
8h00 às 17h00, cinco minutos em cada hora, com três repetições em cada período, no mês de junho para o período chuvoso.
As abelhas entrando sem cargas de pólen foram consideradas como entrando com néctar e/ou água. Após a contagem e
classificação dos recursos primários, foi realizado um cálculo do percentual de néctar e pólen coletados para cada período do
ano. Para analisar a frequência de visitação das abelhas às flores o decorrer do dia, foi utilizado análise de regressão, obtendo-
se assim equações adequadas aos padrões observados, nas condições do experimento. 
Resultado e Discussão: As temperaturas variaram entre 19,7 a 29,5 °C e a umidade relativa do ar variaram entre 61 a
94%.Na Figura 1 encontra-se a média do número de abelhas Uruçu que entraram na colmeia, carregando pólen e néctar, nos
três dias das observações. Observa-se que as abelhas coletaram néctar durante todo o dia, preferindo o horário da tarde, entre
14:10 a 17:10 horas. Essa coleta aumentou quando a UR% começou a baixar para menos que 77% e a temperatura ficou em
torno de 28 °C. Para pólen, essas abelhas aumentaram a frequencia de visita as flores no período da manhã, estendendo-se até
as 14:10 onde teve maior quantidade de coleta, após esse horário, a coleta começou a diminuir. De forma geral, tanto para a
coleta de néctar quanto para a de pólen, observa-se que a medida em que a temperatura aumentou durante o dia e a umidade
diminuiu, houve um aumento na frequência de coletas.Para o néctar ouve um crescimento linear com equação de primeiro
grau: y = 70,352x - 20,83 R² = 0,4923, onde x representa o horário e y o nnúmero de abelhas. Para pólen observou-se uma
equação linear de primeiro grau negativa: y= -5,5273x + 7,1172 R² = 0,0663, onde x representa o horário e y o nnúmero de
abelhas.As condições meteorológicas não estavam favoráveis para a atividade forrageira, por isso os valores foram maiores a
medida em que a temperatura aumentou e a umidade relativa do ar diminuiu.

 
Conclusão: Na época chuvosa as abelhas diminuem sua atividade de vôo devido a incapacidade de saírem da colmeia e na
medida em que a umidade relativa do ar diminui e a temperatura aumenta, a sua atividade de forragear aumenta.Porém são
necessários mais estudos em relação a comparação da estação seca e chuvosa sobre a capacidade de forrageamento das
abelhas uruçu. 
Referências Bibliográficas: BIESMEIJER, J. C.; ROBERTS, S. P. M.; REEMER, M.; OHLEMÜLLER, R.; EDWARDS,



M.; PEETERS, T.; SCHAFFERS, A. P.; POTTS, S. G.; KLEUKERS, R.; THOMAS, C. D.; SETTELE, J. & KUNIN, W. E.
“Parallel Declines in Pollinators and Insect-pollinated Plants in Britain and the Netherlands”. Science, 313: 351-354,
2006.PIERROT, L. M.; SCHLINDWEIN, C. Variation in daily flight activity and foraging patterns in colonies of uruçu –
Melipona scutellaris Latreille (Apidae, Meliponini). Revista Brasileira de Zoologia, v. 20, n. 4, p. 565-571, 2003.Potts, S.;
Biesmeijer, J.; Kremen, C.; Neumann, P.; Schweiger, O. & Kunin, W. “Global Pollinator Declines: Trends, Impacts and
Drivers”. Trends in Ecology & Evolution, 25(6): 345-353, 2010.
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AVALIAÇÃO DA OFERTA DO SUPLEMENTO AMINOÁCIDO VITAMÍNICO NO PESO DE

COLÔNIAS DE ABELHAS SEM FERRÃO URUÇU (MELIPONA SCUTELLARES) 
ALOÍSIO ALKMIM DE OLIVEIRA FILHO1, SILEL VINICIUS SIMÕES ANDRADE MACIEL1,CARLOS

EDUARDO GARRIDO DIAS NUNES1,LUIS FERNANDO BATISTA PINTO1,GUIDO LAÉRCIO BRAGANÇA
CASTAGNINO1 

1Universidade Federal da Bahia - EMEVZ - Salvador/Ba
Contato: aloisioalkmim@outlook.com 

Introdução: O período de escassez de floradas conhecido como entressafra normalmente prejudica a sobrevivência das
abelhas devido à deficiência de nutrientes, comprometendo o desenvolvimento, manutenção e reprodução das colônias,
podendo favorecer o aparecimento de doenças, além de reduzir o tempo de vida destes insetos (STANDIFER, et al., 1977;
SANFORD, 1996). Estes períodos são conhecidos como entressafra, assim os meliponicultores buscam outros tipos de dieta
que atenda às exigências nutricionais da abelha. Uma alternativa que vem sendo utilizada para nutrir abelhas Apis durante a
entressafra, na região Sul e Sudeste do Brasil, é a utilização de um suplemento alimentar rico em vitaminas, aminoácidos e
minerais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o peso das colônias de abelhas sem ferrão Uruçu (Melipona scutellares),
alimentadas com o suplemento aminoácido vitamínico. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no meliponário da Universidade Federal da Bahia, (UFBA), Campus
Ondina na em Salvador. Foram utilizadas 16 colônias de abelhas Uruçu (Melipona scutellaris) instaladas em colmeias modelo
INPA. Foram divididas oito colônias fortes, dando origem a 16 colônias-núcleos. Para equalizar o peso das colônias-núcleos,
foram transferidos discos de cria, potes de mel e pólen para os núcleos de menor peso. E para equalizar a população de
abelhas adultas, entre os tratamentos, as colônia-filha foram transferidos para o local onde estavam as colônias-mãe e vice-
versa. Para que todos os tratamentos recebessem a mesma quantidade de colônias com rainhas, tomou-se o cuidado para que
cada tratamentos recebessem quatro núcleos com rainha e quatro colônias sem rainha. Para manter a uniformidade padrão da
quantidade de sacarose na dieta, foi utilizado um refratômetro portátil obtendo-se uma solução de 27ºBrix em ambos
tratamentos. (aproximadamente água e açúcar na proporção de 3:1), O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado com dois tratamentos e oito repetições, totalizando 16 colônias. Tratamento controle (T0): foram utilizadas oito
colônias de abelhas alimentadas somente com xarope de água e açúcar (3:1). Tratamento T1: foram utilizadas oito colônias,
alimentadas com xarope de água e açúcar (3:1) + 3 ml de suplemento aminoácido vitamínico por litro de xarope.Foi utilizado
para realizar estas análises, o procedimento MIXED do programa Statistical Analysis System (SAS, 2013). O nível de
significância utilizado foi 5%. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1, observa-se que a média do peso das colônias o tratamento T0, antes de se iniciar a
alimentação artificial, era de 3781,25 kg. Já as do tratamento T1, foi de 3608,25 kg, sem apresentar diferenças estatísticas
entre os tratamentos. Foi observado que as colônias do T0 apresentaram um crescimento ao longo do experimento, obtendo
ao final, uma média do peso 3898,31 kg, enquanto no mesmo período, houve uma redução da média de peso das colônias do
T1, de 3608,25 kg e obtendo ao final do experimento, uma média do peso 3520,54 kg. Observou-se que o suplemento
aminoácido vitamínico associado ao xarope de açúcar, não apresentou resultado satisfatório para o aumento do peso das
colônias. Resultados semelhantes, também foram encontrados por (Castagnino et al, 2006), ao utilizar o suplemento
aminoácido vitamínico associado ao xarope de açúcar para estimular o crescimento da população de abelhas africanizadas. Os
mesmos autores constataram que o uso do suplemento para as abelhas Apis mellifera africanizadas, não influiu de forma
positiva no crescimento da colônia. Segundo os mesmos autores, estes resultados encontrados, vão de encontro com os relatos
por parte dos apicultores na região Sul do Brasil que ofertam o suplemento aminoácido vitamínico como complemento
nutricional no período que antecede a florada. É possível que estes efeitos supostamente benéficos observado pelos
apicultores, podem ser na realidade, devido à oferta do suplemento aminoácido vitamínico adicionado ao xarope de açúcar,
este sim, comprovadamente benéfico para estimular o desenvolvimento das colônias.



Conclusão: O uso de suplemento aminoácido vitamínico na solução de açúcar invertido, não foi eficaz para o aumento do
peso das colônias após a divisão;O uso de xarope de açúcar invertido é uma boa alternativa como alimento durante ao período
de entressafra;Sugere-se como a melhor alternativa como fonte de alimento para as abelhas o plantio de plantas de interesse
apícolas em torno dos meliponário. 
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Introdução: Nutrição de animais silvestres sob cuidados humanos é influenciado por múltiplos fatores, que afetam sua
fisiologia, comportamento e que mais oneram financeiramente sua manutenção em cativeiro. Modelos em ecologia
nutricional de primatas preveem as consequências do consumo de alimentos preferidos e não preferidos no comportamento
fisiologia e morfologia dos animais (LINS, 2015), apresentam preferências alimentares individuais e definidas, e selecionam
dentro de padrões (SÁ, 2004). 
Material e Métodos: Foram avaliadas duas dietas fornecidas para as espécies de primatas Sapajus apella (dois recintos com 7
e 4 animais respectivamente), Sapajus flavius, Ateles marginatus, Ateles chamek, Alouatta belzebul (dois recintos com 2 e 1
indivíduos respectivamente) e Pan troglodytes. Para isso foi realizada pesagem diária nos períodos da manhã e da tarde da
dieta ‘A’ (já fornecida pelo zoológico), durante oito dias, antes e após fornecimento e aferido os itens das sobras com relação
àqueles antes fornecidos. Posteriormente, foram realizados ajustes das dietas, alterando os itens, conforme avaliação da média
e porcentagem de sobras, desvio padrão e consumo diário. As espécies em que as sobras extrapolaram 3% nos períodos da
manhã ou da tarde foram submetidas a uma nova dieta (B). Esta foi avaliada conforme os mesmos parâmetros descritos
acima. Para evitar o viés que a quantidade fornecida da dieta A e B sejam diferentes, foi analisada a porcentagem em que
cada uma foi consumida. 
Resultado e Discussão: As dietas fornecidas pelo Zoológico antes das alterações da dieta extrapolavam a percentagem de
sobras de 3%, consequentemente impactando nos custos de manutenção dos primatas em cativeiro. Neste estudo, após as
alterações dos itens, as espécies S. apella, S. flavius, A. marginatus, A. chamek e A. belzebul, reduzindo as sobras abaixo de
3%. Apesar das sobras indiretamente indicarem a quantidade ingerida, essa não foi significativamente alterada nestas
espécies. Porém, apenas S. flavius, foi significativo (P-valor 0,0228; <0,05) o percentual ingerido após mudança da dieta,
indicando que a apresentação de novos itens pode ter sido um método expressivo em relação as demais espécies. Estes
resultados sugerem relação com os fatos de que alimentos familiares apresentados na dieta a cada dia são menos preferidos.
Portanto, a boa prática seria alternar os alimentos ao longo do tempo. Conforme literatura, a apresentação ocasional de novos
itens alimentares pode ser um método estimulante e econômico de fornecer enriquecimento sensorial. Assim como
palatabilidade, variação na dieta e estímulos sensoriais, também indicam um papel importante na aceitação dos alimentos
(HOSEY et al., 2009). 
Conclusão: Apesar dos dados não terem sido avaliados a longo prazo, podemos sugerir que a apresentação de novos itens,
ocasionalmente, pode aumentar o consumo e redução das sobras em diferentes espécies de primatas mantidas em cativeiro. 
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processo de má absorção semelhante à doença celíaca humana caracterização clínica, laboratorial e anatomopatológica. São
Paulo. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Universidade de São Paulo. 163 p. 2004.
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Introdução: Plantas do gênero Stylosanthes são leguminosas nativas, com elevada diversidade morfológica e agronômica,
utilizadas na alimentação animal em ambientes tropicais e subtropicais (Calles et al., 2017). O potencial de uma planta em
atrair insetos polinizadores representa importante serviço ambiental. Através de estudos dos visitantes florais pode-se
identificar quais insetos visitam a flor da planta, o seu comportamento durante a visita, e avaliar seu potencial como
polinizador. Ribeiro et al. (2012) observaram alta frequência de abelhas Apis mellifera e Melipona asilvai em espécies de
Stylosanthes sp., sugerindo que estas espécies apresentam elevado potencial de serem polinizadas. Embora pesquisas venham
sendo realizadas com plantas do gênero Stylosanthes, poucas são as informações a respeito de dos seus potenciais
polinizadores. Objetivou-se avaliar a biodiversidade de visitantes florais e os potenciais polinizadores para espécies
Stylosanthes, cultivados na Zona da Mata de Pernambuco. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, localizada no município de Carpina, Zona da Mata Norte do estado. Foram avaliadas quatro
espécies de Stylosanthes (S. seabrana, S. scabra, S. mucronata e cultivar Campo Grande, que consiste da mistura física de 80
% de S. capitata e 20% de S. macrocephala).A frequência dos visitantes florais foi realizada em abril e dezembro de 2017,
durante três dias consecutivos. As observações foram realizadas desde a abertura das flores (7:00) até o seu completo
fechamento (12:00). A frequência dos visitantes florais no decorrer do dia foi obtida por contagem nos primeiros dez minutos
de cada horário, das 7:00 h às 12:00 h. Essa contagem foi realizada percorrendo-se o campo experimental entre as parcelas
das diferentes espécies de Stylosanthes, durante dez minutos, em cada horário, anotando-se os insetos presentes nas flores de
acordo com a metodologia descrita por Malerbo-Souza et al. (2011). Para a análise quantitativa e dados por insetos, foram
empregados os índices frequência, constância e dominância, segundo Silveira-Neto et al. (1976) e Dajóz (1973). 
Resultado e Discussão: Destacaram-se como visitantes florais, quatro espécies da família Apidae (Exomalopsis auropilosa,
Apis mellifera, Tetragonisca angustula e Trigona spinipes). Durante o período chuvoso, a abelha da E. auropilosa foi a mais
frequente, constante e dominante para todas as espécies de Stylosanthes. Os visitantes florais das espécies A. mellifera e T.
angustula classificaram-se como espécies acessórias para todas as espécies de Stylosanthes, com exceção do Stylosanthes cv.
Campo grande, onde a mesma foi tida como uma espécie acidental. A T. spinipes teve frequência média de 5,25%,
classificando-se como uma espécie acidental para todas as espécies de Stylosanthes avaliadas. No período seco, a E.
auropilosa foi a espécie mais frequente e dominante para todas as espécies de Stylosanthes, destacando-se com maior
frequência observada para o Stylosanthes mucronata (98,23%) e menor frequência no Stylosanthes cv. Campo grande
(66,67%). Contudo, no que diz respeito a constância (Tabela 1), a E. auropilosa foi constante apenas para os Stylosanthes
seabrana e mucronata, para as espécies de Stylosanthes scabra e a cv. Campo grande foi uma espécie acessória e acidental,
respectivamente.



Conclusão: As abelhas Exomalopsis auropilosa destacaram-se por apresentarem maior frequência, dominância e constância
de visitações as diferentes espécies de Stylosanthes, caracterizando-se como uma espécie com grande potencial de
polinização para estas leguminosas. 
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Introdução: A polinização é um dos mecanismos mais importantes na manutenção e promoção da biodiversidade, pois a
maioria das plantas depende dos agentes polinizadores para sua reprodução sexuada e, em contrapartida, os recursos florais
constituem as principais fontes de alimento para diversos grupos de animais, sendo as abelhas consideradas as mais
importantes (MALERBO-SOUZA et al., 2008). Considera-se que as abelhas são essenciais para o equilíbrio da população de
plantas e animais que vivem em ecossistemas naturais (COUTO; COUTO, 2006). O coentro é considerado uma erva
aromática, muito utilizada como tempero. Ele proporciona uma série de benefícios para a saúde como diminuir o risco de
doenças cardiovasculares, degenerativas e câncer devido à ação antioxidante, além de contribuir para o controle da pressão
arterial. No Brasil, é muito utilizado na culinária brasileira nordestina. Portanto, os objetivos desse experimento foi avaliar o
comportamento forrageiro das abelhas nas flores do coentro. 
Material e Métodos: Este experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Dois
Irmãos, localizado em Recife, PE, em 2019. Apresenta altitude de 4 m com as seguintes coordenadas geográficas: 20º33’26’’
latitude sul e 48º 34’ 04’’ longitude oeste, com clima tropical úmido (tipo As' na classificação climática de Köppen-Geiger),
típico do litoral leste nordestino, com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18°C, baixas amplitudes térmicas e
precipitações abundantes ao longo do ano. A temperatura média anual é de 25,5 °C, chegando a 30°C no verão. Foram
avaliadas a frequência das visitações e o tipo (néctar e/ou pólen) de coleta das abelhas nas inflorescências do coentro, no
decorrer do dia. Esses dados foram obtidos por contagem nos primeiros 10 minutos de cada horário, entre as 8h00 e as 17h00,
com três repetições, durante três dias distintos. A contagem foi realizada, com contadores manuais, percorrendo o entorno da
planta, e anotando-se as abelhas presentes nas flores e o que elas coletaram (néctar ou pólen). O comportamento de
forrageamento de cada espécie de abelha foi avaliado através de observações visuais, no decorrer do dia, no período
experimental. O Delineamento utilizado foi o Inteiramente Casualizado (DIC), sendo que as análises estatísticas foram
processadas utilizando o software BioStat, sendo utilizado o teste de Tukey para comparação de médias dos tratamentos. 
Resultado e Discussão: Foram observados apenas insetos coletando néctar e pólen, no coentro (Coriandrum sativum L.),
conforme pode ser observado na Figura 1. Foram observadas, principalmente, abelhas visitando as inflorescências do coentro,
sendo abelhas sem ferrão Trigona spinipes (irapuá) (39,02%), abelhas sem ferrão Plebeia sp. (mosquito ou mirim) (12,20%),
abelhas africanizadas Apis mellifera (4,06%), abelhas da família Halictidae (1,63%) e abelhas sem ferrão Frisiomellita varia
(moça branca) (0,81%). Também foram observadas visitas de lepidópteros (19,51%), formicídeos (8,13%) dípteros (7,32%) e
vespideos (7,32%). Portanto, as abelhas T. spinipes foram as mais frequentes e constantes no coentro, em Recife, PE. Paula
(2014) observou abelhas africanizadas A. mellifera, abelhas sem ferrão Plebeia sp., abelhas sem ferrão T. spinipes e T.
silvestriana, além de dípteros, lepidópteros e vespídeos, em canteiros de coentro, também em Recife, PE. Nesse experimento,
observou-se que as abelhas T. spinipes coletaram néctar e pólen nas flores do coentro, preferindo visitá-las ás 9h00,
diminuindo sua frequência no decorrer do dia (Y = - 7,8x + 33, R2 = 0,70). Concluiu-se que as flores do coentro foram
visitadas por varias espécies de abelhas, tanto africanizadas como nativas. Alem de ser um tempero muito utilizado na
culinária, é boa fonte de alimento para as abelhas.

 
Conclusão: No coentro, as abelhas sem ferrão Trigona spinipes foram as mais frequentes e constantes, nas inflorescências,
coletando néctar e pólen. Essa espécie vegetal deve ser plantada próxima aos apiários e meliponários, sendo importante fonte



de recursos alimentares para as abelhas, tanto africanizadas quanto silvestres, em Recife, PE. 
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Introdução: A abóbora (Cucurbita moschata D.) é uma planta pertencente à família das Cucurbitaceae, sendo cultivada 
predominantemente como hortícola alimentar. O gênero Cucurbita apresenta apenas 5 espécies domesticadas (C. pepo, C. 
maxima, C. moschata, C. argyrosperma e a C. ficifolia) (HURD et al., 1971). C. moschata é uma espécie monóica, assim 
como as outras espécies do gênero Cucurbita, sendo necessário dessa forma vetores para garantir a polinização (SERRA e 
CAMPOS, 2010). Suas flores são grandes, amarelas, tendo nas flores masculinas oferta de pólen e néctar e nas femininas 
apenas néctar (RAMOS et al., 2010). ). Por ser uma cultura de grande importância econômica e alimentar e dependente da 
ação de agentes polinizadores para a sua frutificação, se faz necessário pesquisas relacionadas à sua polinização nas mais 
diversas cultivares. Portanto, o presente trabalho investigou aspectos da biologia floral, os visitantes florais e o 
comportamento de forrageio.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na cidade de Garanhuns-PE, durante os meses de julho e agosto de 2019, 
em uma área de 60 m2. A espécie utilizada foi a C. moschata, cultivar Jacarezinho.Sobre a biologia floral, foram verificados: 
longevidade das flores, horários de receptividade do estigma e deiscência das anteras. O ciclo da flor (abertura e longevidade) 
foi verificado através de observações visuais de diversos botões florais em pré-antese. A receptividade estigmática foi 
realizada de acordo com a metodologia proposta por Dafni et al., (2005), através da utilização de peróxido de hidrogênio 
(água oxigenada – 40 volumes) em flores a cada hora, das 6:00 às 11:00h. O estigma foi considerado receptivo devido a 
formação de bolhas. Para a verificação da deiscência das anteras foram observados ao longo do dia os horários que o pólen se 
desprendeu das anteras, caindo sobre as pétalas. As abelhas visitantes florais foram verificadas durante todo o período de 
florescimento da cultura e registrados em uma planilha de controle.O comportamento de pastejo das abelhas visitantes florais 
foi realizado através de transectos dentro da área de plantio, durante seis dias, das 6:00h às 17:00h, por um período de 10 min 
a cada hora. Durante esse período foi observado o comportamento nas flores e qual recurso floral (pólen e néctar) era 
coletado.Os dados obtidos foram avaliados através da estatística descritiva.

Resultado e Discussão: As flores masculinas e femininas começaram a abrir ao amanhecer do dia, estando todas abertas às 
5:00 horas da manhã. Logo em seguida, às 6:00 horas, já foi possível observar liberação de pólen. No que se refere à 
receptividade do estigma, este se apresentou receptivo durante todo o período que a flor estava aberta, corroborando com 
Serra (2007) e Mélo (2010). O processo de senescência das flores iniciou-se no mesmo dia de abertura, às 9:00 horas já era 
possível observar algumas flores fechadas, sendo que a maioria se fechou completamente às 11:00 horas, horário que também 
foi possível observar o murchamento inicial da parte apical da corola. Flores de curta duração em C. moschata também já 
haviam sido relatados por Mélo (2010).As abelhas melífera (Apis mellifera L) e arapuá (Trigona spinipes) foram as únicas 
espécies de abelhas observadas nas flores de abóbora. As atividades de coleta foram exclusivamente no período da manhã, 
coincidindo com o horário de abertura das flores. O máximo de visitação das A. mellifera ocorreu às 10h enquanto da T. 
spinipes ocorreu às 9h. No geral, ao longo do dia, as abelhas arapuá foram mais frequentes nas flores de abóbora (Figura 1). 
O maior número dessa espécie se assemelha com trabalho realizado com mesma cultivar em Satuba-AL (MELÓ, 2010).



Conclusão: A abóbora cultivar Jacarezinho apresenta antese no início da manhã, momento em que ocorre liberação de pólen 
e receptividade do estigma. As abelhas Apis mellifera L. e Trigona spinipes se revelam como potenciais polinizadores da 
cultura.

Referências Bibliográficas: DAFNI, A.; KEVAN, P. G; HUSBAND, B. C. 2005. Practical pollination biology. 
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Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. RAMOS, S.R.R; LIMA, N.R.S; ANJOS, J.L. et al. Aspectos 
técnicos do cultivo da abóbora na região Nordeste do Brasil. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2010. 36 p. 
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Introdução: No Ceará, a apicultura tem adquirido importante papel como alternativa de renda, pois sua cadeia produtiva gera
inúmeros empregos, principalmente para agricultura familiar (MOCHIUTTI et al., 2010 apud SANTOS; LIMA JUNIOR,
2016). O mel foi um dos primeiros alimentos usado pelo o homem, por definição é um produto natural de abelhas obtido a
partir do néctar das flores (CAMPOS et al., 2003), encontra-se, variações na sua composição física e química, haja visto que
há fatores que interferem na sua qualidade, como clima, processamento etc. (SILVA; QUEIROZ; FIGUEIRÊDO, 2004).
Segundo a IN nº 11 do MAPA (BRASIL, 2000), o mel não deve conter nenhum tipo de substância estranha na composição
original. A composição do mel é rica em açúcares o que dificulta sua contaminação por microrganismos patogênicos. O
objetivo deste trabalho foi avaliar as composições físico-químicas e microbiológicas dos méis de três floradas distintas
(aroeira, silvestre e cipó-uva). 
Material e Métodos: As amostras de méis foram provenientes das cidades de Farias Brito e Crato, localizadas na Região do
Cariri cearense. Os méis utilizados no trabalho foram produzidos por A. melífera seguidos de três floradas específicas, aroeira
(ARO), cipó-uva (CPU) e silvestre (SIL). As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas na Faculdade de
Tecnologia do Cariri (FATEC) em Juazeiro do Norte-CE, no Laboratório de Análise Físico-Química de alimentos (LAFISQ)
no mês de maio de 2019. As análises físico-químicas consistiram em acidez, cinzas, ºBrix, pH, sólidos insolúveis, Lund,
umidade, lugol e cor, todas as análises seguiram os métodos do Instituto Adolf Lutz (2008). Todas as análises
microbiológicas foram realizadas conforme metodologia descrita no Manual de Métodos de Análises Microbiológicas de
Alimentos (SILVA et al., 2001) e no "Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods" (APHA,
2001), seguindo assim com a contagem das Unidades Formadoras de Colônia por ml (UFC/ml), todos os dados foram
analisados e tabulados pelo uso do software Microsoft Excel® 2016. 
Resultado e Discussão: Na análise de cor, o mel da florada aroeira (ARO), silvestre (SIL) e cipó-uva (CPU), mostraram
colorações nesta ordem âmbar escura, clara e branca. Para Brasil (2000) a acidez recomenda é um máximo de 50 mEq/L, nos
resultados obtidos vê-se um valor médio de 38,33 mEq/L. O mel só pode apresentar 0,60% de cinzas, pode-se observar que as
amostras se revelaram inferior. O pH é de grande importância para estocagem do mel, com pH variando de 3,9 a 3,3, estando
normais. SST (°Brix) mostrou uma média de açúcares de 82,33º, provando ser puro. No SI e teste de Lund não se detectou
adição de substâncias. Os méis apresentaram umidade média de 16,7%. De acordo com Brasil (2000), a contagem de fungos
não deve ultrapassar 1,0 x 102 UFC/ml, observa-se na tabela 2, que os méis de ARO e SIL a contagem foi inferior ao máximo
previsto na normativa vigente, Todavia, a CPU apresenta um valor de 3,85x10² UFC/ml, pouco superior ao tolerado na
legislação. Assim como Ribeiro e Starikoff (2019) mensurou o nível de contaminação por fungos em mel da região Sul,
inferior ao permitido na lei. Não houve presença de coliformes totais e termotolerantes em nenhum dos méis.



Conclusão: Através das características físico-químicas constatou-se que todos os méis estão em conformidade aos valores
determinados pela legislação brasileira. A análise microbiológica mostrou que a ausência de coliformes nas amostras indica
que práticas de higiene foram utilizadas durante a obtenção dos méis. Os resultados desse trabalho não descartam a
importância de uma fiscalização adequada e rígida. 
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de méis para esta pesquisa. À FATEC Cariri por nos auxiliar nos procedimentos dos parâmetros analisados. 
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CNPA 2019 – Apicultura, Meliponicultura e Animais Silvestres

 
COMPORTAMENTO FORRAGEIRO DAS ABELHAS E SUAS RELAÇÕES COM AS

PLANTAS NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO 
MILENA O. DE ANDRADE1, NÚBIA M.G. MEDEIROS1; RODRIGO A. SIQUEIRA1; ROBIN C. SANTOS1; LUCAS

R. DE FARIAS1; LUIZ H.C. RIBEIRO1; THULIO G. DA SILVA1; DARCLET T. MALERBO-SOUZA1 
1 Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco

Contato: milenaoandrade@icloud.com 
Introdução: Uma das características gerais das abelhas é a dependência total de produtos florais, para a sua alimentação e
também como provisão para as suas crias. Desta forma, as abelhas ocupam uma posição chave na manutenção da diversidade
vegetal, pois são os principais agentes polinizadores das plantas com flores (LAROCA, MICHENER e HOFMEISTER,1989).
A polinização é um dos mecanismos mais importantes na manutenção e promoção da biodiversidade, pois a maioria das
plantas depende dos agentes polinizadores para sua reprodução sexuada e, em contrapartida, os recursos florais constituem as
principais fontes de alimento para diversos grupos de animais. Assim, considera-se que as abelhas sociais contribuem para o
equilíbrio da população de plantas e animais que vivem em ecossistemas naturais (JANZEN,1980).O objetivo dessa pesquisa
foi estudar as espécies vegetais que floresceram na Zona da Mata, no estado de Pernambuco, no decorrer do ano, e suas
relações com as abelhas africanizadas e nativas. 
Material e Métodos: Este experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Dois
Irmãos, localizado em Recife, PE. Apresenta altitude de 4 m com as seguintes coordenadas geográficas: 20º33’26’’ latitude
sul e 48º 34’ 04’’ longitude oeste, com clima tropical úmido (tipo As' na classificação climática de Köppen-Geiger), típico do
litoral leste nordestino, com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18°C, baixas amplitudes térmicas e
precipitações abundantes ao longo do ano. A temperatura média anual é de 25,5 °C, chegando a 30°C no verão. A
composição da flora foi caracterizada com base em coletas sistemáticas quinzenais das espécies em floração, na área de
estudo. Nessas espécies vegetais, o pólen das flores foi coletado para a confecção de lâminas dos grãos de pólen, extraídos
das anteras das flores coletadas, segundo metodologia proposta por Louveaux et al. (1978), utilizando base de esmalte
incolor, para elaboração de uma palinoteca digital. O material coletado foi identificado com auxílio de literatura e de
especialistas.O Delineamento utilizado foi o Inteiramente Casualizado (DIC), sendo que as análises estatísticas foram
processadas utilizando o software BioStat, sendo utilizado o teste de Tukey para comparação de médias dos tratamentos. 
Resultado e Discussão: As famílias mais importantes quanto ao número de espécies foram Fabaceae (sete espécies),
Asteraceae (seis espécies), Cucurbitaceae (cinco espécies) e Bignoniaceae (quatro espécies) (Figura 01), concordando com
Viana et al. (2006) que realizaram a mesma pesquisa em dunas litorâneas, em Abaeté, Salvador, Bahia, e encontraram que as
famílias mais importantes quanto ao número de espécies na região também foram Fabaceae (sete espécies). Além dessas,
esses autores observaram Rubiaceae (cinco espécies), Asteraceae (cinco espécies), Myrtaceae (quatro espécies) e
Malpighiaceae (quatro espécies). Rodarte et al. (2008), em dunas com vegetação de caatinga, na Bahia, relataram que as
famílias mais encontradas foram Fabaceae (24 espécies), Malpighiaceae (24 espécies), Caesalpiniaceae (22 espécies),
Turneraceae (13 espécies) e Sapindaceae (12 espécies). Portanto, espécies da família Fabaceae são muito frequentes nas áreas
do Nordeste avaliadas.Com relação aos meses, foi observado que em março houve maior número de espécies florescendo (24
espécies), seguido dos meses de janeiro (17 espécies), outubro (14 espécies), novembro e fevereiro (13 espécies), agosto (12
espécies) e junho (11 espécies). Os meses com menor número de espécies florescendo foram abril (9 espécies), maio (8
espécies), setembro (7 espécies), dezembro e julho (5 espécies).



Conclusão: Concluiu-se que espécies vegetais da família Fabaceae foram as mais frequentes, no campus da UFRPE, e o mês
de março foi o que apresentou maior quantidade de espécies florescendo. Essas espécies vegetais devem ser plantadas
próximas à apiários e meliponários, sendo importante fonte de recursos alimentares para as abelhas, em Recife, PE. 
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a todos os colegas envolvidos na pesquisa. 
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Introdução: O conhecimento detalhado das plantas e da sua época de florescimento auxilia grandemente na determinação
das espécies vegetais que contribuem para a formação do mel produzido em uma determinada região. Desta forma, a
manutenção da diversidade biológica em ecossistemas agrícolas não é uma tarefa fácil, mas necessária para a sustentação de
culturas agrícolas que dependem de polinizadores (FREITAS, 1998).A produtividade de culturas pode depender
completamente da polinização para a produção de frutos e sementes. Existem muitas espécies de abelhas que contribuem para
a polinização de culturas agrícolas, sendo que as mais conhecidas são as abelhas africanizadas Apis mellifera, porém, elas não
são as únicas, nem os mais importantes polinizadores de culturas tropicais (CASTRO, 2005). Os objetivos do experimento
foram estudar frequência, comportamento e tipo de coleta de insetos nas flores do trapiá, além do comportamento forrageiro
dessas espécies, no bairro de Dois Irmãos, em Recife, Pe.

Material e Métodos: Este experimento foi conduzido no Setor de Meliponicultura do Departamento de Zootecnia, na
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Dois Irmãos, localizado em Recife, PE. Apresenta altitude de
4 m com as seguintes coordenadas geográficas: 20º33’26’’ latitude sul e 48º 34’ 04’’ longitude oeste, com clima tropical
úmido (tipo As' na classificação climática de Köppen-Geiger), típico do litoral leste nordestino, com temperaturas médias
mensais sempre superiores a 18 °C, baixas amplitudes térmicas e precipitações abundantes ao longo do ano. A temperatura
média anual é de 25,5 °C, chegando a 30 °C no verão. O florescimento da trapiá (Crataeva tapia) ocorreu no final de outubro
até início de novembro, em Recife, Pernambuco. Foram avaliadas a frequência das visitações, o comportamento forrageiro e
o tipo (néctar e/ou pólen) de coleta dos insetos nas flores do trapiá, no decorrer do dia. Esses dados foram obtidos por
contagem nos primeiros 10 minutos de cada horário, entre as 6h00 e as 17h00, com três repetições, três dias distintos, em
outubro e novembro de 2018, seguindo a metodologia de Malerbo-Souza et al. (2004). A contagem foi realizada, com
contadores manuais, percorrendo o entorno da planta, e anotando-se os insetos presentes nas flores, bem como, o que estavam
coletando (néctar ou pólen).

Resultado e Discussão: Os insetos observados nas flores do trapiá foram: abelhas sem ferrão Partamona helleri (36,43%) e 
Plebeia spp (26,35%); vespídeos (14,35%); abelhas africanizadas Apis mellifera (12,0%); abelhas sem ferrão Melipona 
scutellaris (8,13%); abelhas solitárias Xylocopa frontalis (1,94%) e X. griscenses (0,80%). Esses insetos preferiram coletar 
pólen (66,54%) comparado ao néctar (33,46%), nas flores da trapiá. A produção de pólen é uma característica de todas as 
angiospermas, com função primária no processo da polinização (BENEVIDES, 2006). Apenas as abelhas sem ferrão P. 
helleri (54,43%) (Figura 5), Plebeia spp (40,24%) (Figura 6) e abelhas africanizadas A. mellifera (5,33%) coletaram pólen, 
nas flores do trapiá. A coleta de pólen iniciou-se às 12h00, tendo aumento do forrageamento às 15h00.Para coleta de néctar, 
os insetos observados foram vespideos (42,48%) (Figura 9), abelhas africanizadas A. mellifera (25,88%), abelhas sem ferrão 
M. scutellaris (23,53%) (Figura 10) e abelhas solitárias X. frontalis (5,89%) e X. griscenses (2,35%). A coleta de néctar teve 
início às 15h00, com pico de frequência às 17h00.Malerbo-Souza et al. (2008) relataram que os polinizadores podem visitar 
espécies de plantas para coleta exclusiva de néctar, outras para coleta exclusiva de pólen e outras espécies para coletar tanto 
néctar quanto pólen.Essa caracteristica de forrageamento pode ter ocorrido devido à provável liberação do pólen, pelas 
anteras, e a provável maior concentração de açúcares do néctar, no período da tarde, atraindo um maior numero de 
polinizadores no mesmo horário.



Conclusão: O trapiá é muito visitado por diferentes espécies de abelhas, tanto africanizadas como as nativas, no final da 
tarde, principalmente para coleta de pólen, podendo ser recomendado para a composição da flora apícola e meliponícola, 
bem como, a arborização e recomposição de áreas degradadas.
Agradecimentos: A Deus e a equipe de pesquisas dos Setores de Apicultura e Meliponicultura do Departamento de 
Zootecnia.
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Introdução: A redução de abelhas nos mais variados ecossistemas tornou-se uma preocupação entre criadores, técnicos e
pesquisadores. As abelhas realizam um trabalho fundamental na reprodução de espécies vegetais nativas e no aumento da
produtividade de plantas cultivadas. Quanto à nutrição das abelhas, o melhor alimento para as colônias continua sendo o
néctar e o pólen floral, bem como certas exsudações adocicadas, provenientes de glândulas de partes vegetativas de plantas ou
de cochonilhas e pulgões, que também servem como fonte natural de energia e nutrientes às abelhas (Wolff, 2007). Sob o
risco de perda de enxames ou enfraquecimento geral das colônias muitas dietas oferecidas às abelhas não levam em
consideração a atratividade pelas abelhas. Assim este trabalho teve o objetivo de verificar o efeito de diferentes essências em
dietas contendo mel de Apis + açúcar na alimentação de abelhas uruçus. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no meliponário urbano/conservacionista da DiaLogus Ambiental no
período de 19 a 20 de abril de 2019, situado na cidade do Recife, PE. Foram utilizados cinco enxames de abelhas uruçus,
instaladas em caixas de modelo INPA. Em cada caixa foram colocados quatro copos descartáveis, modelo para cafezinho.
Adotou-se quatro tratamentos, com cinco repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. As abelhas tiveram livre
acesso e disponibilidade aos alimentos e água, em cada copo foi adicionado 20g de cada tratamento, que consistiram em: E0:
50% mel de Apis + 50% de açúcar; E1: 50% mel de Apis + 50% de açúcar + 1mL de essência de baunilha; E2: 50% mel de
Apis + 50% de açúcar + 1mL de essência de banana; E3: 50% mel de Apis + 50% de açúcar + 1mL de essência de morango.
Para a obtenção do consumo dos alimentos foram feitas pesagens dos copos em três momentos (1, 2, 3 e 24) a partir do
fornecimento das dietas nas caixas, subtraindo do peso inicial. Os resultados foram analisados de acordo com o programa
Sisvar (Ferreira, 2014) e as médias das variáveis estudadas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 
Resultado e Discussão: Durante o período experimental foi observado que ocorreu diferenças estatísticas nos tratamentos
testados (Tabela 1).As análises demonstraram que o pior consumo ocorreu quando foi utilizado a essência de morango, não
havendo diferenças estatísticas nas demais essências na primeira hora de avaliação. No entanto, o melhor consumo ocorreu
quando utilizado a essência de baunilha. No total de 24 horas, não houve diferença estatística entre os tratamentos testados.
Almeida Neto et al. (2015) utilizaram diferentes essências em alimentação energética para Apis mellifera e verificaram que
houve uma maior atratividade quando utilizado a essência de amarula, mas não houve diferença com o uso da essência de
baunilha. Assim como nosso trabalho, a baunilha mostrou um resultado aceitável na alimentação de abelhas nativas. 

 
Conclusão: O uso de 1,0mL de essência de baunilha melhorou o consumo de mel de Apis + açúcar na alimentação de abelhas
uruçus. 
Referências Bibliográficas: ALMEIDA NETO, I. P. et al. Influência de essências na alimentação artificial energética na
atratividade de Abelhas Apis mellifera. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. v. 10, n.3, p 47 - 52,
jul-set. 2015.WOLFF, L. F. Alimentação de Enxames em Apicultura Sustentável. Circular Técnica: Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. n.63. Dez. 2007.
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Introdução: O Brasil encontra-se entre os maiores produtores de mel do mundo, devido à diversidade da flora, associada à
extensão territorial e a variação climática existente nessa região. Todos esses fatores permitem ao país a maximização da
atividade apícola, com colheitas praticamente o ano todo, diferenciando de outros países que normalmente colhem o mel uma
vez no ano (MARCHINI et al., 2004). A flora é considerada um dos fatores mais importantes de progresso de uma exploração
apícola, carecendo que o apicultor tenha conhecimentos relativos a respeito das plantas nectaríferas e poliníferas. O estudo da
flora apícola é de fundamental importância, pois indica as fontes de alimento utilizadas pelas abelhas, além de permitir
observar com maior acurácia as peculiaridades dos ecossistemas ligados à apicultura (PEREIRA et al., 2005; MARQUES et
al., 2011). Assim, objetivou-se com esse estudo realizar um levantamento dos conhecimentos dos apicultores sobre a flora
apícola da região de Santa Inês–Ba.

Material e Métodos: O presente trabalho foi realizado no mês de Abril de 2019, no município de Santa Inês-Ba, localizada
na região do Vale do Jiquiriçá. Situada a uma latitude 13º17’32 sul e longitude 39º49'08" oeste, com altitude de 398 metros,
apresentando um clima tropical, com temperatura média de 21,6 °C e pluviosidade anual de 648 mm. Para o levantamento
dos dados foram aplicados questionários aos apicultores da região em dias aleatórios não consecutivos, com perguntas
objetivas e subjetivas, que atenderam aos critérios de uma linguagem coloquial, buscando utilizar o máximo de expressões
conhecidas dos entrevistados, de forma que as informações atingissem os objetivos da pesquisa. Nesse contexto, os
apicultores informaram dados relevantes sobre: a flora apícola da região, o período de florada e de entressafra, o fornecimento
de alimentação artificial, a disponibilidade de fonte de água na propriedade e preferência do mel pelos consumidores devido à
coloração.

Resultado e Discussão: As espécies de plantas apícolas dominantes no município de Santa Inês-Ba, encontram-se na tabela
1. As mais citadas pelos apicultores foram a Maria-preta, Cipó-uva e Mimo do céu, que segundo eles, florescem o ano todo.
A flora da região é predominantemente nativa, com pasto apícola apresentando plantas herbáceas arbustivas. De acordo com
os entrevistados o período de florada se estende de Novembro a Janeiro, enquanto o período de entressafra de Fevereiro a
Outubro. No período de entressafra 100% dos produtores disseram fornecer alimento artificial. Ao serem abordados se
conheciam a diferença entre flora e pasto apícola 30% dos apicultores afirmaram que sim. Diante disso, foi perguntado sobre
o enriquecimento da flora apícola com plantas que florescem o ano todo, 70% dos apicultores disseram não fazer essa prática.
Outro fator determinante na produção apícola é a disponibilidade de água para as abelhas, onde 60% dos apicultores
informaram que possuem fonte de água na propriedade a uma distância mínima de 50 m das colmeias. Segundo os apicultores
nos últimos anos, na região, ocorreram reduções na produção de mel e 100% dos apicultores relatam que a florada em
períodos curtos e períodos de seca prolongados, corroboraram com esse resultado. Outro dado relevante foi que o mel
produzido na região apresenta uma boa aceitação pelo mercado consumidor, e que os consumidores não apresentam
preferência quanto à coloração do mel, 100% dos apicultores confirmaram essas informações.

Conclusão: Os apicultores da cidade de Santa Inês-Ba demonstraram ter conhecimentos sobre a característica do pasto 
apícola disponível para as colmeias, conhecem o período de escassez, entretanto, não praticam enriquecimento da flora. 
Sugere-se então que se realizem trabalhos de extensão que conscientize os apicultores a realizarem práticas que contribua 
para uma apicultura sustentável e mais rentável.

Referências Bibliográficas: MARCHINI, L. C. et al. Mel brasileiro: Composição e normas. Ribeirão Preto, A. S. P., 131p. 
2004.MARQUES, L. J. P. et al. Levantamento da flora apícola em Santa Luzia do Paruá, Sudoeste da Amazônia, Maranhão. 
Acta Botânica Brasílica, Feira de Santana, 2011. v. 25, n.1, p. 141-149.PEREIRA, F. M. et al. Produção de mel. 2005. 
Disponível<www.cpamn.embrapa.br/.sistemasdeproducao> Acesso em 28 de Agosto de 2019.
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Introdução: As abelhas são extremamente importantes para a manutenção da vida no planeta, sendo responsáveis pela
polinização da maioria das espécies vegetais nos ecossistemas agrícolas e naturais. Entretanto, seus habitats naturais e fontes
alimentares vêm sofrendo sérios prejuízos devido a ação antrópica (SANTOS, 2010). Todos esses fatores interferem
diretamente na fauna de abelhas e merecem ser investigados (TAURA e LAROCA, 2001). Por outro lado, uma parcela
considerável de plantas ornamentais, muitas vezes exóticas, são inseridas no meio urbano (AGOSTINI & SAZIMA, 2003).
Entretanto, pouco se sabe da relação de plantas com essa finalidade com as mais diversas espécies de abelhas. O estudo de
plantas com fins decorativos que contribuem com locais de nidificação e como fonte de alimento para as abelhas seria de
grande relevância. Dessa forma, o presente trabalho buscou avaliar espécies de plantas ornamentais no fornecimento de
recursos alimentares para abelhas.

Material e Métodos: O estudo foi realizado na Unidade Acadêmica de Garanhuns / Universidade Federal Rural de
Pernambuco, situada no município pernambucano de Garanhuns, distando 230 km da capital Recife. A coleta de dados
ocorreu durante o mês de junho de 2019.Inicialmente, percorreu-se a área do campus realizando uma verificação geral de
espécimes vegetais com propósito ornamental e que estavam em florescimento. Em seguida, as plantas registradas foram
avaliadas em relação a sua atratividade para as abelhas.A utilização das diversas plantas ornamentais pelas abelhas foi
realizada por meio de observações visuais por um período de cinco dias, das 7:00 às 17:00h, observando-se cada planta por
10 minutos a cada hora. Ao longo do experimento eram registrados a diversidade e o número de abelhas visitantes nas flores e
qual o recurso coletado (néctar, pólen e néctar + pólen). Os dados coletados foram analisados através de análise descritiva

Resultado e Discussão: Um total de oito espécies de plantas foram acompanhadas, e apenas em uma delas, Gerânio-
ferradura (Pelargonium hortorum), não foi registrado a visitação de abelhas. Todas as outras espécies de plantas ornamentais
verificadas, Onze horas (Aptenia cordifolia), Coroa de Cristo (Euphorbia milii), Planta Papagaio (Heliconia psittacorum),
Flor da Fortuna (Kalanchoe blossfeldiana), Lavandula (Lavandula angustifolia), Gerânio (Pelargonium inquinans), Gerânio
flor-de-hera (Pelargonium peltatum), foram forrageadas por alguma espécie de abelha.Foram registrados três
gêneros/espécies de abelhas. Apis mellifera L., Trigona spinipes e Plebeia sp. visitaram as flores das plantas avaliadas. No
geral, as visitas ocorreram durante todo o dia, sendo no período da manhã registrado a maior frequência. Foi verificado a
coleta de pólen e néctar pelas abelhas. Entretanto, apenas as Trigonas spinipes fizeram uso do recurso pólen, proveniente da
Coroa de Cristo (Euphorbia milii) e Planta Papagaio (Heliconia psittacorum).A abelha melífera foi a mais abundante em
coleta de recursos, representando quase que 70% do total das visitas. De fato, A. mellifera L. é uma abelha de grande
presença em ambientes urbanos. Além disso, são altamente generalista e apresentam colônias bastante populosas (Winston,
1987). A lavandula (Lavandula angustifolia), seguida da Onze horas (Aptenia cordifolia) foram as plantas avaliadas com
maior visitação das abelhas melíferas. Por sua vez, a planta Gerânio (Pelargonium inquinans) foi bastante atrativa para a
Plebeia sp., que coletavam néctar ao longo do dia.

Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as plantas ornamentais podem ofertar recursos alimentares, 
néctar e pólen, para diferentes espécies de abelhas.

Referências Bibliográficas: AGOSTINI K.; SAZIMA, M. (2003). Plantas ornamentais e seus recursos para abelhas no 
Campus da Universidade Estadual de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil. Bragantia, 62(3), p335-343.SANTOS A. B.
(2010). Abelhas nativas: polinizadores em declínio. Escola Superior São Francisco de Assis-ESFA, Natureza Online, 8(3), 
p103-106.TAURA, H. M.; LAROCA, S. (2001). A associação de abelhas silvestres de um biótopo urbano de Curitiba 
(Brasil), com comparações espaço-temporais: abundância relativa, fenologia, diversidade e exploração de recursos 
(Hymenoptera, Apoidea). Acta Biológica Paranaense, Curitiba 30(1, 2, 3, 4), p40-41.WINSTON, N. L. A Biologia 
da Abelha. Porto Alegre: Magister, 2003. 276p.
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Introdução: A espécie Bombus brevivillus está se tornando escassa em algumas áreas devido ao acelerado desflorestamento 
e intensificação da agropecuária (Kleijn & Raemakers, 2008; Freitas et al., 2009), mas também por que os fazendeiros 
constantemente destroem os ninhos para prevenir ataques por parte das operárias (Garófalo, 2005). Como resultado, ninhos 
selvagens são difíceis de se encontrar e de se ter acesso ao interior das colônias, em virtude disso, a biologia de B. brevivillus 
é muito pouco conhecida. No Brasil, existem poucos estudos a respeito das abelhas Bombus, dessa forma é preciso estudar as 
espécies que aqui existem, uma vez que essas abelhas são muito importantes na polinização agrícola e utilizadas em larga 
escala na polinização de culturas em várias partes do mundo (Goulson, 2003). Assim o presente trabalho tem como objetivo 
descrever e investigar os hábitos alimentares e tipos polínicos utilizados pela abelha nativa Bombus brevivillus, em seu 
ambiente natural de ocorrência.

Material e Métodos: Amostras de pólen foram coletadas diretamente dos potes de armazenamento das colônias no município 
de Itatira, Ceará. Através de análises palinológicas, os tipos polínicos encontrados foram comparados com amostras 
(laminário de referência) das espécies vegetais que estavam em florescimento naquele momento (setembro, outubro e 
novembro de 2011) e naquela região (Itatira/CE). Foram contabilizados um total 4096 grãos de pólen em 13 lâminas para 
microscopia, uma contagem de 300 grãos de pólen/lâmina. As amostras foram montadas a fresco em lâminas de microscopia 
óptica através do método de Wodehouse (1935). As análises das amostras para determinação da origem botânica do pólen 
coletado pelas operárias foram realizadas por dois métodos diferentes: a) Qualitativo – os tipos polínicos presentes foram 
determinados por comparação com o laminário referência e com as descrições obtidas em literatura especializada (Barth, 
1990) e b) Quantitativo – com a realização da contagem consecutiva de 300 grãos de pólen/repetição/amostra, onde, ao todo, 
foram contados 4096 grãos de pólen para determinação das classes de ocorrências, que segundo Louveaux et al. (1978), são: 
PD (Pólen Dominante) - > 45% do total de grãos; PA (Pólen Acessório) - 16 a 45% do número total de grãos de pólen 
contabilizados; PII (Pólen Isolado Importante) - de 3 a 15% e PIO (Pólen Isolado Ocasional) - > 3%. 

Resultado e Discussão: Os resultados mostraram que a espécie Chamaecrista duckeana (Fabaceae Caesalpinioideae) foi 
predominante na dieta das abelhas com 3160 grãos de pólen (77,14%), o tipo polínico isolado importante foi Senna splendida 
(Fabaceae Caesalpinioideae) com 659 grãos e as espécies vegetais caracterizadas como isolado ocasional, de acordo com a 
metodologia descrita por Louveaux et al. (1978), foram Moringa oleifera (Moringaceae) com 197 grãos de pólen e 
Momordica charantia (Curcubitaceae) com 80 grãos encontrados nas amostras.A espécie Chamaecrista duckeana, foi a mais 
representativa e é caracterizada por ser uma espécie com flores de tamanho médio e anteras poricidas. Somente algumas 
espécies de abelhas adaptadas à realização de vibração coletam pólen das suas anteras poricidas, como as abelhas do gênero 
Bombus (Kiill et al., 2000; Queiroz, 2009).Os resultados mostram que a espécie Bombus brevivillus, também possui o 
comportamento vibratório sendo, portanto, capaz de realizar a polinização por vibração “Buzz pollination”. Algumas culturas 
agrícolas, como tomate e pimentão por exemplo, apresentam anteras poricidas e tem como principal polinizador abelhas do 
gênero Bombus (Velthuis & Doorn, 2006). Esses dados proporcionam um cenário bastante animador para a utilização dessa 
abelha nativa no processo de polinização de culturas agrícolas que possuem anteras poricidas, mas para isso, são necessários 
mais estudos que permitam a domesticação completa dessa espécie de abelha e o desenvolvimento de técnicas de reprodução 
controlada e manejo apropriadas para essa finalidade.

Conclusão: Conclui-se a espécie de abelha nativa Bombus brevivilus é bastante especialista no que diz respeito aos recursos 
polínicos coletados pelas operárias, e que Fabaceae subfamília Caesalpinioideae é um componente importante da dieta 
proteica para colônias de B. brevivilus em seu ambiente natural de ocorrência representando 93,22% dos grãos de pólen 
coletados pelas operárias naquela época do ano.

Referências Bibliográficas: BARTH, O.M. Pollen in monofloral honeys from Brazil. Jornal of Apicultural Research, v. 29, 
p. 89-94, 1990. FREITAS, B.M.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L.; MEDINA, L.M.; KLEINERT, A.M.P.; GALETTO, L.;
NATES-PARRA, G. & QUEZADA-EUÁN, J.J.G. Diversity, threats and conservation of native bees in the Neotropics.
Apidologie, v. 40, p. 332-346, 2009.GARÓFALO, C.A. Bombus: as mamangavas de chão e sua importância como agentes
polinizadores, 2005. Publishing online. http://www.apacame.org.br/mensagemdoce/80/msg80.htm. Accessed 11 Mai
12GOULSON, D. Bumblebees: Behaviour and Ecology. Oxford UK: Oxford Univ. Press., 2003.KIILL, L.H.P.; HAJI, F.N.P.
& LIMA, P.C.F. Visitantes florais de plantas invasoras de áreas com fruteiras irrigadas. Scientia Agricola, v. 57, p. 575-580,
2000.KLEIJN, D. & RAEMAKERS, A. A retrospective analysis of pollen host plant use by stable and declining bumblebee
species. Ecology, v. 89, p. 1811–1823, by the Ecological Society of America, 2008.LOUVEAUX, J.; MAURIZIO, A. &
VORWOHL, G. Methods of Melissopalynology. Bee World, v. 59, p. 139–157, 1978.QUEIROZ, L.P. Leguminosas da
caatinga. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 467p., 2009.VELTHUIS, H.H.W. & DOORN, A. van.
A century of advances in bumblebee domestication and the economic and environmental aspects of its commercialization for
pollination. Apidologie, v. 37, p. 421-451, 2006.WODEHOUSE, R.P. Pollen Grains, Mac Graw-Hill Co., New York,
574p.,1935
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Introdução: A atividade apícola ganha cada vez mais espaço no cenário econômico brasileiro, no qual o mel, produto mais 
importante desta atividade, está incluso no PIB (Produto Interno Bruto) nacional. A apicultura é uma das atividades que mais 
promove a inclusão social, especialmente ao pequeno produtor. O comportamento higiênico das abelhas é um dos mecanismos 
mais eficientes no controle de doenças dentro da colônia. As abelhas higiênicas detectam, desoperculam e removem crias mortas 
ou doentes de suas células, geralmente antes que a doença comece a sua fase infecciosa Spivak et al. (1998). O objetivo do presente 
estudo foi verificar se houve aumento do comportamento higiênico em colônias de abelhas Apis mellífera, após substituição das 
rainhas das colônias com menores índices.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, Entre Rios – 
BA, sendo utilizados 24 enxames em colmeias longstroth e a coletas de dados ocorreu em setembro/2016, novembro/2016, 
janeiro/2017 e março/2017. A determinação do comportamento higiênico foi feito o "Método de Perfuração das células de crias" 
modificado por Gramacho et al.(1994). Retirou-se um favo de crias operculadas com idade entre 10 a 14 dias e foi marcada com 
uma caneta hidrocor uma área contendo 100 células operculadas as quais seriam perfuradas (área A) e a outra área contendo 
100 células operculadas para controle, sem perfuração (área B). As perfurações foram com um alfinete entomológico 
introduzido no centro dos opérculos. Posteriormente o quadro de crias volta à colmeia, para que as operárias o limpem. Após 
24 horas foram contadas as células vazias em ambas as áreas. A estimativa do comportamento higiênico seguiu a 
metodologia de Gramacho (1999). Foram selecionadas 50% das colmeias com menores taxas de comportamento higiênico e 
suas rainhas foram substituídas através da inserção de quadros de cria com menos de 3 dias, provenientes dos outros 50% com 
melhores taxas, processo realizado após estimativa das taxas de comportamento. Foi realizada uma análise de variância 
(ANOVA) com delineamento inteiramente  casualizado, utilizando-se o programa computacional Statistical Analysis 
System, University Edition. Após a ANOVA, foi utilizado o teste Tukey para comparação das médias de higienização 
das diferentes épocas, sendo utilizado um nível de significância de 5%.

Resultado e Discussão: Após seleção e análise, constatou-se uma melhora nos índices, podendo essa característica ter alta 
herdabilidade. Segundo Gramacho et al. (2000), colmeias com comportamento higiênico acima de 80% são 
consideradas higiênicas. Partindo dessa hipótese, nota-se que a média de comportamento higiênico no apiário está de 
acordo com o proposto. Em setembro de 2016, realizou-se a coleta e obteve-se média de 75,96%, sendo o menor 
índice. Castagnino et al. (2016) propôs que no inicio da primavera ocorre a busca por alimentos ao invés de atividades 
de limpeza interna, como a remoção das crias mortas. Já em janeiro de 2017, após a terceira substituição e realizada a 
coleta, obteve-se a média mais alta do estudo, 83,2%, diferindo significativamente dos dados de setembro, mostrando 
assim a eficiência da seleção feita. Em março, constatou-se taxa de 82,5%, sendo menor que a coleta anterior, pois houve 
a fuga de enxames devido a estiagem e captura de novos enxames para substitui-los.
Na Tabela 2, as taxas de comportamento higiênico variaram de 55 a 98%. Essa amplitude ocorre devido a variabilidade 
genética no apiário, justificando-se pelo fato da população do apiário ser formada por colônias selvagens, sem seleção 
previa. Após a seleção houve diferença significativa do índice de Comportamento Higiênico.
Martínez (2012) constatou grande variabilidade genética entre as populações, tendo desvio padrão variando de 27,13 a 
31,95. Já no presente estudo constatou-se que após seleção o desvio padrão tende a cair, sendo ocasionada devida à 
diminuição da variabilidade genética do apiário.



Conclusão: A seleção de colmeias de Apis mellífera africanizada com maior taxa de comportamento higiênico é uma alternativa 
viável tendo método de puxada natural como manejo indicado. Constatou-se que a inserção de novos enxames, sem a seleção 
de rainhas pode diminuir a média de comportamento higiênico. Contudo, mais estudos são necessários sobre a correlação 
com outras características de fácil mensuração.

Referências Bibliográficas: Castagnino, G. L. B. et al. Correlação da infestação de Varroa destructor sobre o 
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em ciências), Programa de Pós Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ribeirão Preto, 1999. Gramacho, K. P. 
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Introdução: Abelhas são de grande importância para a manutenção da vida na terra (Santos, 2010), pois prestam importantes
serviços ambientais como a polinização (Imperatriz-Fonseca, 2010). Apesar disso, suas populações estão em processo de
declínio por todo o mundo devido ao desmatamento e uso de agrotóxicos (Caires & Barcelos, 2017). Várias serão as
consequências para a humanidade se as abelhas continuarem desaparecendo, pois através da polinização elas contribuem para
a produção (quantidade e qualidade) de alimentos, um serviço de valor inestimável (Oliveira, 2015). Segundo Vieira et al.
(2010), em uma cultura de maracujá, a produtividade e o lucro serão afetados pela falta de polinização adequada, que é
realizada por abelhas do gênero Bombuse, popularmente conhecidas como mamangavas, resultando em falta do fruto no
mercado ou má formação. Nesse sentido, o objetivo principal desse estudo é estimar o prejuízo na produção em função da
perda de tal serviço. 
Material e Métodos: A coleta dos dados ocorreu entre os dias 10 e 30 de junho/ 2019 através da aplicação de questionários
do tipo estruturado aos produtores de maracujá-amarelo no município de Cláudia (Latitude: 11º 30’ 55” S Longitude: 54º 53’
29” W), Mato Grosso, seguindo as regras estabelecidas pela Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil,
1996). O questionário foi elaborado a fim de obter informações para descrever o perfil socioeconômico da produção (de
produtividade, área total de cultura do maracujá-amarelo, área total da propriedade, quantidade de trabalhadores na área
plantada, custos com a atividade, comercialização do maracujá, forma de polinização natural ou artificial). Para estimar o
prejuízo na produção em função da perda desses serviços ambientais através da fórmula segundo Vieira et al. 2010, e a
percepção ambiental dos produtores acerca da diminuição das populações de abelhas, do uso de agrotóxicos nas lavouras se
soja vizinhas. VESPmamangava=[(SM/2.N/30).n.P]VESPmamangava= valor econômico anual do serviço de polinização,
realizado pelas abelhas mamangavas, em um hectare de plantação do maracujá-amarelo (R$);SM= valor do salário mínimo
mensal corrente (R$) dividido por dois, porque a polinização manual só pode ser feita no período da tarde;N= numero de dias
de trabalho de polinização manual em relação a quantidade de dias em um mês;n= numero de trabalhadores necessários para
fazer a polinização das flores do maracujá-amarelo em um hectare;P= numero de meses que dura o período de floração em
um ano. 
Resultado e Discussão: Foram entrevistados 9 produtores de maracujá-amarelo. Segundo os resultados o principal motivo
para o cultivo foi o retorno financeiro rápido e sua fácil comercialização. A área total destinada ao plantio do maracujá
amarelo é em média 1,83 ha, com média de 471 pés/ha de área plantada. Em 56% das propriedades há 3 pessoas trabalhando
no cultivo, com mão de obra familiar (78%). Os custos da produção são energia elétrica e insumos como: adubação,
fertilizantes e inseticidas. A renda mensal do produtor varia de R$ 960 a 4.500 reais entre as propriedades. O valor econômico
anual do serviço de polinização realizado pelas mamangavas em 1.83 ha, foi em média R$14.520,00. Esse mesmo serviço
quando feito manualmente, levando em conta 3 horas/ha e 3 trabalhadores diariamente, baseado no valor atual do salário
mínimo, receberiam o valor de R$ 43.560,00/ano para fazer o serviço de polinização que as abelhas mamangavas fazem,
valor esse inviável ao produtor. Este valor mostra a importância da polinização natural das abelhas para os pequenos
produtores, porém em 89% das propriedades os produtores realizam a polinização artificial. Apenas 11% dos produtores
fazem uso de práticas para atrair ou manter as mamangavas na propriedade, como plantio de outras culturas além do maracujá
e 89% desses produtores gostariam de práticas para atrair as abelhas para a cultura. Dos produtores (44%) observaram
diminuição das abelhas, principalmente devido ao plantio de soja no entorno de suas propriedades. Cerca de 80% dos
produtores acreditam que os polinizadores estão ameaçados de desaparecer do planeta. 
Conclusão: Pode-se concluir que o valor econômico das abelhas é considerável, levando-se em conta o salário mínimo atual,
onde o produtor teria um gasto alto com mão de obra, sendo que esse serviço de qualidade é ofertado pelas abelhas
mamangavas. O produtor deve pensar em práticas para manter e atrair essas abelhas para sua propriedade, como o plantio de
outras culturas e cuidado no uso de inseticidas. 
Agradecimentos: Agradecer aos produtores que prontamente responderam aos questionários, à UFMT (Universidade Federal
de Mato Grosso-campus de Sinop) e à família Barbon, residentes no município de Cláudia, que se disponibilizou em ajudar
nas visitas aos produtores. 
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Saúde.BERINGER et al., 2019. O declínio populacional das abelhas: causas, potenciais soluções e perspectivas futuras.
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Introdução: O ácaro Varroa destructor é uma das piores pragas apícolas do mundo. Segundo Morse et al. (1979), ele foi
introduzido no Brasil em 1972, via Paraguai, através de apicultores brasileiros que importaram rainhas infestadas com o
ácaro, sendo essas rainhas importadas do Japão pelos paraguaios.Atualmente, há relatos que a infestação do Varroa destructor
em algumas regiões do Brasil. Pinto et al. 2011, apresentaram que as taxas de infestação também podem depender da época
do ano, atingindo altos valores durante o inverno, podendo levar a perda de colônias.O interesse de pesquisadores por
alternativas de controle e combate da varroa é crescente, entre eles, o uso de produtos naturais que não contaminantes
(Castagnino e Orsi, 2012) e a possível seleção de rainhas que apresentem menor taxa de infestação do ácaro.Logo, o objetivo
do estudo foi avaliar se houve redução na taxa de infestação do Varroa destructor entre as colônias de Apis mellifera
africanizadas após seleção genética.

Material e Métodos: O experimento foi realizado no apiário da Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia,
Entre Rios – BA. Foram utilizadas 28 colmeias de abelhas Apis mellifera africanizadas, em colmeias modelo Longstroth. O
período experimental ocorreu de setembro de 2016 a março de 2017, tendo coleta de dados nos meses de setembro/2016,
novembro/2016, janeiro/2017 e março/2017. Em cada mensuração foram coletadas aproximadamente 100 abelhas operárias e
quantificado o número de ácaros Varroa destructor, determinando assim, a taxa de infestação de cada colônia, segundo o
método De Jong e Mantilla (1986). Após a determinação da taxa de infestação do ácaro Varroa destructor, 50% das colônias
que obtiveram maior taxa de infestação do ácaro tiveram as rainhas substituídas e foram inseridos favos de cria com menos de
três dias das outras colônias que apresentaram menor taxa de infestação. Após a postura das novas rainhas e recuperação da
sua população, repetiu-se o procedimento de mensuração da infestação até completar os quatro períodos de coleta, com o
objetivo de identificar se haveria redução da infestação ao longo do período de setembro/2016 a março/2017. Foi realizada
uma análise de variância com delineamento inteiramente casualizado, utilizando-se o programa computacional Statistical
Analysis System, University Edition. Após ANOVA, um teste Tukey foi utilizado para comparação das médias de infestação
das diferentes épocas. Nessas análises foi utilizado um nível de significância de 5%.

Resultado e Discussão: Após a seleção de colônias mais resistentes a praga, constatou-se uma redução da taxa de infestação
e nas suas médias.Observa-se na tabela 1, a variação na taxa de infestação do ectoparasita entre as colônias, variando de 2% a
19,79% e a média de 9,79% estando de acordo com De Jong e Gonçalves (1998). A variação pode estar associada à grande
variabilidade genética entre as colônias, pois parte das colônias do apiário é proveniente da coleta de enxames voadores.Em
setembro, observou-se a maior média entre as coletas, explicada pela falta de seleção das colônias e segundo Pinto et al.
(2011) pode ser causada pela época do ano. Em janeiro de 2017, constatou-se a menor taxa de infestação, mostrando assim a
eficiência da seleção de rainhas.Porém, em março de 2017, a taxa de infestação aumentou, com valores diferindo
estatisticamente do mês de setembro e não diferindo dos outros meses analisados. Segundo Castagnino et al (2009), a partir
de fevereiro ocorre o início estiagem na região, tendo a redução das floradas e das crias desoperculadas. Assim, explicando o
aumento da taxa de infestação, pois a maioria dos ácaros passa a parasitar abelhas adultas, em vez das crias.Além disso,
devido à entressafra, ocorreu a perda de enxames e foram introduzidos novos oriundos de capturas, sem terem sido
selecionados anteriormente.As colônias que passaram pelos períodos experimentais, apresentaram bons resultados em relação
às colônias no mês de setembro. Evidenciando assim, que não se devem inserir enxames capturados, sem antes substituir a
rainha por uma já selecionada.



Conclusão: A seleção e formação de colônias de abelhas Apis mellifera africanizadas provenientes de colônias selecionadas
com menor taxa de infestação do ácaro Varroa destructor, apresenta-se como uma boa e acessível alternativa para o
melhoramento das taxas de infestação, tendo possivelmente uma herdabilidade alta. 
Referências Bibliográficas: Castagnino, G.L.B. et al. Éster de sacarose no controle do Varroa destructor em abelhas
africanizadas. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 31, n. 3, p.287 2009.Castagnino, G.L.B. et al. Produtos naturais para o
controle do ácaro Varroa destructor em abelhas africanizadas. Pesq Agropec Bras, 47: 738-744. 2012.De Jong, D. et al. The
africanized bees of Brazil have become tolerant to varroa. Apiacta, Bucharest, v. 33, n. 3, p. 65-70, 1998.MORSE, R. A. et al.
Varroa disease as a threat to world beekeeping. Gleanings in Bee Culture, v.107, p.179-181, 1979.PINTO, F.A. et al. Parasitic
effects of Varroa destructor (Acari: Varroidae) on hypopharyngeal glands of Africanized Apis mellifera (Hymenoptera:
Apidae). Sociobiology, v.59, p.769-778, 2011b.SAS INSTITUTE. The SAS system for windows. SAS institute Inc., North
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Introdução: A Caatinga é um bioma que apresenta uma fauna bastante rica. Apenas entre as aves, são registradas 510
espécies distribuídas em 62 famílias, sendo que a família Tinamidae, pertencente a ordem Tinamiformes, apresenta sete
espécies com registro para o bioma. As espécies Crypturellus undulatus, Crypturellus noctivagus, Crypturellus parvirostris,
Crypturellus tataupa, Rhynchotus rufescens, Nothura maculosa e Nothura boraquira já foram registradas no bioma (SILVA et
al., 2003). Culturalmente, diversas populações tradicionais possuem o costume de consumir carne de aves silvestres. No
entanto, a retirada de aves de seus habitats e sua utilização como fonte de proteína animal pode ocasionar desequilíbrio em
suas populações direta ou indiretamente (BEZERRA et al., 2011; NOBREGA et al., 2011). O presente estudo teve como
objetivo identificar as espécies de aves da ordem Tinamiformes utilizadas na alimentação humana em uma comunidade
sertaneja na Caatinga pernambucana. 
Material e Métodos: O projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco e as
entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e setembro de 2016, em uma comunidade sertaneja localizada no
município de Serra Talhada, Pernambuco. As informações foram obtidas por meio de entrevistas com a utilização de
formulários semiestruturados, complementadas por entrevistas livres e conversas informais (HUNTINGTON, 2000). Os
formulários foram aplicados nas residências dos informantes e apenas uma pessoa em cada residência participou da pesquisa,
aquela que se identificou como conhecedora da fauna silvestre da região. Foram abordadas questões sobre o perfil
sociocultural dos informantes e a utilização da fauna silvestre na alimentação. As entrevistas foram gravadas mediante
consentimento livre e esclarecido do informante ou anotadas e as espécies da fauna silvestre foram identificadas pela análise
de animais e partes durante a entrevista, análise de material fotográfico obtido durante a pesquisa, realização de turnês
guiadas para visualização dos animais, utilização de guia fotográfico das espécies previamente elaborado e com o auxílio de
pesquisadores familiarizados com a fauna da região e os nomes vernaculares das espécies (ALVES e ROSA, 2006). As
informações foram analisadas em uma abordagem qualitativa que seguiu o modelo de união das diversas competências
individuais, considerando todas as informações fornecidas por todos os informantes, sem exclusão (MARQUES, 1991). 
Resultado e Discussão: Quatro espécies de Tinamiformes foram citadas pelos informantes como utilizadas na alimentação
humana (Tabela 1), sendo que a codorniz e o lambu-espanta-cavalo se apresentaram como as mais utilizadas. A carne é a
parte utilizada das quatro espécies citadas. A codorniz também se destaca como uma das carnes de animal silvestre mais
apreciadas na culinária local. O intenso uso de aves da ordem Tinamiformes na alimentação humana também foi identificado
em diferentes localidades do semiárido paraibano (ALVES et al., 2012; NOBREGA et al., 2011), indicando que essas
espécies são apreciadas e caçadas em várias regiões da Caatinga nordestina. Com exceção da perdiz, todas as demais espécies
citadas como alimento no presente estudo são consumidas nas localidades estudadas por Alves et al. (2012) e Nobrega et al.
(2011).

 
Conclusão: A utilização de aves da ordem Tinamiformes na alimentação humana se mostrou comum entre os informantes,
indicando a necessidade de viabilizar a oferta legal da carne dessas aves a partir da criação em cativeiro legalizada,
diminuindo a pressão nos estoques naturais. 
Referências Bibliográficas: ALVES, R.R.N.; GONÇALVES, M.B.R.; VIEIRA, W.L.S. Caça, uso e conservação de
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From cnidarians to mammals: the use of animals as remedies in fishing communities in NE Brazil. Journal of
Ethnopharmacology, v. 107, n. 2, p. 259-276, 2006.BEZERRA, D.M.M.; ARAUJO, H.F.P.; ALVES, R.R.N. Avifauna
silvestre como recurso alimentar em áreas de semiárido no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Sitientibus Série Ciências
Biológicas, v. 11, n. 2, p. 177-183, 2011.HUNTINGTON, H.P. Using Traditional ecological knowledge in Science: methods
and applications. Ecological Applications, v. 10, n. 5, p. 1270-1274, 2000.MARQUES, J.G.W. Aspectos ecológicos na
etnoictiologia dos pescadores do complexo estuarino-lagunar Mundaú-Mangaba. Tese de Doutorado. Campinas:
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conservação da Caatinga. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2003. p. 237-273.
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Introdução: Os Columbiformes representam as aves conhecidas tradicionalmente como pombos e rolinhas. Na Caatinga, são
registradas 13 espécies de aves da família Columbidae, ordem Columbiformes, pertencentes aos gêneros Claravis, Columba,
Columbina, Geotrygon, Leptotila, Patagioenas e Zenaida (SILVA et al., 2003). Por sua vez, o bioma sempre apresentou
histórico como potencial fornecedor de alimento e outros produtos extrativistas. Com a fauna silvestre bastante apreciada na
culinária local, as espécies desse bioma sempre sofreram intensa pressão antrópica. As aves silvestres, particularmente, estão
entre as espécies comumente consumidas por populações tradicionais (BEZERRA et al., 2011; NOBREGA et al., 2011). O
presente estudo teve como objetivo identificar as espécies de aves da ordem Columbiformes utilizadas na alimentação
humana em uma comunidade sertaneja na Caatinga pernambucana. 
Material e Métodos: O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco. As
entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e setembro de 2016 em uma comunidade sertaneja localizada no
município de Serra Talhada, Pernambuco, e as informações foram obtidas por meio de entrevistas com a utilização de
formulários semiestruturados, complementadas por entrevistas livres e conversas informais (HUNTINGTON, 2000). A
aplicação dos formulários ocorreu nas residências dos informantes, onde apenas aquela pessoa que se identificou como
conhecedora da fauna silvestre da região na residência participou da pesquisa, que abordou questões sobre o perfil
sociocultural dos informantes e a utilização da fauna silvestre na alimentação. As entrevistas foram gravadas mediante
autorização dos informantes ou anotadas e as espécies da fauna silvestre foram identificadas pela análise de animais e partes
durante a entrevista, análise de material fotográfico obtido durante a pesquisa, realização de turnês guiadas para visualização
dos animais, utilização de guia fotográfico das espécies previamente elaborado e com o auxílio de pesquisadores
familiarizados com a fauna da região e os nomes vernaculares das espécies (ALVES e ROSA, 2006). A análise das
informações se deu em uma abordagem qualitativa que seguiu o modelo de união das diversas competências individuais,
considerando todas as informações fornecidas por todos os informantes, sem exclusão (MARQUES, 1991). 
Resultado e Discussão: Oito espécies de Columbiformes foram citadas pelos informantes como utilizadas na alimentação
humana (Tabela 1), sendo cinco delas pertencentes ao gênero Columbina, aves popularmente conhecidas como rolinhas. A
carne é a parte utilizada das oito espécies citadas. Individualmente, a rolinha-branca e o juriti são as espécies mais utilizadas,
sendo que a última é considerada uma das carnes de caça mais apreciadas na região. Alves et al. (2012) e Nobrega et al.
(2011) também registraram o intenso uso de aves da ordem Columbiformes na alimentação humana em diferentes localidades
do semiárido paraibano, indicando que a cultura e o hábito de se alimentar dessas espécies é comum em várias regiões da
Caatinga nordestina. Todas as espécies citadas como alimento no presente estudo são consumidas nas localidades estudadas
por Alves et al. (2012) e Nobrega et al. (2011).

 
Conclusão: A utilização na alimentação humana de aves da ordem Columbiformes se mostrou comum entre os informantes,
indicando intensa pressão sobre as espécies na natureza, o que pode ser minimizado a partir da criação em cativeiro legalizada
e oferta legal da carne dessas aves. 
Referências Bibliográficas: ALVES, R.R.N.; GONÇALVES, M.B.R.; VIEIRA, W.L.S. Caça, uso e conservação de
vertebrados no semiárido brasileiro. Tropical Conservation Science, v. 5, n. 3, p. 394-416, 2012.ALVES, R.N.N.; ROSA, I.L.
From cnidarians to mammals: the use of animals as remedies in fishing communities in NE Brazil. Journal of
Ethnopharmacology, v. 107, n. 2, p. 259-276, 2006.BEZERRA, D.M.M.; ARAUJO, H.F.P.; ALVES, R.R.N. Avifauna
silvestre como recurso alimentar em áreas de semiárido no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Sitientibus Série Ciências
Biológicas, v. 11, n. 2, p. 177-183, 2011.HUNTINGTON, H.P. Using Traditional ecological knowledge in Science: methods
and applications. Ecological Applications, v. 10, n. 5, p. 1270-1274, 2000.MARQUES, J.G.W. Aspectos ecológicos na
etnoictiologia dos pescadores do complexo estuarino-lagunar Mundaú-Mangaba. Tese de Doutorado. Campinas:
Universidade Estadual de Campinas, 1991. 293 p.NOBREGA, V.A.; BARBOSA, J.A.A.; ALVES, R.R.N. Utilização de aves
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VARROATOSE EM COLÔNIAS DE ABELHAS AFRICANIZADAS (APIS MELLIFERA L.)
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Introdução: De acordo com JÚNIOR (2009) a atividade apícola é bastante viável devido a ser facilmente estabelecida, ter
baixo custo comparado com outras culturas, possuir retorno em curto prazo e ter uma importância ambiental, principalmente
no papel de polinização.O V. destructor pode gerar enfraquecimento da colônia e consequente abertura para outros problemas
sanitários e produtivos.Há relatos de tratamentos naturais para combater o ácaro, de acordo com CASTAGNINO (2012),
como óleos essenciais de arruda e eucalipto. No entanto a opção mais econômica é a prevenção de elevadas taxas de
infestação, a partir de colônias higiênicas e rainha de boa postura, visto que são fatores auxiliadores para evitar elevada
infestação do ácaro, a fim de evitar despesas desnecessárias com tratamentos.Diante disso, esse trabalho teve como objetivo
verificar a taxa de infestação do ácaro V. destructor em colônias de abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) no município de
Garanhuns, Pernambuco. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Apiário Experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
localizado no município de Garanhuns-PE, no dia 21 de julho de 2019, período de entressafra, onde a temperatura mínima
22°C e máxima de 27°C, com umidade máxima de 60%. Após a coleta as amostras foram levadas ao Laboratório da Unidade
Acadêmica de Garanhuns UFRPE, onde foram realizados contagem e identificação dos ácaros.A metodologia foi baseada na
utilizada por MOREIRA (2017), foram escolhidas aleatoriamente sete colmeias, todas no padrão Langstroth, povoadas por
colônias de Apis, onde foi retirada a média de 118 operárias por ninho, colocadas em recipiente plástico transparente
contendo uma mistura de 1:1 de álcool e água, proporcional a quantidade de abelhas capturadas. O cálculo foi realizado no
Excel (versão 2010), para obtenção da Taxa de Infestação (TI), Desvio Padrão (DP) e Coeficiente de Variação
(CV)TI(%)=(Númerodeácaros/Númerosdeabelhas)X 100  
Resultado e Discussão: Das colônias trabalhadas 71,43% apresentarem o ácaro Varroa destructor, porém, não houve
significância estatística, de acordo com NASCIMENTO (2014) o comportamento higiênico e colônias fortes favorece o
controle de ectoparasitas.Segundo MOREIRA (2017) a necessidade de constante supervisão da Taxa de Infestação do Varroa,
pelo fato de que esse age como porta de entrada para vírus, por afetar a imunidade das abelhas tornando-se potencialmente
perigoso às colônias, contribuindo para enfraquecimento da colônia e para o Colony Collapse Disorder (CCD).Um dos fatores
que tenha influenciado na população de V. destructor é o enxame. Segundo Santos et al. (2014 ) relatou que uma maior taxa
de parasitismo por V. destructor foi observada em colônias fracas com baixo número de abelhas adultas. O número reduzido
de abelhas adultas em colmeias pode ter aumentado a porcentagem relativa da população de ácaros e o consequente aumento
do nível de parasitismo.Nos resultados estatísticos podemos verificar que os valores de TI foram bem abaixo do que JUNIOR
(2019), o que indica que a variedade presente no apiário em questão é bastante forte, higiênica, se apresentando, portanto
resistente ao ácaro. 

 
Conclusão: As colônias analisadas apresentaram baixas taxas de infestação pelo ácaro Varroa destructor. 
Referências Bibliográficas: CASTAGNINO, Guido Laércio Bragança. ORSI, Ricardo de Oliveira. Produtos naturais para o
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africanizadas (Apis mellifera L.) no Semiárido potiguar, Nordeste do Brasil. 2017.NASCIMENTO, Junior Texeira



Nascimento. Infestação de Varroa destructore e sua relação com comportamento higiênico em colônias de abelhas
africanizadas no Campo das Vertentes-MG. Defesa de Bacharelado em Zootecnia, 2014, São João Del Rei-MG.QUEIROZ,
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Introdução: A procura por peixes que associem um conjunto de beleza e rusticidade, garantindo bons resultados à criação, 
faz do Betta splendens um dos peixes mais requisitados para a atividade de piscicultura ornamental (Santos et al., 2016). O 
uso de aditivos na ração de peixes que acelerem o crescimento e melhorem a saúde dos animais, ainda é fato recente na 
piscicultura, sendo a necessário a busca de informações confiáveis. Visto que, muitas das vezes utilizam-se quimioterápicos 
nas rações de forma preventiva nos cultivos de peixes, o que pode causar sérios riscos posteriores a saúde do animal e do 
ambiente (Cheek e Roberts, 2009). Assim, a utilização do extrato de noni em pó, que já foi empregado como aditivo nas 
rações para animais terrestres de forma muito promissora (Kurniawan et al., 2016), pode se tornar uma alternativa 
interessante na rações para peixes. Desta forma, objetivou-se estudar a adição da farinha do fruto do Noni em rações para 
Betta splendens.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado no Laboratório de Aquicultura (LAQUA) do Centro de Ciências Agrárias 
(CECA) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em Rio Largo– AL, durante o período de 60 dias. Foram utilizados 40 
machos de Betta splendens com peso médio de 0,70 ±0,05g, obtidos em uma piscicultura ornamental comercial. Inicialmente 
foram acondicionados em aquários experimentais distribuídos inteiramente ao acaso, com capacidade de 1,5L de água. 
Alimentados até a aparente saciedade. Utilizou-se quatro rações (tratamentos), cada uma delas com níveis do pó desidratado 
da fruta do noni, Morinda citrifolia: 0; 0,25; 0,50 e 0,75%, replicados dez vezes. O fruto do noni maduro foi triturado, 
desidratado em estufas de circulação fechada, afim de alcançar a granulometria de um pó fino para adição na ração. Todos os 
ingredientes da ração foram moídos, umidificados, homogeneizados e peletizados em moinho de rosca sem fim. A 
alimentação foi fornecida aos peixes três vezes ao dia (8, 12 e 16h). Após o período experimental de 60 dias, os peixes foram 
mantidos em jejum de 24 horas e submetidos a biometria. Os parâmetros avaliados foram: peso final (PF), ganho de peso 
(GP), consumo médio de ração (CMR), conversão alimentar (CA), comprimento padrão (CP), comprimento total (CT), 
comprimento da cabeça (CCAB), altura (ALT) e índice de cabeça (ICAB). Foram realizadas analises de ANOVA e regressão, 
havendo diferenças significativa, aplicou-se o teste de Tukey (P>0,05), utilizando-se o programa estatístico computacional 
SAEG/UFV – Sistema de análises estatística.

Resultado e Discussão: Na tabela 1 encontram- se os dados de desempenho produtivo e morfométricos de machos de Betta 
splendens alimentados com níveis da farinha do fruto do Noni (FFN) na ração, como aditivo. Observou-se uma tendências 
quadrática dentre os tratamentos e diferenças significativas pelo teste de Tukey (P>0,05) dentre os tratamentos, para as 
variáveis de desempenho de: peso final (PF), ganho de peso (GP) e conversão alimentar aparente(CAA), sendo o tratamento 
em que os animais foram alimentados com 0,50% de FFN na ração, os que obtiveram os melhores resultados. Para os 
resultados de consumo médio de ração (CMR), comprimento padrão (CP), comprimento total (CT), comprimento de cabeça 
(CCAB) e altura do corpo (ALT), não obteve-se diferenças significativas (P>0,05), para nenhum dos tratamentos testados. O 
fruto do noni, vem sendo utilizado na medicina humana com efeitos imunoestimulantes, todavia, o seu uso em rações para 
peixes expressou, no nível mais alto testado no presente experimento (0,75%), um efeito deletério, prejudicando o 
desempenho zootécnico dos peixes. Já a adição na ração de 0,5% de FFN, provavelmente pode ter expressado uma ação 
prébiotica no trato gastrintestinal dos animais, modulando a flora microbiana e assim influenciando positivamente no 
desempenho, como já relatado em outros estudos com o uso de outros extratos vegetais em rações para peixes (Santos et al., 
2009). Ressalta-se ainda, que estudos que envolvam a saúde e a nutrição animal, são perspectivas cada vez mais atrativas 
dentro do mercado de rações, sendo primordial estudos mais aprofundados sobre o tema.



Conclusão: Recomenda-se a adição de 0,50% de farinha do fruto de noni (Morinda citrifolia) em rações para machos 
deBetta splendens, para melhor saúde e desempenho animal.
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Introdução: A Artêmia sp., conhecida também como camarão de salmoura, é um microcrustáceo, braquiópodo, pertencente 
ao filo Arthropoda e classe Anostracea, (STORER, 1991, citado por PEREIRA, 2001). Possui quatro estágios de 
desenvolvimento (ovo, náuplio, metanáuplio e adulto). Euritermia, possuem possibilidade de viver em ambientes com baixa 
concentração de oxigênio dissolvido na água (CÂMARA, 2002). As Artêmias são ricas em proteínas, vitaminas (b-caroteno) 
e sais minerais, por isso são utilizadas em larga escala em cultivo de camarões e peixes na fase larval, acelerando o 
crescimento dos animais, recuperando os indivíduos doentes, deixando-os mais sadios (PEREIRA, 2001). Segundo (GOMES, 
1986), Os náuplios são constituídos por cerca de 50% de proteínas, enquanto os adultos podem chegar a 60%. 
MARCHIORI,1997, acreditava que a qualidade nutricional aliada a facilidade da utilização caracteriza a artêmia como um 
alimento ideal para ser utilizada na larvicultura comercial.

Material e Métodos: O experimento foi realizado no mês de agosto de 2019, no Laboratório de Aquicultura, do 
Departamento de Ciências Agrarias da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados. O delineamento 
experimental adotado, em blocos totalmente casualizados, contou com 2 tratamentos que correspondem a 100 ml de cloro 
ativo por litro de água e 25 gramas de sal para 1 itro de agua doce, testados em duplicata, totalizando 24 unidades 
experimentais. Em cada repetição dos tratamentos foi usado um grama de oocistos desidratados. Os oocistos de artêmia foram 
hidratados em água doce durante 0, 15, 30 e 45 minutos, com aeração constante, depois foram filtrados e submetidos aos 
tratamentos com água salina. Os oocistos de cada repetição foram colocados em peneira de malha fina para conte-los, e as 
peneiras com os oocistos foram imersas parcialmente em frascos contendo um litro de água com o cloro diluído. Depois deste 
processo os oocistos foram colocados na água salgada para eclosão (25 gramas de sal para cada litro de água doce). A água 
com os oocistos foi mantida em frascos plásticos transparentes, com aeração e luminosidade constante onde os oocistos 
ficaram durante 36 horas. A ordem dos frascos para todas as repetições foi estabelecida por sorteio. Os frascos foram 
colocados em uma caixa de plastico utilizada em feiras, um com os 24 frascos , os quais sustentavam também as duas 
lâmpadas fluorescentes de 40W cada. Trinta e seis foi feita a contagem dos náuplios o processo utilizado para 
contagemconsistiu da pipetagem de um volume equivalente a um mililitro.

Resultado e Discussão: Observa-se a superioridade do tratamento de hidratação de 15 minutos em solução de cloro ativo 
onde apresentou o ponto máximo de eclosão, tendo 50% dos dados de eclosão ao redor de 169 larvas eclodidas por mililitro, 
enquanto que a variação para os tratamentos de 30 e 45 minutos foi entre 5 e 112 larvas eclodidas por mililitro. 
Tecnicamente, observa-se que houve diminuição das taxas de eclosão das larvas quando se aumentou o tempo de hidratação 
na solução de cloro, com tempo de exposição de 30 minutos. O experimento mostrou que os melhores resultados entre os 2 
tratamentos são com a utilização de cloro ativo, que corresponde a 25 mililitros de hipoclorito de sódio 6% por litro de água. 
Segundo Warland e Warland, em 2004, para descapsulação de dez gramas de oocistos de artêmia é preciso adicionar 
hipoclorito de sódio com 12,5% de ingrediente ativo (125 g/litro) com a concentração desejada de cloro ativo de 22 g por litro 
de água. Esta, portanto é uma concentração muito acima da ideal encontrada neste trabalho que é 25 g por litro de água, mas o 
fato se deve ao tempo de exposição dos oocistos ao ingrediente ativo, que segundo os autores é de 5 a 7 minutos, enquanto 
que para este trabalho o tempo foi de 15 minutos. Segundo Bloch 1998, segundo o autor, é determinadopela mudança de 
coloração dos oocistos durante a o período de hidratação e a concentração de cloro é muito superior se comparada a qualquer 
tratamento deste experimento.



Conclusão: Na condição de exposição a concentração de cloro ativo influenciou a eclosão das larvas de 
Artêmia. Os melhores resultados de eclosão foram obtidos com 25g de cloro ativo para cada litro de água 
durante a descapsulação dos oocistos com um período de 0 a 15 minutos de hidratação. Espera-se que o 
resultado deste trabalho possa realmente ser utilizado por produtores para redução dos custos.

Agradecimentos: Os autores agradecem a Professora Claucia Aparecida Honorato pela orientação 
científica e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Introdução: As Boas Práticas de Manejo e de Biosseguridade na utilização de pós-larvas (PLs) é o aspecto mais importante
para o processo de produção de viveiros livres de enfermidades. Entretanto, para que esses protocolos de manejo e prevenção
sejam executados com êxito, é essencial que as PLs sejam livres de contaminação, reduzindo, assim, as perdas por
mortalidade na fase inicial de cultivo. Nesse panorama, para aumentar as chances de sobrevivência, os sistemas de berçários
intensivos atuam como uma importante ferramenta (PEREIRA NETO et al., 2005). Desta forma, objetivou-se analisar 2
métodos de adaptação na recepção de PLs, relacionando-as à taxa de sobrevivência em um sistema produtivo comercial de
camarões. 
Material e Métodos: Iniciou-se uma limpeza geral e manutenção dos aeradores, conjuntamente com uma análise de água do
canal de abastecimento. Adquiriram-se 2 lotes de PLs Litopenaeus vannamei com 18 dias de idade, média de 0,019g e
comprimento de 0,14 cm. Os lotes, adquiridos de larviculturas comerciais e previamente aclimatadas à água doce 0,0% ppm,
foram transportadas à Fazenda Jaibaras em Sobral-CE e classificados como A e B com 300.000 e 220.000, respectivamente.
Utilizou-se 2 métodos de adaptação: choque direto, utilizado como teste em uma amostra em triplicata com duração de 4 a 6
horas, e a diluição gradativa, que consiste em secar metade da caixa de transporte e reabastecer com a água do pré-berçário,
onde ficaram alojados por 48 horas. Fez-se necessária a análise de água uma vez ao dia para manter os parâmetros desejáveis,
além do fornecimento da ração com teor de proteína de 40% 2 vezes ao dia. Ao final da adaptação foi feita a contagem de
larvas por amostragem juntamente com a biometria. Por conseguinte, as PLs do lote A foram transferidas para tanques de
engorda, e do lote B primeiro passaram pelo bercário. A verificação das condições limnológicas foram realizadas
semanalmente, a fim de ajustar os parâmetros da qualidade da água, necessários para o desenvolvimento dos camarões. Para a
taxa de sobrevivência (TS%) foi utilizada a seguinte formula, segundo Draper e Smith (1981), TS%= (Nf x 100)/Ni Em que:
Nf=número final de pós-larvas ou camarões adultos e Ni=número inicial de larvas e pós-larvas. Os camarões permaneceram
nos tanques de engorda até atingirem o peso ideal de despesca. 
Resultado e Discussão: Tabela 1. Média dos parâmetros da água dos tanques.Durante o período experimental, as variáveis
físicas e químicas da água mantiveram-se próximo ao ideal para o cultivo de camarões. Resultados de alcalinidade e dureza
foram semelhantes ao da pesquisa de Boyde et al. (2002), considerada ideal acima de 50 mg/L. O pH variou entre 7,86 e 8,8,
valor pouco acima do normal, mas ainda aceitável, obtido por Malpartida et al. (2004), que é o de neutralidade. A temperatura
variou dentro da faixa confortável, 26-33°C, segundo Nunes (2002). A concentração de oxigênio dissolvido acima de 4mg/L,
corroborou com Nonwachai et al (2011).Os camarões cultivados no lote A apresentaram ganho de peso médio semanal de
0,80 a 0,84 g, enquanto que o lote B 0,63 ±0,03, o que representa um crescimento diário de 0,102, 0,107 e 0,107, para os
tanques do lote A, e 0,048, 0,050 e 0,046, para os tanques do lote B; com taxa de sobrevivência de 80% e 86%,
respectivamente. Em que por mais que o lote B tenha ´passado por dois estágios antes de ir para os tanques de engorda,
apresentou menor ganho de peso semanal médio, provavelmente por conta dos níveis de alcalinidade e dureza estarem bem
inferiores quando comparada com o outro lote, proporcionando um atraso na deposição de cálcio e nas mudas da carapaça. 
Conclusão: Conclui-se que houve diferença nos lotes submetidos aos dois tipos de aclimatação, onde o lote B apresentou
maior taxa de sobrevivência em relação ao lote A que foi o que não passou pela fase de berçário. 
Referências Bibliográficas: NUNES, A.J.P. Tratamento de efl uentes e recirculação de água na engorda de camarão
marinho. Revista Panorama da Aqüicultura, v.12, p.27-39, 2002.MALPARTIDA, J.; VINATEA, L.; SEIFFERT, W.;
BELTRAME, E. Qualidade do solo pode prevenir enfermidades. Revista Panorama da Aqüicultura, v.86, p.53-56,
2004.BOYD, C.E.; THUNJAI, T.; BOONYARATPALIN, M. Dissolved salts for inland, low-salinity shrimp culture. Global
Aquaculture Advocate, v.5, p.40-45, 2002.NONWACHAI, T
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Introdução: As fases do ciclo reprodutivo de Daphnia magna podem ser sexuada e assexuada. Sob condições ótimas, tem
sido relatado que Daphnias podem produzir mais de 100 ovos por ninhada. Os estímulos ambientais para que as fêmeas de
Daphnia magna produzam ovos haploides dos quais eclodem machos são: deficiência alimentar, falta de oxigênio, alta
densidade populacional, temperatura baixa e fotoperíodos de 20 horas ou 4 horas. Os efípios são encontrados no fundo de
lagos ou junto à costa. Eles podem ser secos ao ar e armazenados de 1 a 5 ºC, permanecendo viáveis mesmo quando
congelados (IVLEVA, 1969). Pesquisas relacionadas à produção e viabilidade de ovos de resistência são de grande
importância na piscicultura comercial pois facilita o seu uso na aquicultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das
concentrações de Hipoclorito de sódio (NaClO) na eclosão de ovos de resistência de Daphnia magna. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e quatro
repetições. Onde os tratamentos foram representados pelas concentrações de hipoclorito de sódio (C1=0,15%; C2=0,30%;
C3=0,45% e o controle (sem NaCLO).As Daphnias foram cultivadas em recipientes plásticos transparentes com volume útil
de 8L-1, preenchidas com água de poço artesiano repousada por uma semana e modificada a dureza 260 mg/L de CaCO3 a
fotoperíodo natural e temperatura ambiente.Os ovos foram produzidos nos tanques de cultivo das Daphnias, e coletados com
um sifão do fundo do tanque, em seguida a água com os ovos foi filtrada numa peneira com tela de 75mµ para retirada das
impurezas e logo filtrada em peneira de 800mµ para a obtenção dos ovos. Duzentos e cinquenta (250) ovos foram estocados
em tubos eppendorf com água destilada a em 1,5mL e guardados por 2 meses e após 30 dias foi realizado o teste de eclosão.
Os ovos de resistência no tubo eppendorf foram estocados e mantidos a 4 °C por 24 horas antes de realizar os testes de
eclosão.Para realizar o experimento foram usados 20 potes plásticos transparentes com tampas com volume útil de 150 mL,
em cada pote foi colocado 100 mL de água de cultivo para Daphnia e introduzidos 20 ovos sobre luz constante e temperatura
ambiente por um tempo de 24 horas. Após as 24 horas foi avaliado a taxa de eclosão dos ovos. Os resultados obtidos foram
submetidos ao teste F para análise de variância com pacote estatístico BIOESTAD. 
Resultado e Discussão: A maior percentagem de eclosão dos ovos de resistência (87,5%) em 24 horas foi com a
concentração de hipoclorito de sódio (NaCLO) 0,45% apresentando diferença significativa p<0,05 com as concentrações de
0,15%, 0,30% e sem hipoclorito de sódio NaCLO) (%) que não diferem entre si. Não foi observado nenhuma eclosão nas
demais concentrações testadas em 24 horas. Davison (1969), usando agulhas para separar os ovos de efípio, mostrou que
apenas o efípio descapsulado se desenvolveu (75%), e os ovos não descapsulados foram observados por muitos dias e nunca
eclodiram. No estudo de Pancella e Stross (1963), o tempo para eclosão do efípio não tratado com hipoclorito foi muito maior
(44 dias) do que o efípio imerso em hipoclorito por cinco minutos (3 dias). Experimentos utilizando efípio sem avaliação
prévia ainda são muito utilizados (Santangelo et al., 2010; Haghparast e Shabani, 2012), no entanto o nosso experimento
mostrou a importância desse procedimento quando é necessário avaliar a taxa máxima de eclosão de ovos em repouso ou
gerar novos indivíduos rapidamente. Além disso, o presente estudo reforça a importância da separação dos ovos do efípio,
não apenas para melhorar o contato do fator estimulante com o óvulo, mas também para selecionar apenas os ovos
potencialmente viáveis. Os tratamentos que obtiveram 0% de eclosão de ovos, podem ter ocorrido pelo fato de os ovos dentro
do efípio não serem tão sensíveis aos sinais de eclosão uma vez que essas concentrações foram menores que 0,45%, sendo
esta concentração a que obteve um resultado satisfatório.

 
Conclusão: Nas condições testadas, para a eclosão de ovos de resistência de Daphnia magna em 24 horas pode ser usada a
solução de hipoclorito de sódio (NaCLO) na concentração de 0,45% com exposição dos ovos durante 10 minutos e abrigo de
luz contínua. No entanto é necessário realizar novos ensaios para melhorar técnica recomendada.



Referências Bibliográficas: DAVISON, J. Ativação do ovo ephippial de Daphnia pulex. O jornal da fisiologia geral, vol. 53,
não. 5, págs. 562-575, 1969; HAGHPARAST, S. e SHABANI, A. Hatching Requirements of Straus, 1820, and Daphnia
pulex Linnaeus, 1758, diapausing eggs from Iranian populations in vitro. Daphnia magnaJournal Agricultural Science and
Technology, vol. 14, pp. 811-820, 2012; IVLEVA, I. V. Biological Foundations and Methods of Mass Cultivation of Food
Invertebrates. Nauka, Moscow. 1969; PANCELLA, J.R.e STROSS, R.G. Light induced hatching of. Daphnia resting eggs
Chesapeake Science, vol. 4, no. 3, pp. 135-140, 1963; SANTANGELO, J.M., BOZELLI, R.L., ESTEVES, F.A. e
TOLLRIAN, R. Predation cues do not affect the induction and termination of diapause in small-bodied cladocerans.
Freshwater Biology, vol. 55, no. 7, pp. 1577-1586, 2010.
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Introdução: A aquicultura vem ganhando destaque no Brasil, relacionada à ampla capacidade do país para exercer este tipo 
de atividade e por possuir clima adequado e disponibilidade de água. A produção aquícola brasileira atingiu a marca de 
772.560 mil toneladas em 2018, obtendo acréscimo de 4,5% em comparação ao ano anterior (PEIXE BR, 2019).O custo com 
a alimentação na aquicultura intensiva, corresponde a aproximadamente 50% do custo total de produção (GALDIOLI 2008). 
A frequência e quantidade de alimento fornecido podem influenciar a conversão alimentar de peixes, sendo que o excesso de 
alimento fornecido resultará em lixiviação de nutrientes (SCORVO FILHO et al., 2004).A Pirapitinga (Piaractus 
brachypomus) é a única espécie do gênero Piaractus sp. encontrada na bacia amazônica e é considerado o terceiro maior peixe 
de escamas da Amazônia (ZARPELLON, 2015). Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito das diferentes taxas de 
arraçoamento sobre o desempenho do Piaractus brachypomus.

Material e Métodos: Foram utilizados 60 exemplares da espécie Pirapitinga (Piaractus brachypomus), com comprimento 
total e peso médio inicial, respectivamente de 5,56±0,5 mm e 3,91±1,0 g, sem distinção de sexo, distribuídos em 
delineamento experimental em blocos casualizados, com três tratamentos, quatro repetições, perfazendo 12 unidades 
experimentais (aquários). O critério adotado para formação dos blocos foi o peso vivo inicial.Os tratamentos consistiram de 
diferentes taxas de arraçoamento de 5,0; 9,0 e 13,0% da biomassa estocada. Os peixes alimentados com dieta comercial 
microextrusada (1 à 2 mm) contendo 450,00 g/kg de proteína bruta, 10,0 g/kg fósforo, 1,500,00 mg/kg vitamina C, estocados 
em aquários plásticos com capacidade para 12L de água. A alimentação ocorreu na frequência de três vezes ao dia, às 07:00; 
12:00 e 17:00 h.Ao final da fase de adaptação ocorreu a primeira biometria para obtenção de dados de comprimento e peso 
iniciais. As demais biometrias, em número de três, ocorreram com frequência de 21 dias para o ajuste das quantidades de 
alimento fornecido e obtenção de dados para o cálculo das variáveis de desempenho: ganho de peso e ganho de biomassa os 
quais permitiram o cálculo da conversão alimentar aparente. A taxa de sobrevivência foi avaliada durante todo experimento e

o fornecimento de alimento foi corrigido em função da ocorrência de mortalidade.Os dados de desempenho foram submetidos
à ANOVA utilizando-se do procedimento PROC GLM do software SAS (2004). O nível de significância adotado foi de 5% e
o teste Tukey-Kramer foi utilizado para comparação entre médias.

Resultado e Discussão: A conversão alimentar aparente (CAA = consumo/ganho de biomassa) de 0 a 63 dias, entre os
tratamentos com taxa de arraçoamento de 5,0 e 13,0% da biomassa foram superiores as verificadas até 42 dias de
experimentação (TABELA 1). Entre 0 e 21 dias de experimento, a CAA verificada para o tratamento com taxa de
arraçoamento de 9,0% foi intermediária às verificadas para os demais tratamentos. Entre 0 e 42 dias de experimentação,
apenas a CAA referente aos peixes alimentados com proporção da biomassa de 13,0% diferiu das demais.Considerando todo
o período experimental (0 a 63 dias), verificou-se melhor conversão alimentar para peixes alimentados com a proporção de
5,0% da biomassa (TABELA 1). Conforme Arbbeláez Rojas, et al. (2002), a conversão aparente na fase de alevinagem é mais
eficiente que na engorda, sendo influenciados pela densidade de estocagem, sistemas de produção, alimento, qualidade da
água e nível de proteína da ração, fatores que podem ter influenciado os dados de conversão alimentar do presente
experimento.

Conclusão: A Pirapitinga (Piaractus brachypomus) em sistema de recirculação de água, apresentou melhor desempenho 
quando alimentada na proporção de 5,0% da biomassa estocada, na fase de alevinagem.

Referências Bibliográficas: ARBBELÁEZ-ROJAS, G. A.; FRACALOSSI, D. M.; FIM, J. D. I. Composição corporal de 
tambaqui, Colossoma macropomum, e matrinxã, Brycon cephalus, em sistemas de cultivo intensivo, em Igarapé, e semi-
intensivo, em viveiros. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.3, p.1059-1069, 2002.GALDIOLI, E. M., et al. Diferentes 
fontes protéicas na alimentação de alevinos de curimba (Prochilodus lineatus V.). Acta Scientiarum. Biological Sciences, v. 
22, p. 471-477, 2008.PEIXE BR. Anúario Brasileiro de Piscicultura. São Paulo. p 11. 2019.SAS INSTITUTE. SAS/GRAPH 
9.1 Reference. SAS Institute, 2004.SCORVO FILHO, J.D.; MARTINS, M.I.E.G.; SCORVO-FRASCA, C.M.D. Instrumentos 
para análise da competitividade na piscicultura. In: CYRINO, J.E.P.; URBINATI, E.C.; FRACALOSSI, D.M.; 
CASTAGNOLLI, N. Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. Ed. São Paulo: TecArt, Cap. 17. 
p.517-533, 2004.ZARPELLON, I. Taxa de Alimentação para Juvenis de Pirapitinga Criados em Hapas. Universidade Federal 
de Goiás. Goiânia, p. 75. 2015.
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Introdução: A carcinicultura vem ampliando-se em diversas partes do mundo (RIBEIRO et al., 2014). Embora seja uma
atividade de cultivo recente quando comparada aos demais setores da aquicultura, já apresenta algumas inovações. Dentre as
inovações utilizadas atualmente, destaca-se o sistema de cultivo em meio aos bioflocos (BFT). Esse sistema favorece o
aumento da densidade de estocagem, possibilita produção em condições de redução ou até ausência de renovação de água,
ocasionando melhor aproveitamento desse recurso, gerando maior biossegurança, pois, minimiza a troca de água, sem risco
de patologia e emissão de efluentes (FÓES et al., 2012). Porém, ainda é necessário o desenvolvimento de técnicas de cultivo
que visam o aumento da produtividade, com diminuição de custos e dos danos ambientais.Objetivou-se avaliar o desempenho
zootécnico do camarão Litopenaeus vannamei cultivado na fase de berçário, em sistema de biofloco, sem realização da troca
de água, utilizando diferentes fontes de carbono. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no Laboratório de Experimentação de Organismos Aquáticos (LEOA) da
Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram utilizados 20 tanques circulares de
polietileno, abastecidos com 15L de efluentes de cultivo em biofloco (GAIA et al., 2017) e 1 tanque controle, abastecido com
água de poço artesiano, sendo feita a reposição para repor perda de evaporação. Foi utilizado compressor radial (120 W) para
aeração dos tanques experimentais com uso de pedras porosas.O delineamento experimental foi inteiramente casualizado,
composto por 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos consistiram: melaço de cana de açúcar (ME), açúcar cristal (AC),
fécula de mandioca (FM), farinha de trigo (FT) e um tratamento controle (CT) sem aplicação de fontes de carbono. As fontes
de carbono foram aplicadas diariamente numa relação carbono:nitrogênio de 15:1 (AVNIMELECH.,1999).O povoamento
dos tanques feito com 8 pós-larvas com peso médio de 0,2g, numa densidade de 156,6 camarões/m2. Os animais foram
alimentados 3 vezes ao dia, com dieta comercial de diâmetro de 0,4 a 1,0 mm, da seguinte composição: proteína bruta (40%),
extrato etéreo (9%), fibra bruta (4%) e matéria mineral (12%).Após 45 dias de cultivo, foram avaliados os parâmetros
zootécnicos: peso médio final (g), ganho de peso (g), sobrevivência (%), biomassa final (g) e fator de conversão alimentar
(FCA). Foi testada a normalidade dos dados e a homocedasticidade das variâncias, complementada pela análise de variância,
seguida do teste SNK (Student-Newman-Keuls) (p<0,05). 
Resultado e Discussão: As variáveis de desempenho zootécnico não apresentaram diferença significativa entre os
tratamentos (P>0,05), conforme tabela 1.De acordo com a tabela 1, após 45 dias de cultivo, a sobrevivência foi satisfatória
para os tratamentos e FT e FM. Gandini et al. (2016) avaliando diferentes fontes de carboidratos para o crescimento do
camarão branco em sistema de biofloco relatam sobrevivência variando de 74 a 82%. No tratamento controle não foi
verificado sobrevivência, uma vez que com 20 dias de cultivo constatou-se 100% de mortalidade dos camarões. O fator de
conversão alimentar se apresentou melhor nos tratamentos FT e FM, além também de se mostrarem mais eficientes no
incremento à biomassa final.Apesar do ganho de peso e o peso final se mostrarem superiores com o tratamento AC, as
variáveis sobrevivência, biomassa final e conversão alimentar não foram satisfatórias como nos tratamentos FT e FM,
demonstrando assim, que sua utilização não seria conveniente em um sistema de cultivo.

 
Conclusão: O tratamento controle não é recomendado para o cultivo de camarão marinho com baixa salinidade.Os melhores
resultados do desempenho zootécnico do camarão Litopenaeus vannamei foram alcançados nos tratamentos com adição da
fécula de mandioca e farinha de trigo, onde os animais apresentaram melhor taxa de sobrevivência e conversão alimentar,
bem como melhor incremento a biomassa final.  
Referências Bibliográficas: AVNIMELECH, Y. Carbon/nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems.
Aquaculture, v. 176, p. 227-235, 1999.FÓES, G. K.; GAONA, C. A. P.; POERSCH, L. H.Cultivo em bioflocos (BFT) é
eficaz na produção intensiva de camarões. Visão Agrícola, seguimento da Aquicultura v. 11, jul/dez, 2012. GAIA, M. A. A.
et al., Caracterização das variáveis físico químicas no cultivo de Litopenaeus vannamei em biofloco com baixa salinidade.
XVII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (XVII JEPEX 2017). Anais... Serra Talhada, PE, 2017.GANDINI, F. A. et al.,
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Introdução: A produção aquícola tem crescido de forma acelerada no Brasil e no mundo, em função do aumento da
população e da procura por alimentos saudáveis (FAO, 2012). A aquicultura brasileira apresentou produção de 772.560 mil T
em 2019. A região sul, especialmente o estado do Paraná, tem se destacado nesse segmento (PEIXE BR, 2019).O sistema de
recirculação de água (RAS), tem sido utilizado na produção de peixes no intuito de reduzir o uso da água, viabilizando a
reutilização desse recurso. São inseridos dispositivos que removem partículas sólidas, biofiltros que oxidam o produto das
excretas dos peixes, dispositivos de troca gasosa que removem o dióxido de carbono dissolvido, inserindo oxigênio,
necessário para os peixes e bactérias nitrificantes (GODDEK et al. 2019).Objetivou-se avaliar parâmetros de pH, temperatura
e oxigênio dissolvido da água de cultivo da Caranha (Piaractus brachypomus) em sistema de recirculação de água. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no Laboratório de Aquarismo do IF Goiano-Campus Ceres com utilização de
RAS (capacidade 160L), contendo sistema de filtragem físico/biológico coletivo (manta acrílica). O filtro biológico composto
por rocha britada e cerâmica. Em associação, utilizou-se ultravioleta para esterilização. O aquecimento foi realizado com
associação de termostato e aquecedor, implantado juntamente ao sistema de aeração suplementar, composto por mini
compressor e pedra porosa, instalado previamente ao filtro físico/biológico. Utilizou-se 60 exemplares de Pirapitinga
(Piaractus brachypomus), com comprimento total e peso médio iniciais, respectivamente de 55,56±0,5 mm e 3,91±1,0 g, sem
distinção de sexo, distribuídos em delineamento experimental em blocos casualizados, com três tratamentos, quatro
repetições, perfazendo 12 unidades experimentais (aquários - capacidade de 12 L) contendo cinco espécimes por unidade
experimental. O critério adotado para formação dos blocos foi o peso vivo inicial.Os tratamentos consistiram de taxas de
arraçoamento de 5,0; 9,0 e 13,0% da biomassa estocada. Os peixes foram alimentados três vezes ao dia, às 07:00; 12:00 e
17:00h, com dieta comercial microextrusada (1 à 2 mm) contendo 450,00g/kg de proteína bruta, 10,0g/kg fósforo,
1.500,00mg/kg vitamina C. A temperatura e o oxigênio dissolvido foram avaliados em intervalos de 24h, por meio de
oxímetro digital. A aferição do pH da água dos aquários e as trocas parciais (50% de seu volume), foram realizadas em
intervalos de 96h. A água perdida por evaporação foi reposta em frequência de 48h. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 são apresentadas as médias de temperatura, pH e oxigênio dissolvido na água de cultivo
do SAR. Conforme de Leira et al., (2017) peixes oriundos de regiões tropicais, apresentam como faixa ótima para
crescimento 24 a 28°C. Os valores de temperatura foram mantidos em média de 27,64ºC e não diferiram entre os tratamentos,
uma vez que foi utilizado sistema de aquecimento, alocado previamente ao filtro físico/biológico.O pH da água de cultivo
apresentou amplitude máxima durante o experimento de 0,32 unidades, variando entre 7,94 e 8,26. O pH é uma das principais
variáveis para os organismos aquáticos, sendo um dos mais complexos de interpretar porque vários fatores externos ou
internos podem causar alteração. Por outro lado, BALDISSEROTTO; GOMES, 2005 relataram faixa recomendada de pH
entre 6,5 a 9,0 para espécies de peixes tropicais. Verificou-se que somente os períodos experimentais influenciaram as médias
de pH, de maneira que somente entre 0 e 42 dias foi inferior a 8,0. Sendo assim, independentemente dos fatores em estudo, o
SAR foi adequada para manutenção da temperatura e pH da água de cultivo do Piaractus brachypomus. O nível médio de
oxigênio dissolvido verificado durante o experimento foi de 3,03mg/L. Conforme Cyrino et al. (2010) são adequadas
concentrações de OD superiores a 5 mg/L, enquanto, Tavares (2013) sugeriu 4 mg/L de OD, ambas superiores às verificadas
durante o experimento. Pôde-se verificar que a taxa de arraçoamento na proporção de 13,0% da biomassa estocada
proporcionou redução do OD durante o experimento. 
Conclusão: O sistema de recirculação de água mostrou-se eficiente para a os parâmetros de temperatura e pH uma vez que se
manteve dentro do ideal para criação de peixes tropicais. Os valores de oxigênio dissolvido apresentaram-se abaixo do ideal
devido a elevada taxa de arraçoamento. 
Referências Bibliográficas: BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. Espécies natives para piscicultura no Brasil. Santa
Maria: Editora UFMS, 2005, 470p. CYRINO, J. E. P.; BICUDO, A. J. A.; SADO, R. Y.; BORGHESI, R.; DAIRIKI, J. K. A
piscicultura e o ambiente – o uso de alimentos ambientalmente corretos em piscicultura. Revista Brasileira de Zootecnia,
v.39, n.(Suplemento), p.68 - 87, 2010. LEIRA, M. H.; CUNHA, L. T.; BRAZ, M. S.; MELO, C. C. V.; BOTELHO, H. A.;
REGHIM, L. S. Qualidade da água e seu uso em Pisciculturas. PUBVET, v. 11, n.1, p.11-17, Jan/ 2017.MARENGONI,
Nilton Garcia; MOTA,Francisca Lílian Sales; GOMES Raimundo Bemvindo; BASILIO, Francisca Francineuma Fernandes;
OLIVEIRA, Newton Tavares Escocard; OGAWA, Masayoshi. Qualidade física e química da água em sistema fechado de
recirculação durante o cultivo de juvenis de tilápia-do-Nilo Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 34, n. 2, p. 927-934,
mar./abr. 2013PEIXE BR. Anúario Brasileiro de Piscicultura. São Paulo. p 11. 2019.TAVARES, L. H. S. Uso racional da
água em aquicultura. UNESP - Jaboticabal. 2013. 
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Introdução: Dentre os alimentos, o pescado e de modo particular o peixe, é um alimento perecível que exige muitos
cuidados em relação ao seu manuseio. Desse modo, para manter as propriedades desse produto é ideal que o pescado seja
congelado. Com isso, tem-se a opção de realizar o glaciamento, o qual protege o peixe contra a degradação (ARGENTA,
2012). Porém, pode haver excesso de água incorporada nesses alimentos congelados diante desta etapa, prejudicando o
consumidor (TAVARES; TAVARES; FERNANDES, 2006). Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi obter o
rendimento do filé congelado de Tilápia adquirido no mercado de varejo até chegar à mesa do consumidor. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Tecnologia de Produto Animal da Universidade Estadual
Vale do Acaraú, na cidade de Sobral, Ceará. As amostras foram obtidas em supermercados locais e de forma aleatória
escolheu-se três marcas, denominadas lotes A, B e C de filés congelados de tilápia, a preço de mercado de varejo com pesos
líquidos de 200, 500 e 800 gramas respectivamente. Os filés foram pesados com a embalagem original, Peso Bruto (PB). Em
seguida, as embalagens foram pesadas limpas e sem resíduos, Tabela 1.O peso dos filés glaciados foi obtido subtraindo-se o
peso da embalagem do peso bruto. A amostra foi composta de três lotes totalizando 6 unidades. Os filés passaram por
desglaciamento, feito por gravimetria, e pesado novamente. Na etapa seguinte os lotes foram divididos em duas partes, 50%
destinada ao cozimento em água, colocou-se os filés em uma panela com 300 ml de água, suficiente para cobrir totalmente os
filés que ficaram em fervura, 120°C, até atingir o cozimento, e a outra metade para o cozimento em grill, com temperatura de
190°C, o produto foi retirado após apresentar-se dourado (vermelho) nas duas faces. Optou-se por usar um modelo similar ao
doméstico, dia a dia do consumidor. Com os dados obtidos foram apresentados os rendimentos de filés de Tilápia, em relação
ao peso na aquisição do produto. 
Resultado e Discussão: Os valores obtidos na tabela 2 mostram que os pesos, após o desglaciamento, para os lotes A e B
estão em desacordo com a lei vigente que estipula limites máximos no percentual de glaciamento que o pescado congelado
deve ter 12% para peixes e 20% para crustáceos e moluscos (BRASIL, 2017). Os rendimentos dos filés devem ficar em até
88%, esse valor para as marcas estudadas foi alcançado apenas pelo o lote C. O resultado é insuficiente para declarar fraude,
uma falta de controle técnico no processo pode promover erros. Entretanto, sendo configurada má fé por conta da empresa
responsável pelo produto, ela sofrerá as penalidades cabíveis.O baixo rendimento dos filés quando comparados ao peso no
momento da aquisição, alcançou 64,6%, 75,7%, 72,7% após o cozimento em água e 56,9%, 45,7%, 55,2% após cozimento no
grill para os lotes A, B e C respectivamente (tabela 3). Mesmo levando em consideração que alguns fatores podem influenciar
nesses resultados, como o peso do peixe filetado, glaciamento etc, as perdas crescentes não condizem com os valores
monetários agregados ao produto que são repassados aos consumidores.

 
Conclusão: Os filés de Tilápia adquiridos no mercado de varejo local apresentaram perdas para o consumidor nos dois tipos
de cozimentos. 



Referências Bibliográficas: ARGENTA, F.F. Tecnologia de pescado: características e processamento da matéria-prima.
2012. 61 f. Monografia (Especialização em produção, tecnologia e higiene de alimentos de origem animal) – Faculdade de
Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Instrução Normativa N° 21 de 31 de maio de 2017. Disponível em < http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19100559/do1-2017-06-07-instrucao-normativan-21-de-31-de-maio-de-2017-
19100473> Acesso às 18:04 de 08 de janeiro de 2019.RIBEIRO, S.N. Avaliação da perda líquida no degelo de filés de tilápia
realizada por desglaciamento. Londrina, 2013. TAVARES, L.F.; TAVARES, Marília F.; FERNANDES, Thaís A. Análise da
perda líquida no degelo e o preço real do quilo do filé de peixe cação utilizado em um restaurante comercial na cidade de
N i t e r ó i ,  R J .  I n :  X I I I  S I M P E P ,  B a u r u ,  2 0 0 6 .  D i s p o n í v e l
em:<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/590.pdf>Acesso em: 12 set. 2019.
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Introdução: A caprinovinocultura no Nordeste apresenta baixa produtividade decorrente das falhas de manejo, especialmente
sanitário (LIMA, 1979; SOUZA NETO, 1987). As doenças infecciosas representam importantes causas da baixa
produtividade, além de promover riscos à saúde humana e de outros animais. Assim, o primeiro passo na busca de soluções é
descrever o perfil sanitário dos rebanhos, buscando o entendimento dos fatores que influenciam a baixa produtividade e
construindo diretrizes que possam auxiliar na elaboração de estratégias para mudar a realidade atual da atividade, acarretando
aumento da lucratividade e segurança alimentar. Os objetivos deste trabalho foram traçar o perfil sanitário e identificar as
potenciais doenças infecciosas que acometem criações de caprinos e ovinos criados no assentamento Carnaúba do Ajudante,
bem como, incentivar o uso de calendário de vacinação pelos produtores e produtoras daquele assentamento. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no Assentamento Carnaúba do Ajudante, localizado na zona rural de Serra
Talhada, Pernambuco, o qual foi criado a partir de uma reordenação fundiária implementada pelo Instituto de Terras e
Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (ITERPE). A comunidade é constituída por 24 famílias, das quais 18 adotam a
criação de pequenos animais como atividade complementar, e apenas 11 participaram do presente trabalho.Inicialmente foi
realizado levantamento de situação sanitária do assentamento por meio de entrevistas com questionário estruturado. Os
objetivos do trabalho foram apresentados a partir de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados
obtidos, bem como o histórico de doenças que comumente ocorrem no Sertão, serviram de base para traçar, junto à
comunidade e aos docentes e discentes da UFRPE, estratégias e procedimentos para a prevenção e controle das principais
doenças infecciosas que podem acometer o rebanho caprino e ovino do assentamento. 
Resultado e Discussão: Quando perguntados sobre os sintomas mais frequentes apresentados pelos animais, aqueles mais
característicos de doenças infecciosas (catarata, feridas na boca, diarreia, corrimento nasal, mastites, sintomatologia nervosa e
caroços) somam 55% de todos os sintomas descritos, o que voltou a atenção para as doenças infecciosas.As clostridioses
representam grande parte processos infecciosos e intoxicações que afetam os animais domésticos. A enfermidade possui
elevada letalidade, representando risco para homens e animais. Não existem dados oficiais sobre as clostridioses no Brasil
(LOBATO et al., 2007), entretanto, relata-se casos no Nordeste, sobretudo em Pernambuco. Alguns entrevistados também
relataram ataques de morcegos aos animais. A raiva é prevalente no Nordeste em 55% (VARGAS et al, 2019), sendo de
extrema importância devido a sua letalidade (100%) e pelas milhares de mortes humanas por ano (WHO, 2019). Assim,
estabeleceu-se calendários de vacinação para clostridioses e raiva.Realizou-se oficina de vacinação com exposições teóricas e
práticas das boas práticas de vacinação, (dose, local e vias de administração, transporte e manuseio das vacinas e
equipamento, prazos de validade e anotações) foram ministradas pelos docentes e discentes da UFRPE. Foram vacinados 59
animais com reforço após 30 dias. Os produtores demonstraram interesse na oficina, e foram bem receptivos quanto a
utilização e implantação das técnicas apresentadas. Também foi exposta a importância do associativismo entre os criadores,
visando obter as vacinas e material necessário a melhores custos. 
Conclusão: As ações profiláticas foram de extrema importância para o conhecimento da realidade sanitária do assentamento
Carnaúba do Ajudante, bem como para a melhoria das condições higiênico-sanitárias da criação de caprinos e ovinos
tornando viável a utilização de um calendário de vacinação para doenças infecciosas, neste caso, a Raiva e as Clostridioses. 
Agradecimentos: Ao Assentamento Carnaúba do Ajudante pela receptividade, à Secretaria Municipal de Agricultura
Familiar de Serra Talhada, ao PRORURAL e ao IPA pela colaboração e a UFRPE por tornar viável o trabalho do projeto
Bext 2018. 
Referências Bibliográficas: LIMA, E. de O. Aspectos zoossanitários, zootécnicos, históricos e sócio-econômicos da
caprinocultura em Pernambuco, Brasil. Recife: Delegacia Federal de Agricultura em Pernambuco, n. 1, 1979. 59 p. Série
Sanidade e Epidemiologia.Lobato FCF, Assis RA, Salvarani FM (2007). Principais Clostridioses dos Ruminantes
Domésticos. Revista Veterinária e Zootecnia em Minas – CRMV-MG: 36-40LOBATO, F.C.F. et al. AVALIAÇÃO DA
POTÊNCIA DE VACINAS CONTRA CLOSTRIDIUM SEPTICUM COMERCIALIZADAS NO BRASIL. AVALIAÇÃO
DA POTÊNCIA DE VACINAS, [S. l.], 2008. Disponível em: biologico.sp.gov.br/uploads/docs/arq/v75_2/lobato.pdf. Acesso
em: 11 set. 2019.SOUZA NETO, J. de. Características gerais da caprinocultura leiteira no estado de Pernambuco. Sobral:
EMBRAPA – CNPC, 1987. Boletim n. 4.VARGAS, Alexander; ROMANO, Alessandro Pecego Martins; MERCHÁN-
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HEALTH ORGANIZATION. Rabies. [S. l.], 21 maio 2019. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/rabies#. Acesso em: 12 set. 2019.
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A FASE TERMOFÍLICA DA COMPOSTAGEM EM PILHAS ESTÁTICAS É INFLUENCIADA
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Introdução: As leiras de compostagem podem ser conduzidas estaticamente, sendo mantida pelo máximo de tempo possível
sem revolvimentos, no entanto, é importante que não ocorram perdas na degradação pela restrição de oxigênio no interior da
leira, sendo um parâmetro de monitoramento a temperatura alcançada neste período. Em experimento conduzido por Orrico
Jr. et al. (2010) foram compostadas carcaças de aves mortas e cama de frangos, em leiras estáticas. Os autores verificaram
reduções de massa de ST de 49% e consideraram o processo efetivo na redução de coliformes, sobretudo pela manutenção da
temperatura acima de 50ºC.O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aeração na persistência da fase termofílica em
leiras formadas com quatro diferentes resíduos orgânicos (descartes de abatedouro bovino e ovino, restos de incubatório,
resíduos da filetagem de peixes e restos alimentares de restaurante universitário) e compostados em pilhas estáticas,
recebendo ou não aeração. 
Material e Métodos: A pesquisa realizada na Universidade Federal da Grande Dourados. Com quatros resíduos: do
restaurante universitário (RU), dos abatedouros de bovinos e ovinos (RA), da filetagem de pescado (RP) e do incubatório
(RI). Foi adotado DIC, em esquema fatorial 4x2 (4 resíduos orgânicos e 2 condições de aeração: com e sem injeção de
oxigênio), com duas repetições (leiras). Para formação das leiras foi utilizado 80% de feno e 20% casca de arroz, distribuído
em camadas intercaladas com os resíduos. A proporção entre resíduo e material absorvente foi de 3,0 a 3,5:1 (massa:massa).
As células foram construídas com palete e revestidas internamente com sombrite, as dimensões foram: 0,85 x 0,50 e 1,20m de
altura, largura e profundidade.Nas leiras com aeração foram inseridos horizontalmente tubos de PVC perfurados, com
diâmetro de 50 mm. Os canos foram distribuídos com distância de 25 cm da base para o primeiro cano e 55 cm da base para o
segundo cano, os canos interligados na parte frontal da composteira em uma única entrada, que acoplado a um motor
soprador de ar, permitindo a injeção de ar com o fluxo médio de 0,9 L min-1 por quilograma de material, durante 15min por
dia. O período total de compostagem foi de 90 dias, com revolvimento aos 50 e 75 dias, diariamente mensuradas as
temperaturas.Os dados foram submetidos à análise de variância com teste de média e comparação pelo teste de Tukey,
considerando-se como fonte de variação os resíduos orgânicos e a presença ou não de aeração, sendo as análises realizadas
com o auxílio do pacote computacional R (versão 3.1.0 for Windows). 
Resultado e Discussão: As temperaturas médias alcançadas durante a compostagem dos resíduos orgânicos (Figuras 1A e
1B) caracterizam persistência da fase termofílica, com duração de 58, 60, 52 e 62 dias para os resíduos de RA, RI, RP e de
RU, respectivamente. Estes valores demonstram a eficiência de digestão dos resíduos, sendo necessário para o tratamento
destes materiais, intensificando a remoção de patógenos e permitindo a redução de massa e volume durante a compostagem.
De acordo a representação das Figuras 1A e 1B.Não foi observada influência (p>0,05) da aeração para as leiras formadas
pelos resíduos de AB, IN e PE, que apresentaram valores médios de temperatura de 50,0; 47,2 e 48,2ºC considerando os 90
dias de compostagem.A aeração influenciou (p<0,05) a duração e as temperaturas da fase termofílica apenas para o resíduo de
restaurante (Figura 1B), sendo superior (61 dias de persistência e 46,6ºC) na condição com aeração, em comparação com
leiras não aeradas (54 dias de persistência e 43,4ºC). É importante observar nas Figuras 1A e 1B, que a condição com a
aeração forçada (1B) proporcionou menores oscilações de temperaturas entre as médias representadas para cada resíduo, ao
longo do tempo de compostagem, o que pode ter promovido melhor condição de manutenção dos microrganismos
envolvidos, como defendido por Rasapoor et al. (2016).



Conclusão: Os resultados obtidos deste trabalho recomendam o uso de composteiras estáticas para o tratamento dos resíduos
gerados em abatedouros de bovinos, na filetagem de peixes e incubatórios de ovos sem a necessidade de aeração, entretanto o
resíduo gerado em restaurantes universitários recomenda o uso de aeração para intensificar as temperaturas termofílicas e
assim alcançar melhores resultados. 
Agradecimentos: A CAPES, ao CNPq, ao Fundect e UFGD pelo apoio financeiro. 
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avícola:cama de frangos e carcaças de aves. Engenharia Agrícola, v.30, n.3, p.538-545. 2010.R: A language and environment
for statistical computing. Vienna, Austria: R. Foundation for Statistical Computing, 2006. Disponível em: <http://www.R-
project.org> Acessado em: 23 nov 2018.Rasapoor, M.; Adl, M.; Pourazizi, B. Comparative evaluation of aeration methods
for municipal solid waste composting from the perspective of resource management: A practical case study in Tehran, Iran.
Journal of Environmental Management. v.184, p.528-534. 2016.
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Introdução: Sistemas integrados de produção vegetal e animal, de modo diversificado, consorciado e de sucessão ou
rotacionado, têm sido utilizados para otimizar os ciclos biológicos das plantas, animais, insumos e resíduos (PEREIRA et al.,
2009). Neste sentido, dentre os diversos sistemas de Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF, Pereira et al. (2009),
destacaram que o sistema de Integração Fruticultura Pecuária tem despertado interesse por parte dos produtores de frutas, pois
esse consórcio tem potencial para gerar benefícios a esse tipo de empreendimento rural. Esse sistema de integração animal-
vegetal, constitui um dos princípios fundamentais da agroecologia, que tem contribuído para a sustentabilidade dos sistemas
de produção (SALES, 2005). Assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar a produção e identificar o potencial da criação
animal agroecológica em modelos integrados com a fruticultura irrigada no Assentamento Jacaré-Curituba em Sergipe. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido com 11 produtores de goiaba (Psidium guajava - Myrtaceae) que
produzem de forma familiar no Assentamento Irrigado Jacaré-Curituba localizado na mesorregião do Alto Sertão de Sergipe.
As informações foram obtidas por meio de questionários, considerando as variáveis relevantes para o contexto local. Foi
utilizado o método da “Entrevista Estruturada”, de acordo com Guilhermino (2003), que se caracteriza pela apresentação ao
entrevistado de questões planejadas com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham os objetivos da pesquisa.
A caracterização da produção animal foi realizada por meio de aspectos como a quantidade de fruticultores que possuem
animais de produção, quantidade de animais, espécies de animais de produção utilizados, aptidão produtiva, manejo
alimentar, manejo sanitário e utilização dos dejetos da criação de animais. Os dados gerados com os questionários foram
tabulados em planilha eletrônica, onde foi elaborada uma matriz com as questões e respostas de cada entrevistado, que
permitiu a descrição de todas as categorias estudadas e o detalhamento de todas as variáveis respostas obtidas. A análise dos
dados foi efetuada por meio de estatística descritiva. 
Resultado e Discussão: Após o levantamento dos dados (Tabela 1) foi possível identificar a quantidade de fruticultores que
possui animais de produção (73%), onde há um total de 340 animais distribuídos entre 8 propriedades e as principais espécies
utilizadas são bovinos, ovinos, caprinos, equinos, asininos, aves e suínos. A maioria dos produtores (87%) consorciam a
criação de animais com a fruticultura. Segundo Guimarães Filho et al. (2000) a principal vantagem para o produtor que utiliza
desse tipo de consórcio é a possibilidade de redução acentuada no custo de produção da fruta. Em relação ao manejo
alimentar, todos os produtores (100%) utilizam restos da fruticultura para alimentar os animais, além de outras fontes de
alimentação. O uso dos restos da fruticultura na alimentação animal se constitui como alternativa para barateamento dos
custos de produção desses animais, já que a alimentação perfaz até 70% dos custos desta atividade (CRUZ, et al.; 2013).
Quanto ao manejo sanitário, 87,5% dos produtores utilizam fitoterápicos para o tratamento de enfermidade nos animais, em
pelo menos uma das espécies que possui. Além disso, 100% dos produtores que possuem bovinos, ovinos, caprinos e suínos,
adquirem medicamentos alopáticos para tratar doenças nestes animais. Uma das práticas executada por todos os fruticultores
que possuem bovinos, caprinos e ovinos, é o aproveitamento dos dejetos animais na adubação das fruteiras. Aita et al. (2015)
ressaltam que os dejetos de animais se apresentam como elevado potencial fertilizante, podendo substituir parcial ou
totalmente a adubação mineral das culturas.

 
Conclusão: A utilização dos animais em conjunto com a fruticultura traz benefícios econômicos e ambientais, caracterizando



práticas de manejo sustentável nas propriedades do Assentamento Jacaré-Curituba em Sergipe. 
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Introdução: A desigualdade entre homens e mulheres é algo que existe há muito tempo, principalmente no aspecto
acadêmico, e nas ciências agrárias não é diferente. Com o feminismo contemporâneo pode-se perceber o aumento e avanços
significativos quanto à inserção e à participação das mulheres no campo científico (SILVA e RIBEIRO, 2017). De acordo
com Proença et al. (2008) de maneira geral, a área de concentração das mulheres em cursos caracterizados como
“masculinos” ainda é muito pequena. Existe uma necessidade de intensificar e aprofundar as discussões sobre relações de
gênero, a fim de ter mais visibilidade da importância de um tratamento igualitário entre homens e mulheres, nos diferentes
espaços (PROENÇA et al., 2008). Diante disto, objetivou-se realizar uma análise sobre a inserção da mulher nas ciências
agrárias. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada meio de formulários Google, durante o mês de Agosto de 2019, sendo esta do
tipo semiestruturada, com questões abertas e fechadas. Com o compartilhamento do link do formulário, foi possível obter no
total de 285 entrevistadas. Os dados obtidos foram organizados e tabulados no Microsoft Excel 2010. 
Resultado e Discussão: As mulheres entrevistadas eram da faixa etária de 16-25 anos (56,8%), 26-36 anos (38,1%), 37 a 48
anos (3,2%) e acima de 49 anos (1,9%). 11,6% eram casadas e 23% o conjunge também é das ciências agrarias. Em relação à
escolaridade, 43,9% estão cursando o ensino superior, 19,4% com pós-graduação em andamento, 9% com pós-graduação
concluída, com 1,3% ensino médio completo e 1,3% com ensino técnico. Das mulheres inseridas nas agrárias a pesquisa
mostrou que 76,8% possui formação na área em diferentes cursos como Zootecnia, Veterinária, agronomia, técnico em
agropecuária dentre outros. De acordo com Oliveira et al. (2010), as mulheres já são maioria desde o ensino básico à pós-
graduação, com crescente produtividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico empresarial. Quanto ao tempo na
atividade: até 2 anos (53,7%), 2 a 5 anos (31,6%), 5 a 10 anos (8,4%) e a partir de 10 anos (6,3%). 79% das mulheres
entrevistadas afirmaram já ter sofrido algum tipo de preconceito na área. Essa discriminação sexista teria se dado, por meio
da própria ciência, por exemplo, grandes pensadores e filósofos afirmaram, desde a Grécia Antiga até os dias hoje, a
incapacidade da mulher para pensá-lo abstratamente, para fazer generalizações e realizar cálculos objetivos (FIUZA et al.,
2009). Das entrevistadas 60,6% nunca pensaram em desistir da área e 39,4% já pensaram. Dos motivos que levou a inserção
na área, 67,8% foi aptidão pessoal. 98,7% afirma visualizar o avanço do papel da mulher nas ciências agrárias, tendo em vista
que a cada dia a mulher vêm ocupando mais espaço ao se profissionalizar. 
Conclusão: Considerando que a perspectiva investigativa sobre o tema ainda é bastante incipiente, nota-se que a mulher no
decorrer dos anos vêm ganhando espaço nas ciências agrárias. Entretanto, recomenda-se mais estudos que venham a
contribuir com mais valorização e importância da mulher nas Ciências Agrárias. 
Referências Bibliográficas: FIUZA, A.L.C.; PINTO, N.M.A.; GALINARI, T.N.; BARROS, V.A.M. Difusão de tecnologia
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PEDRO, I. R.; BISCARO, M. Entre o azul e o rosa: discutindo relações de gênero em uma universidade agrária no sul de
Minas Gerais. Introdução considerações finais metodologia. FAPEMIG, 2008.SILVA, F. F.; RIBEIRO, P. R. C. Trajetórias
de mulheres na ciência: “ser cientista” e “ser mulher”. Ciência e Educação, v. 20, n. 2, p. 449-466, 2014.
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Introdução: A criação de abelhas sem ferrão, também chamadas de abelhas nativas, vem crescendo em áreas urbanas por não
oferecerem riscos aos humanos e outros animais, podendo ser criadas nas grandes metrópoles. Além disso, as abelhas nativas
são responsáveis por grande parte da polinização em ambientes tropicais.Em contrapartida, apesar de sua importância, se
encontram em risco de extinção. Por isso, colmeias com esses animais podem servir como ferramenta de educação e
preservação ambiental em locais sociais como escolas e parques.Por não possuir um meliponário público na cidade de
Salvador, optou-se por instalar um na Universidade Federal da Bahia aberto para a comunidade. A UFBA apresenta-se como
uma local favorável a presença desses animais, pois é composta de grandes áreas verdes. O objetivo do presente projeto foi
buscar a interação da meliponicultura com a comunidade Soteropolitana por meio de criação de Abelhas Nativas Sem Ferrão. 
Material e Métodos: A atividade faz parte da Disciplina do curso de Zootecnia, MEVB28: Ecoestação UFBA: um novo
conceito de educação ambiental para escolas, situada no Campus de Ondina. O meliponário dispõe de 40 colônias de abelhas
Uruçu (Melipona scutellaris) e conta com a parceria da Prefeitura do Campus de Ondina e com a Superintendência de Meio
Ambiente e Infraestrutura - (SUMAI). O grande caráter inovador desse projeto é está aberto ao público, o qual tem como
principal foco as crianças, sendo realizadas visitas periódicas de escolas publicas e privadas. A realização das atividades
ocorre de forma lúdica, através de oficinas de confecção de colmeias, aulas práticas, cursos de meliponicultura,
comercialização do mel e palestras ilustrativas. A Ecoestação conta também com a participação dos discentes de diversos
cursos que auxiliam na manutenção do meliponário. 
Resultado e Discussão: Nas visitas ao meliponário realizadas periodicamente em parcerias com órgãos e escolas,
desenvolveu-se a consciência ambiental dos visitantes por meio de ações de educação ambiental, divulgação dos
conhecimentos da Meliponicultura, abordando noções sobre biologia da colônia, o serviço de polinização, a importância da
preservação das abelhas e sua relação com a flora e fauna nativa. Essas visitas foram registradas desde o início, julho de 2016,
atingindo após três anos de atividades mais de 3200 pessoas.Essas visitas ao meliponário possibilitaram também despertar
nos visitantes a importância da conservação e preservação ambiental para um convívio saudável e benéfico entre o homem e a
natureza. Além de proporcionar o conhecimento sobre as espécies de abelha sem ferrão, abelhas nativas, muitas vezes
desconhecidas. 

 
Conclusão: Conclui-se que o meliponário da Universidade Federal da Bahia tem papel fundamental para a conscientização e
perpetuação da educação ambiental acerca das Abelhas Nativas e sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas
presentes na cidade de Salvador/BA, além de uma ferramenta para o auxílio da diminuição do risco de extinção desses
animais, contribuindo com a educação ambiental da sociedade.
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Introdução: Um dos principais entraves ao crescimento da ovinocaprinocultura, são as parasitoses por nematódeos
gastrintestinais, que representam o maior e mais grave problema sanitário dos pequenos ruminantes, chegando a inviabilizar
economicamente a criação (VIEIRA, 2008). É importante salientar que a avaliação de OPG em conjunto com FAMACHA®
permite distinguir animais resistentes, resilientes e sensíveis às parasitoses gastrintestinais como também excluir, nos casos de
valores baixos para OPG e alta anemia, a parasitose como causa principal da anemia, não havendo assim a necessidade da
utilização de vermífugo (OLIVEIRA et al., 2012), e através do diagnostico evitar o desperdício de medicamentos com
animais que não precisam ser vermifugados, e auxiliando na diminuição do desenvolvimento da resistência de anti-
helmínticos (CHAGAS, et al. 2007). 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado, em pequenas unidades produtivas no assentamento Terra de Esperança,
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, situado na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião Chapada de Apodi.
Foram avaliados 84 animais, entre eles 66 fêmeas, sendo 34 jovens e 32 adultas e 17 machos jovens e apenas 1 adulto, sem
padrão racial definido (SPRD). Esses animais foram criados de forma extensiva, onde passavam o dia na caatinga
consumindo pastagem nativa e eram recolhidos ao final da tarde ao aprisco. Foi realizada a implantação do método
Famacha® para identificação de anemia, com observação da coloração da mucosa utilizado um cartão guia. Para a verificação
da cor da mucosa ocular, o examinador deve expor a conjuntiva pressionando a pálpebra superior com o dedo polegar e
abaixando a pálpebra inferior com o outro (CHAGAS et al. 2007). O cartão guia possui graus de variações de coloração que
vai do vermelho intenso (maior hematócrito) até o branco pálido (anemia severa), numa escala de 1 a 5. É um método de
tratamento seletivo, ou seja, com objetivo de vermífugar somente os animais do rebanho que apresentam anemia, facilmente
visualizada na mucosa ocular dos ovinos (CHAGAS et al., 2007). Entretanto, esse método foi adaptado para que possa ser
realizado também em caprinos. 
Resultado e Discussão: Os resultados da classificação do grau Famacha® em diferentes categorias do rebanho; Os animais
apresentaram o grau entre 1 e 4. Ocorreu incidência de animais com coloração da mucosa bem vermelha, ou seja,
praticamente sem traços de anemia, entre os graus 1 e 2 (32,15 %). Esses não necessitam de tratamento. Os animais que
apresentaram grau entre 3 e 4, no qual a mucosa apresenta uma variação de palidez intensa, foi de 67,85 % maior em relação
aos animais saudáveis. Nesse grupo de animais é indicado o tratamento. Esses resultados demostram que a maioria dos
animais encontra-se em situação de risco. É importante salientar que a avaliação de OPG em conjunto com FAMACHA®
permite distinguir animais resistentes, resilientes e sensíveis às parasitoses gastrintestinais como também excluir, nos casos de
valores baixos para OPG e alta anemia, a parasitose como causa principal da anemia, não havendo assim a necessidade da
utilização de vermífugo (OLIVEIRA et al., 2012). Melo et al. (2015) realizaram a inferência em cabras adultas sem padrão
racial definido na mesma região e encontraram que 87,4% dos animais eram passiveis de tratamento. Confirma-se o fato de
grande casuística de anemia no rebanho do assentamento. Lucena et al. (2017) em outro trabalho constatou que a anemia não
foi relacionada com infestação por parasitas gastrointestinais. Foram analisados 159 animais e todos foram negativos no
exame de contagem de ovos por grama de fezes (OPG). O quadro anêmico pode estar relacionada a fatores como dieta, estado
fisiológico e distúrbios metabólicos.

 
Conclusão: Evidenciou-se a existência de grande quantidade de animais com quadro anêmico com a utilização do
Famacha®. É necessário estudos complementares para auxiliar o diagnostico observado no qual sugerimos a contagem de
ovos por grama de fezes (OPG). Além disso, adotar e intensificar medidas de manejo sanitário e alimentar no rebanho. 
Referências Bibliográficas: CHAGAS, A. C. S.; OLIVEIRA, M. C. S.; CARVALHO, C. O.; MOLENTO, M. B.; Método
Famacha : Um recurso para o controle da verminose em ovinos, circular Técnico 52; 8 p 2007.LUCENA, J. A. de et al.
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Introdução: A produção de animais tem sofrido grandes modificações nas últimas décadas, passando por um sistema de
criação extensivo para um modelo intensivo. O sistema de produção intensivo visa principalmente reduzir os custos de
produção e aumentar a eficiência do processo. No entanto, os problemas ambientais também têm se intensificado, em função
da alta produção de dejetos, criando a necessidade de alternativas que permitam minimizar ou mesmo agregar algum valor
aos resíduos (PEDERIVA et al., 2012).A biodigestão anaeróbia é um processo conhecido há muito tempo e seu emprego para
a produção de biogás para a conversão em energia nos processos de cozimento, iluminação e como biofertilizante é muito
popular nos países asiáticos, a exemplo da China e Índia (KUNZ e OLIVEIRA, 2006).Objetivou-se portanto neste trabalho
qualificar e quantificar, posteriormente, os produtos finais (biogás e biofertilizante) gerados através de um biodigestor tipo
batelada, com substrato de esterco bovino. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade do Estado de Mato Grosso no campus de Pontes e
Lacerda, sendo conduzido com duas repetições com ciclo de biodigestão de 30 dias com resíduo orgânico de esterco de
bovinos de leiteiros.Foi utilizado um tambor de 200 kg onde a tampa foi vedada com veda calha e cola para não ocorrer
vazamento de gás. Foi encaixado junto a tampa um manômetro para a aferição da pressão. Uma mangueira foi conectada no
biodigestor e em um medidor de gás residencial GLP/GN - marca LAO-G 0,6 - 50 kPa e 2,0 kg h-1, para quantificar (m³) a
quantidade de gás produzido. Entre está mangueira foi acoplado um filtro de cano PVC com Bombril, para posteriormente ir
para um vasilhame de vidro, que teve dois bicos de pneu sem núcleo para o encaixe da mesma, sendo um de entrada e outro
de saída (vedado) com objetivo de filtrar impurezas (H2S e CO2).O estrume foi coletado fresco, com fezes, urina e água, após
a lavagem da sala de ordenha, 3 vezes por dia, em um sistema de produção semi-intensivo. Registrou diariamente a
temperatura ambiente e a quantidade de biogás produzida, marcado pelo medidor, fixamente às 08:30 horas da manhã, tendo
como proporção usada 100 Kg de esterco + 30 litros de água, com tempo de retenção hidráulico (TRH) de 30 dias.Os dados
obtidos do volume de biogás produzido, temperatura ambiente, pressão interna do biodigestor e a quantidade e qualidade
bromatológica do biofertilizante, foram submetidos à análise descritiva. 
Resultado e Discussão: A produção de biogás não obteve resultados expressivos, com uma produção de 35 cm³ (em média
3,8 cm³.dia-1), tendo início de produção no 10º dia, com temperatura média de 25ºC e pouca variação durante os 30 dias
(Figura 1). Com relação a pressão interna não se teve manifestação. A estabilização na produção a partir do 10º dia de
produção foi por conta de um entupimento no filtro de H2S, porém este pode chegar 900,4 m³ em 250 dias (GALBIATTI et
al., 2010).

 
Conclusão: Apesar de um biodigestor do tipo batelada de 200 litros ser limitado na produção de biogás, este se apresenta
com um baixo custo de implantação e manutenção, sendo viável economicamente a utilização em pequenas propriedades,
podendo o biofertilizante ainda ser utilizado para uso agrícola, economizando gastos com fertilizantes químicos e diminuindo
o impacto ambiental.
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SIEF, 2, 2012, Anais... Horizontina-RS. Disponível em: < https://pt.scribd.com/document/271795583/2012-3>. Acesso em:
21 ago. 2018.



CNPA 2019 – Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável

CARACTERÍSTICAS DE PROPRIEDADES LEITEIRAS OU DE MISTA PRODUÇÃO EM
ÁREAS DE ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT 

ALESSANDRA LUIZA DE SOUZA ¹, OSVALDO JUNIOR CAVALCANTE SILVA ¹, ROBERTA MARTIN GOMES DA
SILVA BORGES ¹, SABRINA DA SILVA SANTOS¹, FERNANDA GONÇALVES DE SOUZA¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente
Contato: als.zootecnista@gmail.com

Introdução: Na contemporaneidade, o número de beneficiados nos programas de reformas agrárias vem crescendo
gradativamente, porém, são escassas as informações referentes às propriedades localizadas nessas áreas. Segundo Dahm et al.
(2017), apesar de vários produtores familiares seguir as mudanças, muitos diante da situação, encontram-se incapazes de
seguir as exigências de um mercado nacional e internacional, tais como a produção em grande escala, mão de obra eficaz e
rebanhos uniformes. De acordo com Almeida et al. (2015), a cadeia produtiva de leite necessita de compreensão dos
produtores, em relação ao nível educacional, já que influência no desenvolvimento da atividade para receber e manter as
novas tecnologias na produção.Assim, o objetivo dessa pesquisa foi diagnosticar as características produtivas de propriedades
leiteiras presentes nas áreas do assentamento Dom Osório, e verificar pontos críticos para implantação de boas práticas de
manejo.

Material e Métodos: O presente trabalho foi realizado no Assentamento Dom Osório ligado ao movimento dos trabalhadores
rurais sem-terra (MST), localizado no município de Campo Verde - MT, o assentamento contribui diretamente com a
produção agropecuária no vale do São Lourenço (municípios: Jaciara, Campo Verde, Dom Aquino, Juscimeira e São Pedro
da Cipa), produzindo hortaliças, carnes (bovina, suína e aves), ovos, leite e derivados (queijo, muçarela e doces). Ocorreram
visitas mensais nas propriedades para realização de avaliações. Para obter os dados, aplicou-se um questionário por
propriedade, contendo 15 perguntas mistas (abertas e fechadas), neste questionário as perguntas buscavam respostas sobre o
perfil da propriedade, do rebanho, da quantidade de animais, saúde, instalações para a ordenha, tipo de ordenha, conservação
do leite, quantidade de animais em lactação, produção diária, números de ordenha por dia e percepção do produtor em relação
a mastite, uma das cruciais doenças a afetar a atividade leiteira, além de levantar os principais problemas apontados pelos
produtores. A aplicação do questionário representa cerca de 20% das propriedades do assentamento.

Resultado e Discussão: Das propriedades avaliadas 05 delas, além de trabalharem com a bovino de leite, tinham outra fonte
de renda. Apenas 1 propriedade tem a produção de leite como fonte de renda fixa e única. As propriedades tinham em média
de 06 a 40 animais no plantel, durante as visitas os animais em lactação variavam de 2 a 27 dependendo na produção.
Composta por animais mestiços sem definição de grupo genético, dependo da propriedade observava-se mistura de algumas
origens, porém não tinha nenhuma ficha de controle zootécnico. Segundo Pires et al. (2018), a ausência total ou parcial de
controle zootécnico da produção e reprodução, assim como nas despesas e receitas, estes destacados nesta pesquisa, é comum
entre produtores familiares. A produção média diária das propriedades de leite foi de 9,29 Litros, abaixo da média nacional.
Pires et al. (2018), justifica que as baixas produções encontradas estão relacionadas ao manejo nutricional juntamente com a
genética do rebanho que são limitantes a ganhos de produtividade nas propriedades avaliadas. Vale detalhar, que o auxílio
para essas regiões é mínimo, que justifica a limitação da produtividade. O controle sanitário é considerado um dos fatores de
extrema importância no plantel, que está interligado diretamente com qualidade do leite. Dentro desse controle destaca-se a
necessidade de conhecimento básicos sobre o manejo pré e pós dipping no rebanho leiteiro. De acordo com este estudo, os
produtores familiares acompanhados possuem pouco conhecimento e percepção da importância sobre esse tipo de prevenção,
como demostrado na figura.

Conclusão: As propriedades pertencentes ao assentamento Dom Osório necessitam de assistência técnica para melhorar os 
índices produtivos, e os conhecimentos sanitários sobre o rebanho, principalmente no que diz respeito a ocorrência de mastite.

Referências Bibliográficas: Almeida T. J. O.; Araújo V. V.; Feitosa P. J. S. e Silva A. F. A. 2015. Perfil sociocultural de 
produtores de leite bovino do município de São Bento do Una (PE) e suas implicações sobre o manejo da ordenha. Revista 
Brasileira de Higiene e Sanidade Animal (v.9, n.1) p.122-135. Dahm S.; Fleck R.; Leães F. L.; Klein B. e Sant’Anna V. 2017. 
Levantamento de dados em propriedades leiteiras para sucessão familiar no Vale do Taquari Voltaire. Revista Eletrônica 
Científica UERGS, v. 3, n. 4 (Número Especial), p. 723-731. Pires M. A. S. P; Almeida G. A. J. e Lopes M. A. 2018. 
Diagnóstico em Propriedades Leiteiras de Economia Familiar em Tabuleiro – MG. Medicina Veterinária (UFRPE), 
Recife, v.12, n.3 (jul-set), p.222-231.
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Introdução: A possibilidade de integrar no mesmo espaço o cultivo de espécies arbóreas, em especial as frutíferas, com a
criação de animais, podem trazer benefícios para o empreendimento rural (Guimarães Filho & Soares, 2002). Diante da
demanda que as propriedades rurais têm de alternativas que possam intensificar o uso da terra e a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas (PEREIRA et al., 2009), o sistema de integração lavoura-pecuária é uma ótima opção para tal, pois o
sinergismo entre os elementos do mesmo, promove melhoria das características biogeoquímicas do solo, aumentando sua
eficiência através da ciclagem de nutrientes, além da redução dos custos da produção (CARVALHO et al., 2005; MACCARI
2016). Desse modo, trabalhou-se com o objetivo de caracterizar a produção pecuária em consórcio com o cultivo de goiabas
no Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco-SE. 
Material e Métodos: Este trabalho é um desdobramento de um Projeto Guarda-Chuva que está sendo desenvolvido com 23
produtores de goiaba no Perímetro Irrigado Califórnia, que fica localizado no Alto Sertão do Estado de Sergipe, no município
de Canindé do São Francisco. Nesta etapa foi realizada a caracterização técnico-econômica da criação de animais de interesse
zootécnico, que são integrantes do sistema produtivo. As informações foram obtidas por meio de questionários, elaborado
considerando as variáveis relevantes para o contexto local, utilizando o método da “Entrevista Estruturada”, de acordo com
Guilhermino (2003). Foram abordados aspectos como: espécies de animais de produção utilizados, sistema de criação
adotado, aptidão produtiva de cada espécie, manejo sanitário, venda de produtos dos animais, utilização dos resíduos e
dejetos da criação dos animais. A coleta foi realizada no período de outubro de 2018 a março de 2019. Os dados foram
tabulados e submetidos à análise descritiva usando planilha eletrônica. 
Resultado e Discussão: Ao final do levantamento de dados, que pode ser observado na Tabela 1, foi possível perceber que
dos 24 produtores entrevistados, 87% possuem algum tipo de criação animal de interesse zootécnico, sendo elas a criação de
bovinos, ovinos, aves, asininos, equinos e suínos. A atividade principal nos lotes é a produção de goiaba, onde 22% dos
produtores cultivam essa fruta exclusivamente, de modo que 78% adotam o cultivo também de outras culturas, como o
quiabo, milho, feijão, acerola e macaxeira. A consorciação animal com a fruticultura é realizada ainda de maneira tímida no
perímetro, por apenas 55% dos produtores, pois estes criam seus animais em área diferente a da fruticultura, não aproveitando
uma das principais vantagens desse consórcio, que é o melhor aproveitamento de área, além de reduzir de maneira eficiente o
custo produtivo (Guimarães Filho & Soares 2002). Dos produtos gerados pelos animais, (61%) é destinado ao consumo da
família, principalmente dos produtos oriundos das aves; do que se destina a venda (39%), o leite das vacas é o principal
produto. Dos produtores entrevistados todos fazem a compra de medicamentos, como também o uso de alguma forma de
tratamento utilizando plantas medicinais para tratar seus animais, principalmente as aves, que segundo Santana et al. (2015)
reflete positivamente na qualidade do produto final, além de minimizar custos. Outra prática adotada por todos os agricultores
é o aproveitamento e utilização dos dejetos animais para adubação, com nutrientes biodisponíveis de forma mais rápida,
como o fósforo e o potássio (Embrapa, 2001).

 
Conclusão: A produção animal consorciada com o cultivo da goiaba é uma atividade que possibilita ao agricultor o uso da
terra de forma mais eficiente, com menor impacto ambiental e bom retorno financeiro, por possibilitar a complementação da
renda da família. 
Agradecimentos: Aos produtores do Perímetro Irrigado Califórnia que se dispuseram a participar do trabalho e a FAPITEC
pelo apoio financeiro ao projeto guarda-chuva do qual este trabalho faz parte.
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Introdução: A criação de suínos no Brasil é de suma importância para o setor econômico e social, elevando o superávit com
as exportações e oferecendo proteína e fonte de renda para os produtores e sociedade em geral. No ano de 2019 a exportação
de carne suína brasileira no primeiro semestre, deu um salto de 19,02% em relação ao mesmo período no ano de 2018 (ABCS
2019). O consumidor brasileiro está cada vez buscando produtos de qualidade e praticidade, aliado a boas práticas de
produção, assim a indústria vem oferecendo uma variedade de produtos. Compreendendo que o estado da Bahia produz
apenas 0,02% da carne suína brasileira (ABPA 2017), e que sua região do oeste vem obtendo crescimento econômico e
demográfico considerável, possibilitando assim um aumento na produção e consumo. Assim a análise do perfil do
consumidor auxilia no entendimento dos fatores que envolvem a procura e o consumo do produto. Este trabalho teve como
objetivo analisar o perfil do consumidor de carne suína do oeste da Bahia. 
Material e Métodos: O trabalho foi conduzido em setembro de 2018 nos municípios de Carinhanha, Malhada, Barra, Bom
Jesus da Lapa, Barreiras e Ibotirama. As 6 maiores economias do oeste do estado da Bahia. Utilizamos o método “survey”,
com aplicação total de 1200 questionários, sendo 200 questionários em cada município. Os questionários aplicados
continham questões de múltipla escolha sobre o consumo de carne suína, idade, escolaridade, renda. Preferência por algum
corte, frequência de consumo se raramente, diariamente ou de 2 a 3 vezes por semana. Outro questionamento foi sobre o
motivo do consumo da carne, se é pela saúde, sabor, preço ou ganho de massa muscular. Se realizavam o consumo de
produtos já pré-temperados, como também se um selo de respeito ao bem-estar animal na embalagem do produto faria com
que o consumidor realizasse a preferência pelo produto. Do mesmo modo se peças publicitárias em meios de comunicação e
em redes sociais os induziriam a compra do produto.  
Resultado e Discussão: Tivemos uma média de 54% dos entrevistados serem do gênero feminino e 46% do masculino. Em
relação a escolaridade tivemos um total de 32,1% com o ensino fundamental completo, 30,8% com o ensino médio
incompleto, 24,6% com o ensino médio completo, e apenas 10,5% com ensino superior completo, 2% com pós-graduação.
Em relação a renda, aqueles que tiveram maior escolaridade são os que possuem maior renda, sendo 12,5% com valor igual
ou acima a 8 salários mínimos. Já 34% com valores que vão abaixo de 8 e acima de 3 salários mínimos, e 24,5 com menor ou
igual a 3 salários mínimos. Em relação ao consumo de carne 76% afirmaram fazer o consumo já os 24% que afirmaram não
fazer o consumo de carne suína, foi feito o questionamento do porque não fazem o consumo. Destes 87% não fazem o
consumo por questões religiosas, 11% não fazem por questões de saúde e 2% não souberam responder. Em relação a
frequência do consumo 82,5% afirmaram consumir a carne suína diariamente, já 10,3% afirmaram fazer o consumo de 2 a 3
vezes por semana, isso se dá pelo fato de acharem que a carne suína é muito gordurosa, e 7,2% fazem o consumo raramente.
Já pelo motivo do consumo da carne 92% afirmaram que fazem o consumo pela questão do sabor, 6% por questão de preço e
2% por questões ligadas a saúde. No quesito consumo de produtos já pré-temperados 54% afirmaram que sim contra 46%.
Em relação se um selo de respeito ao bem-estar animal na embalagem do produto faria com que o consumidor realizasse a
preferência, 62% afirmaram que não contra 38%. Já no quesito peças publicitárias induz 43% dos entrevistados. 
Conclusão: Percebemos que o consumo de carne suína é forte e está ligado estritamente ao sabor. Mostrando como a
suinocultura no estado da Bahia tende ao crescimento.  
Agradecimentos: A todos que participaram do nosso trabalho.  
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exportacoes-de-carne-suina-brasileira-crescem-no-primeiro-semestre-de-2019>. Acesso em: 02 Jan. 2019.ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL - ABPA. Relatório anual 2017. São Paulo. 2017.ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R.
D.; MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2000.
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Introdução: É notória a importância socioeconômica da ovinocultura na região Nordeste, a qual concentra o maior número
de ovinos, representando 64,2% do efetivo do país (IBGE, 2017). Embora seja reconhecida como uma atividade que gera
renda para os pequenos produtores do semiárido, a atividade é caracterizada por baixos desempenhos produtivos. Um dos
fatores de insucesso na ovinocultura advém de falhas no manejo sanitário, este episódio por sua vez acarreta em baixos
índices produtivos da criação. Essas falhas são representadas pela falta de higiene das instalações, por falhas na aplicação de
vermífugos e vacinas, que reflete diretamente no quadro econômico da produção (PEDROSA et al., 2003). Nesse sentido,
torna-se necessário descrever o perfil sanitário dos rebanhos, com intuito de encontrar possíveis soluções para esta realidade.
Assim, objetivou-se caracterizar o manejo sanitário adotado nas propriedades de criação de ovinos no Assentamento Imbé,
município de Cravolândia-Ba. 
Material e Métodos: Este trabalho foi realizado no assentamento Imbé localizado no município de Cravolândia-Ba,
composto por 06 propriedades de ovinos. Inicialmente, para ser realizada a abordagem da pesquisa realizou-se uma reunião
com os assentados, para explanar os objetivos do projeto, condução da atividade de extensão e sanar prováveis dúvidas que
ocorresse, além de convidá-los para aplicação do questionário, este só foram aplicados a seis produtores que concordaram em
responder as questões. Os questionários foram aplicados individualmente a cada produtor com intuito de obter informações
sobre o sistema de criação de cada propriedade. Este foi composto por perguntas de múltipla escolha, abrangendo as seguintes
questões: Tipo de exploração, número de animais, raça, sistema de criação, fonte de água, identificação dos animais,
instalação, limpeza das instalações, vermifugação, vacinação, destino dos dejetos, destino dos animais mortos. Fundamentado
nas respostas dos questionários os dados foram tabulados e analisados com auxílio do programa operacional Microsoft®
Office Excel® 2007. 
Resultado e Discussão: Das propriedades avaliadas, os criadores mantêm em seu plantel a raça Santa Inês e mestiços de
Dorper, apenas 10% criam apenas Santa Inês e 90% Santa Inês e mestiço de Dorper. O total do rebanho pertencente aos
assentados somam 103 animais, destes 92,2% possui idade superior a 06 meses e 7,8% inferior. Foi observado que 100% das
propriedades apresentavam instalações rústicas com piso de terra batida. A fonte de água disponível para os animais provém
de poço 100%. A predominância do sistema de criação é semi-intensivo 100%, não havendo separação dos animais por
categoria e sexo, o que trás problema para a criação em consequência da maior disseminação de doenças e coberturas
indesejáveis. Com relação ao sistema de identificação dos ovinos, somente 50% dos entrevistados identificavam seus animais,
com o uso de brincos. Se tratando da limpeza do aprisco 90% dos criadores realizava a uma vez na semana, enquanto 10% a
cada dois dias. Quando questionados sobre o destino dos dejetos, 90% dos produtores informaram que utilizam como adubo e
apenas 10% comercializam para terceiros. Quanto ao descarte da carcaça dos animais mortos 80% dos produtores afirmam
que incineravam, enquanto 20% apenas enterram os cadáveres. Dos entrevistados 50% realizam a vermifugação dos animais
e 50% não faz esse procedimento, dentre estes que vermífuga 10% tem o habito de trocar o princípio ativo do vermífugo,
sendo esta prática interessante para não ocorrer resistência dos parasitos a medicação. Não ocorre prevenção de doenças
através da prática de vacinação, sendo relatado por 100% dos criadores. 
Conclusão: O sistema de criação de ovinos investigados apresenta uma deficiência no que diz respeito aos manejos
sanitários, revelando que são produtores que necessitam de assistência técnica. 
Referências Bibliográficas: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRÁFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa da Pecuária
M u n i c i p a l ,  2 0 1 7 .
Disponível<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/6d3123bbf5f78aa3492c41003c7a38f6.pdf>
Acesso em 25 de Agosto de 2019. PEDROSA, K. Y. R. et al., Aspectos epidemiológicos e sanitários das criações de caprinos
na zona noroeste do Rio Grande do Norte. Revista Caatinga, v. 16, n. 1/2, p. 17-21, 2003.
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Introdução: A geração de resíduos agropecuários é inerente a produção de alimentos, mas estes materiais podem servir de 
coprodutos a outros processos, agregando valor ao sistema. Na avicultura, a incubação de ovos, seja para matrizes, corte ou 
postura, os principais resíduos são: casca de ovo, pintainho morto e ovo não eclodido (Vilela, 2016). Na pecuária leiteria, há 
um grande volume de dejeto e água, que somados dão diariamente entre 95-450Kg/vaca (Matos, 2008). Ambos resíduos 
mencionados, se mal destinados geram impactos negativos ao ambiente por conterem alta carga orgânica. A compostagem é 
um meio eficiente de estabilizar, sanitizar e reduzir volume a ainda produzir adubo orgânico, que com a separação sólido-
líquido, é possível dar diferentes destinos a essas frações de forma mais eficiente. A pesquisa foi realizada com o intuito de 
avaliar a degradação de sólidos durante o processo de compostagem da fração sólida após separação da mistura de resíduo de 
incubatório, dejeto bovino e água.

Material e Métodos: O ensaio foi executado na Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. O resíduo de 
incubatório (RI) foi obtido por doação de uma empresa avícola na cidade de Dourados-MS e o dejeto bovino leiteiro (DB) foi 
coletado no setor de bovinocultura da UFGD. Foram determinadas duas proporções (massa:massa) de RI:DB (1:1 e 2:1) e 
adicionado seu dobro de volume de água para a preparação da mistura, que em seguida passou por uma peneira de 5mm de 
abertura. O conteúdo líquido foi utilizado para ensaio de biodigestão e a fração sólida retida na peneira foi colocada em 
micro-leiras de compostagem, com 13 Kg cada leira. As proporções das misturas foram adotadas após a verificação do 
alcance de sólidos totais (ST) entre 45-55%. As micro-leiras são de cano PVC 250mm de diâmetro, vedados embaixo e com 
orifícios ao logo do cano para mensuração de temperatura e entrada de ar. Conforme as proporções de RI:DB foram 
determinados dois tratamentos, onde cada um contou com cinco leiras como repetição. A temperatura foi aferida todos os dias 
e sempre que caía de 2 a 5ºC era feito revolvimento para entrada de oxigênio. Semanalmente foram mensurados os teores de 
ST a fim de verificar a ação de microrganismos na degradação, no início e fim do período de avaliação (35 dias) e 
determinado o teor de sólidos voláteis (SV) visando observar a redução da matéria orgânica. Foram realizados análise de 
variância, teste de normalidade Shapiro-Wilk, teste Barlett para a homogeneidade da variância e em caso de diferença seria 
feito teste Tukey para comparar médias, todos com o auxílio do software R.

Resultado e Discussão: A temperatura das leiras de ambos os tratamentos se manteve similar durante todo o processo, 
seguindo também a temperatura ambiente. Porém, como é observado, não foi alcançado temperaturas termofílicas e sabe-se 
que esse é um fator importante na compostagem por ser nessa fase que microrganismos patogênicos são eliminados (Orrico Jr 
et al., 2018), porém, o experimento foi realizado em micro-leiras onde o pouco volume não foi capaz de elevar a temperatura. 
Nas reduções de ST não houve diferença estatística (p>0,05), onde o T1 chegou a 28,3 e T2 a 24,5%. Porém, nas reduções de 
SV (p<0,05), T1 e T2 foram 41,2 e 32,5%, respectivamente, onde T1 teve a maior inclusão de dejeto bovino. Em Vilela et al.
(2016), a inclusão de até 26% de resíduo de incubatório com dejeto ovino promoveu redução de mais de 60%, onde inclusões 
superiores pioraram a aeração e logo limitaram a ação dos microrganismos, mas isso ao longo de sete semanas. No presente 
estudo, a aeração foi prezada para não ocorrer sítios anaeróbios, porém, a característica do próprio resíduo de incubatório 
pode ter piorado o processo, pois havia muita casca que não é degradada pelos microrganismos, que no Vilela et al. (2016), 
havia mais partes cárneas que dispõe de material facilmente degradado. Já em Niedzialkoski et al. (2019), com a separação de 
fração sólido-líquida de resíduos de incubatório, alimentos processados e volumosos, houve reduções acima de 50% e 
ocorreram altas temperaturas, mas usando leiras convencionais, o que comprova que o aspecto da leira também foi um fator 
que influenciou a execução.



Conclusão: É interessante fazer a co-compostagem da fração sólida de RI:DB, pois apesar da parte mais degradável ser 
destinada à biodigestão, ainda foi possível reduzir 41% de SV em pouco tempo. Conclui-se que a co-compostagem é uma 
forma viável para esse tipo de material, porém deve ser feita com maior quantidade de resíduos para elevar a temperatura e 
assim ter mais reduções e destruição de patógenos.

Referências Bibliográficas: MATOS, A. T. Curso sobre tratamento de resíduos agroindustriais. Departamento de 
Engenharia Agrícola e Ambiental/UFV. Fundação Estadual do Meio Ambiente. 2005. NIEDZIALKOSKI, R. K.; COSTA, 
M.S.S.M.; COSTA, L. A. M.; TONIAL, L.M.S.; DAMACENO, F. M.; LORIN, H. E. F.; BOFINGER, J.; CHIARELOTTO, 
M. Combining pre-treatment strategies for broilers industry waste valorization. Helyion, v. 5, n. 8, e02351, 2019.ORRICO 
JUNIOR, M. A. P.; Orrico, A. C. A.; Manarelli, D. M.; Lopes, W. R. T.; Schwingel, A. W. Estimated reduction in solids 
during sheep bedding composting as a function of the composition of the organic fractions. Compost Science & Utilization, 
v. 26, n. 2, p. 91-97, 2018.VILELA, R. N. S.; LOPES, W. R. T.; ORRICO, A. C. A.; ORRICO JUNIOR, M. A. P.; 
VARGAS JUNIOR, F. M. A inclusão de resíduo sólido de incubatório em co-compostagem com os dejetos de ovinos 
aumenta as reduções de sólidos e a concentração de N no composto. Cadernos de Agroecologia, v. 11, n. 2, 2016.
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Introdução: A compostagem é a primeira fase para transformação dos resíduos domésticos em uma forma mais estável e
logo depois vem a vermicompostagem, que além acelerar o processo final da decomposição, promove melhor aspecto ao
fertilizante. Esse adubo orgânico quando adicionado ao solo, melhora suas características, sendo capaz de produzir por mais
tempo e com mais qualidade, de acordo com Aquino et al (2005). Esse fertilizante poderá ser utilizado para adubar hortas,
além de contribuir para arborização das cidades.Apesar de ainda pouco difundida, a compostagem e a minhocultura vêm
ganhando cada vez mais adeptos por representar uma prática que requer pouco investimento e ainda por ser uma atividade de
grande valor ecológico.O objetivo do presente trabalho foi à instalação de canteiros para aproveitamento de resíduos de
jardinagem para produção de compostagem, servindo de substrato para arborização do Campus de Ondina. 
Material e Métodos: A atividade foi realizada na Universidade Federal da Bahia, Campus Ondina, tendo seu início em
setembro de 2017, em parceria com a Prefeitura do Campus de Ondina e com a Superintendência de Meio Ambiente e
Infraestrutura - (SUMAI). Foram confeccionados 4 canteiros com estacas de bambu reaproveitados da poda dos mesmos.
Esses canteiros recebiam a poda da grama e folhas coletadas da limpeza do campus. O material era depositado nos canteiros
para posterior confecção da compostagem. Com a finalidade de tornar as atividades mais lúdicas para o público, foram
confeccionados composteiras com produtos simples e descartáveis e minhocário caseiros de baldes de 18L.Nesse período a
instalação ficou disponível ao público durante eventos na universidade, visitas de escolas de ensino fundamental, públicas e
particulares, e a população soteropolitana. Além disso, essa atividade permite também a realização das aulas práticas com os
discentes da disciplinas MEVA45-Minhocultura e MEVB28- Ecostação na UFBA do curso de graduação em Zootecnia. 
Resultado e Discussão: Após a realização da compostagem, parte do substrato permanece no minhocário para plantio
sementes e mudas de interesse apicola, fornecendo alimento aos insetos polinizadores que estão em torno da área verde do
Campus de Ondina e dessa forma, aumentando a diversidade da fauna e flora da mata. Outra parte da compostagem era
direcionada aos jardins da universidade, os quais apresentaram-se mais fortes após a adubação.Além disso, a participação dos
discentes das disciplinas de Zootecnia da UFBA nestas atividades práticas contribuiu para que o aluno mostrasse maior
interesse e desempenho nas suas atividades acadêmicas.Com a instalação do minhocário no campus houve a oportunidade de
aproximar a população Soteropolitana, tendo como principal foco os alunos das escolas, pois esses ainda estão em fase de
formação de opinião. 
Conclusão: Constatou-se com esse projeto que as ações educacionais contemplaram alunos e os professores das escolas que
são formadores de opiniões, e que serão os multiplicadores desses ensinamentos divulgando-os nas suas escolas, na sua casa e
no seu bairro, dessa forma, cumprindo com o caráter extensionista e de pesquisa da universidade. 
Referências Bibliográficas: AQUINO, A. M. de et al. Integrando compostagem e vermicompostagem na reciclagem de
resíduos orgânicos domésticos. Embrapa. Circular Técnica. Seropédica, RJ. Junho, 2005.
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Introdução: Atualmente, a Pega de Boi no Mato fazem parte do calendário de alguns circuitos de Vaquejada, tornando a
Pega de Boi uma atividade recreativa e competitiva, com característica de esporte (PERES, 2015). A inclusão das Pegas de
Boi nesses calendários tem como objetivo oferecer espaço para os autênticos vaqueiros do sertão, pois na grande maioria das
Pegas de Boi os vaqueiros pagam um valor simbólico de inscrição, bem diferente dos altos valores que são cobrados nas
grandes Vaquejadas.Na Pega de Boi no Mato os animais ainda são soltos em áreas de Caatinga preservada e quem conseguir
captura-los é declarado vencedor, ou vencedores. Mas Para capturar o bovino na Caatinga os vaqueiros enfrentam galhos,
troncos, pedras, buracos, espinhos de Jurema e touceiras de Xique-Xique, demonstrando habilidade, coragem e valentia.Nesse
sentido, objetivou com o trabalho analisar os valores cobrados por senhas e a quantidade de bovinos utilizados em cada
competição de Pega de Boi no Mato. 
Material e Métodos: Entre março e abril de 2019, foram coletados cartazes de pega de boi no mato, realizadas no nordeste
brasileiro, em sites de busca e redes sociais (facebook, instagram, e WhatsApp). Na sequência, foram extraídas dos cartazes
informações relacionadas aos valores das inscrições/senhas e número de bovinos utilizados para captura. Após tabulação, as
informações foram submetidas a análise estatística descritiva (SAMPAIO, 2007). 
Resultado e Discussão: O valor cobrado pelas inscrições (taxa cobrada ao vaqueiro para competir) variou de R$15,00 a
R$190,00, com média de preço de R$60,00. De acordo com Lima et al. (2006), nas Vaquejadas as senhas têm custo médio de
R$1100,00. Nesse sentido, preço médio de R$60,00 reforça o caráter social e democrático das Pegas de Boi, viabilizando a
participação de vaqueiros que não têm condições financeiras para competir nas Vaquejadas. Oito cartazes apresentavam
informação com relação a valores de senha distintos de acordo com as categorias dos competidores. Enquanto o valor
mediano de senha para a categoria “Adulto” foi de R$65,00, com preço mínimo registrado de R$50,00 e máximo de
R$100,00, para a categoria “Mirim” foi de R$25,00, com preço mínimo de R$10,00 e máximo de R$40,00.Outra
particularidade que foi encontrada em três Pegas de Boi foi a mudança de valor de acordo com o horário de compra de senha.
Em apenas um evento houve promoção, onde uma senha custou R$30,00 e a compra de duas senhas custou R$50,00. Vale
salientar que os valores das inscrições conferiam aos vaqueiros direito a refeições e em alguns eventos o ingresso também
dava direito a entrada nos shows musicais. Quanto ao número de bovinos soltos na Caatinga, nos 209 cartazes que
apresentavam essa informação, observou-se que em 91% das disputas haviam de um a 25 bovinos para serem capturados,
dessa forma a mediana foi de 10 bovinos por evento, com quantidade mínima de um e máxima de 200 bovinos. Em dois
eventos, além dos bovinos, jumentos também foram alvo das capturas, e em outra Pega de Boi utilizaram carneiros. 
Conclusão: O baixo custo para competir nas Pegas de Boi no Mato evidencia o forte caráter social dessa prática, reforçando a
identidade e o cotidiano do homem do sertão. 
Referências Bibliográficas: PERES, E. A Tradição da Pega de Boi. MFD- Museu da Fotografia Documental, 2015.
Disponível em: < http://www.mfd.mus.br/pt/a-tradicao-da-pega-de-boi/ > Acessado em: 01 abr 2019SAMPAIO, I. B.
Estatística Aplicada a Experimentação Animal. 3°ed, Belo Horizonte: FEPMVZ, 2007. 265p.
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Introdução: A Pega de Boi no Mato é uma tradicional expressão da cultura sertaneja, que teve início com a ocupação do
Sertão Nordestino pela pecuária. Na competição os bovinos são soltos em áreas de Caatinga preservada e quem consegue
capturá-los é declarado vencedor, ou vencedores, sendo premiados no encerramento da festa. Estes eventos são normalmente
realizados em fazendas, onde os proprietários e organizadores disponibilizam o terreno, animais e alimentação para os
participantes. De acordo com Medeiros (2004), visando manter viva a memória do sertanejo e celebrar a valentia e
importância histórica do vaqueiro, cresce a cada dia as Pegas de Boi no Mato. Neste contexto, objetivou-se identificar o
número de edições de cada evento, forma de organização e o período do ano em que são realizadas as disputas de Pegas de
Boi no Mato no Agreste e Sertão Pernambucano. 
Material e Métodos: Entre março e abril de 2019 foram coletados 240 cartazes de Pegas de Boi no Mato, realizadas no
Nordeste Brasileiro, em sites de busca e redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp). Na sequência, foram extraídas dos
cartazes informações sobre o números de edições de cada evento, município, estado, organização, data, e outros detalhes
julgados pertinentes. Após tabulação, as informações foram submetidas a análise estatística descritiva (SAMPAIO, 2007). 
Resultado e Discussão: Observou-se que 60,2% correspondiam a eventos que estavam na sua 1ª a 5ª edição. Já disputas mais
antigas, que celebravam sua 21ª edição ou mais, representaram apenas 3,2% da amostra (Tabela 1). O fato da maioria das
Pegas de Boi no Mato estarem em suas primeiras edições mostra o quanto esta prática vem crescendo e ganhando espaço por
todo Nordeste, com o objetivo de resgatar a memória do vaqueiro e exaltar a importância dessa figura para a história
nordestina.A maioria das disputas foi organizada por familiares (43,1%) ou grupos de amigos (45,5%) (Tabela 2). Maior
envolvimento de familiares e grupos de amigos na realização das disputas, geralmente sem fins lucrativos, evidencia a
persistência do sertanejo em manter viva a tradição dos seus antepassados.Em relação a distribuição das Pegas de Boi ao
longo do ano, observou-se que o período compreendido entre dezembro e fevereiro foi o de menor atividade para os
vaqueiros, sendo contabilizado nesse intervalo apenas 29 disputas. A maior frequência de competições ocorreu de março a
maio, com total de 78 disputas. De junho a novembro registrou-se média mensal de 21 Pegas de Boi. A menor frequência de
Pegas de Boi no final e início do ano pode estar relacionado ao comprometimento da renda para outros fins, juntamente com
as tradicionais celebrações de Natal, Réveillon e Carnaval. Isso também justificaria a maior frequência de disputas nos meses
subsequentes, pois dois fatores se somariam: fim do período de maior restrição financeira e ansiedade dos vaqueiros em
voltar a competir.

 
Conclusão: As Pegas de Boi no Mato, promovidas durante todo o ano por grupos familiares e de amigos, vêm crescendo a
cada dia no Nordeste Brasileiro. 
Referências Bibliográficas: MEDEIROS, R. Pega de Boi no Mato – Tradição e Cultura do Nordeste. Tok de História, 2014.
Disponível em: < https://tokdehistoria.com.br/2014/07/16/pega-de-boi-no-mato-tradicao-e-cultura-do-Nordeste/> Acessado
em: 01 abr 2019.SAMPAIO, I. B. Estatística Aplicada a Experimentação Animal. 3°ed, Belo Horizonte: FEPMVZ, 2007.
265p.
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Introdução: No Semiárido brasileiro, a ocorrência de chuvas concentradas em poucos meses e as estiagens prolongadas dos
últimos anos vêm impondo severas restrições á oferta de forragens nos sistemas de produção animal, afetando principalmente,
os sistemas de criação conduzidos pela agricultura familiar, conforme apontam Silva et al. (2010). Sendo fundamental a
produção e conservação de forragens, a partir de plantas nativas e disponíveis na caatinga, eficientes na nutrição dos
rebanhos, e na preservação ambiental. Essa questão preocupa tanto as famílias agricultoras, quanto discentes e docentes dos
cursos de ciências agrárias, que buscam compreender melhor e intervir nas comunidades rurais.O presente trabalho teve como
objetivos, capacitar discentes do curso de zootecnia em práticas de extensão rural e orientar as famílias a cultivarem espécies
adaptadas e a adotarem práticas de conservação. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado pela turma de discentes do Curso de Zootecnia da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE- UAST) visitou os assentamentos de reforma agrária Barra
Nova e Carnaúba do Ajudante, Município de Serra Talhada, identificou as demandas e realizou dias de campo, valorizando a
participação das famílias, de forma dialogada.Nos primeiros momentos foram realizados debates, utilizando-se um álbum
seriado, composto de fotos e desenhos, que facilitaram as conversas sobre as consequências da falta de alimentos para os
animais nos períodos de estiagem prolongada; as plantas nativas que existem nas comunidades e as estratégias utilizadas
pelas famílias, para manter os rebanhos vivos e sadios. Após um longo e valioso debate, foram realizadas práticas de
produção de feno e silagem, utilizando-se máquinas, lonas e ferramentas, além de folhas, ramos e vagens de espécies da
caatinga, ricas em proteínas e com potencial forrageiro. Esse momento, também de grande aprendizado, para os discentes e as
famílias, permitiu revelar a importância dos conhecimentos teóricos e práticos no cotidiano das atividades produtivas, uma
vez que a criação animal é de grande relevância para a geração de trabalho e renda.Todas as famílias receberam uma cartilha,
descrevendo e ilustrando as práticas, produzida pela própria turma de discentes e revisada pelo discente coordenador das
atividades. 
Resultado e Discussão: As visitas para trocas de experiências e os dias campo foram mediados por docentes e discentes e,
juntos, aprenderam muito, pois esse é um universo carregado de saberes, que, muitas vezes precisam ser valorizados e
incentivados, para que as famílias possam viver de forma digna e obter melhores resultados com seus esforços.Cabe dizer que
esse trabalho faz parte de um processo desencadeado há quatro anos e que tem provocado novas demandas das comunidades
para continuarmos investindo em formação continuada de práticas agroecológicas de convivência com o semiárido, por meio
um projeto de extensão rural. As ações desse projeto foram organizadas a partir da lógica e da prática da interdisciplinaridade,
com conteúdos que se complementam e se vinculam. Especialmente, os dias de campo propiciaram momentos de trocas de
saberes e da construção coletiva de novos conhecimentos sobre agroecologia e convivência com o semiárido, entre
agricultores/as, docentes e discentes.Todas as tecnologias implantadas, discutidas e realizadas (experimentadas como a
fabricação de feno e de silagem com forrageiras nativas da caatinga e/ou cultivadas), atenderam às demandas das famílias dos
assentamentos que fazem ou não parte da Feira Agroecológica de Serra Talhada. São ações efetivas que fazem parte do
cotidiano delas, como: a criação animal e a aplicação da fitoterapia na cura de enfermidades; a produção e estocagem de
comida para os animais; a estocagem de sementes crioulas; a reutilização das águas residuais que antes eram desperdiçadas. 
Conclusão: Esse tipo de ação gera resultados substantivos para todas as pessoas envolvidas e devem ser mais incentivadas
por docentes e discentes e pela própria universidade, por estar inserida no Território do Pajeú, composto por várias categorias
da agricultura familiar, que criam seus rebanhos e carecem de novas informações, condizentes com suas condições
ecológicas, culturais e socioeconômicas. 
Referências Bibliográficas: SILVA, Nelson Vieira et al. Alimentação de ovinos em regiões semiáridas do Brasil. Acta
Veterinaria Brasilica, v. 4, n. 4, p. 233-241, 2010.



Conclusão: De acordo com as atividades realizadas e estudadas, constata-se a importância da participação efetiva das 
secretarias para os municípios que compõem a bacia leiteira do estado de Alagoas. Mas, verificou também a falta de 
investimento para as mesmas, desta forma, sendo o investimento o principal empecilho para a atuação das secretarias em 
Alagoas.
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Introdução: A eficiência de sistemas leiteiros se faz necessário na pecuária por da inserção econômica do país.Ferramentas
gerenciais como: planilhas de controle zootécnico e de análise de custo de produção são essenciais para que o produtor
consiga obter informações completas e utiliza-las de forma ágil em uma possível tomada de decisão sobre sua empresa rural,
afim de torna-la uma atividade mais rentável. Lopes et al. (2009). Segundo Domenico et al.(2015), apontam que 60% dos
custos operacionais efetivos está relacionada à alimentação dos animais, destacando o concentrado. Em estudos Gomes
(2006) afirma que o custo com a alimentação concentrada não deve superar a 35% do valor da produção.Neste sentido, o
presente trabalho objetivou-se avaliar dentro dos indicadores econômicos o gasto com concentrado e seus possíveis impactos
em pequenas propriedades rurais de produção de leite localizadas no município de Lajedo, Pernambuco.

Material e Métodos: A pesquisa foi realizada em seis propriedades do município de Lajedo, no estado de Pernambuco. Onde
foi realizado o levantamento dos recursos disponíveis nas propriedades e posteriormente foram acompanhadas as receitas,
custos mensais e indicadores de produção durante o ano de 2017. As coletas foram realizadas pelo Grupo de Pesquisa em
Gestão Rural – LEITE, composto por estagiários voluntários estudantes de graduação dos cursos de Zootecnia e Medicina
Veterinária e Agronomia. Em seguida, os dados foram analisados em estatística descritiva para estabelecer os indicadores dos
sistemas de produção de bovinos leiteiros.

Resultado e Discussão: Analisando a média dos dados das seis propriedades o gasto com concentrado apresentou variações
de média de 21,65% (±3,21) sobre a renda bruta (RB), assim indicando que os gastos anuais estiveram na abaixo do aceitável
em todas as propriedades. Em relação ao gasto com concentrado por vaca em lactação obteve-se valor variável entre as
propriedades com uma média de 103,16 R$/mês (±20,80), devido ao número de animais em lactação das propriedades,
produção de leite por vaca e a grande variedade de preços dos alimentos na região. Em um estudo com 12 propriedades da
região sul de Minas Gerais realizado por Reis et al. (2001), os resultados apontaram que os custos com alimentação
representaram 45,83% da renda bruta. E eles concluíram que os gastos com alimentação e mão-de-obra foram os que mais
impactaram no custo final da atividade leiteira, representando cerca de 75% do custo total. Já nesse trabalho foi observado
que os custos de alimentação concentrada representam 855,36 R$/mês (± 349,51) e no custo operacional efetivo (COE)
representam 26,71% (± 2,67). Na análise feita nesse estudo mostra que a média do total de vacas consumindo concentrado, se
obtém pelo indicador do gasto total com concentrado/vacas em lactação, em média 8,2 vacas em produção vem consumindo
concentrado nas seis propriedades analisadas representando 21,65% (± 3,21) do total dos gastos ao mês, mostrando que nesse
período de tempo que os dados foram coletados o que mais impactou a renda bruta dos produtores foi registrado com
volumoso.

Conclusão: O gasto com alimentação concentrada não teve o maior impacto sobre a renda bruta das propriedades analisadas, 
sendo o gasto com volumoso o principal impacto sobre a renda bruta.Avaliar os indicadores de desempenho que estão 
relacionados à eficiência econômica e produtiva é indispensável, pois auxiliam no gerenciamento das propriedades leiteiras.

Referências Bibliográficas: GOMES, S.T. Diagnóstico da pecuária leiteira do Estado de Minas Gerais, 2005: relatório de 
pesquisa. Belo Horizonte, MG: FAEMG, 2006. 156 p.LOPES, M. A.; CARDOSO, M. G.; DEMEU, F. A. Influência de 
diferentes índices zootécnicos na composição e evolução de rebanhos bovinos leiteiros. Ciência Animal Brasileira, 
Samambaia, v. 10, n. 2, p. 446-453, abr./jun. 2009.DOMENICO, D; Mazzioni, S; Kruger ,S. D; BÖCK, J. G. Comparativo 
dos custos de manejo da produção leiteira: sistema de pastoreio e sistema free stall. XXII Congresso Brasileiro de Custos –
Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 2015.REIS, R, P; MEDEIROS, L, A; MONTEIRO, A, L. CUSTOS DE PRODUÇÃO DA 
ATIVIDADE LEITEIRA NA REGIÃO SUL DE MINAS GERAIS. Universidade Federal de Lavras - UFLA - 
Departamento de Administração e Economia.
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Introdução: O parasitismo causado por nematoides gastrointestinais se constitui em um dos problemas para o sistema de
produção, acarretando impacto econômico, sendo um dos fatores limitantes na produção de caprinos (Lucena et.al.; 2017). Os
baixos índices de produtividade dos rebanhos caprinos na região semiárida do Nordeste são frequentemente associados ás
infecções por endoparasitas, principalmente por Haemonchus contortus, parasita que apresenta alta patogenicidade e elevada
prevalência (Molento et al.,2004; Burke et al.,2007) sendo que as infecções agudas podem causar anemia severa,
hipoproteinemia e morte em casos severos (Kaplan et al.,2004; Costa et al.,2007). O método Famacha é um método de
tratamento seletivo, importante no controle de H. contortus e sua vantagem mais significativa é a redução do número de
tratamentos aplicados, principalmente em sistemas de agricultura familiar. O objetivo foi avaliar a importância da utilização
do método FAMACHA em caprinos criados neste sistema. 
Material e Métodos: O estudo foi desenvolvido no Sítio Lagoa de Pau, zona rural do município de Mossoró-RN. Foram
avaliados 108 caprinos adultos sem padrão racial definido (SPRD) criados de forma extensiva. Esta atividade faz parte das
ações de extensão desenvolvidas pelo PET (Programa de Educação Tutorial) Produção Animal, formado por alunos de
Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronomia da UFERSA (Universidade Federal Rural do Semiárido). Os animais foram
avaliados com a utilização do cartão guia do Método Famacha. Cinco graus de coloração, ilustrados no cartão, direcionam a
vermifugação dos animais. Os graus 1 e 2 são de animais com coloração bem vermelha, ou seja, praticamente sem traços de
anemia. No grau 3, é indicada a vermifugação. Nos graus 4 e 5, a vermifugação é imprescindível, pois a mucosa apresenta
palidez intensa, além do fato de que no grau 5 é indicado que o animal receba suplementação alimentar. 
Resultado e Discussão: Observa-se na tabela 1 que todos os animais apresentaram algum tipo de anemia pelo método
Famacha. No grau 3 devem ser vermifugados 21,3 % dos animais. No grau quatro 77,7 % do rebanho mostrou anemia, sendo
imprescindível a vermifugação. E no grau 5 a percentagem foi muito pequena. Menos de 1%. Vale ressaltar que todos os
animais do rebanho devem ser tratados e submetidos a uma investigação mais acurada dos casos apresentados. Segundo
Chagas et.al. (2007), a anemia pode ter várias origens como subnutrição, fasciolose, cisticercose, entre outros. É importante
investigar os animais anêmicos. 

 
Conclusão: Em função dos dados obtidos e nas condições que foi realizada a pesquisa, concluímos que o método
FAMACHA é um recurso que deve ser utilizado em qualquer sistema de produção de caprinos. 
Referências Bibliográficas: Burke, J.M.; Kaplan, R.M.; Miller. J.E.;Terril, T.H.; Getz,W.R.;Mobini, s.; Valencia,
E.;Williams.M.J.; Williamson,L.H & Vatta, A.F.2007. Accuracy of the FAMACHA system for on-farm use by sheep and
goat producers in the southeastern United States. Veterinary Parasitology, 147:89-95.Chagas, A.C.S.; Carvalho,C.O.;
Molento,  M.B.  Método Famacha:  um recurso para  o  controle  da  verminose em ovinos ,  Circular
Técnica,52,EMBRAPA,2007.Kaplan, R,;Burke, J.M.;Terril, T.H.;Miller, J.E. Getz,W.R.;Mobini, s.; Valencia,
E.;Williams.M.J.; Williamson,L.H .; Larsen, M.; Vatta, A. Validation of the FAMACHA eye colour chart for detecting
clinical anaemia in sheep and goats on farms in the southern United States. Veterinary Parasitology, v.123, p.105-120,
2004.Molento, M. B.; Severo. D. Famacha, Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2004,4p. (Folheto
Técnico).Lucena,J.A.; Melo, V.L.L.; Andrade, A.K.S.; Souza,O.F.; menezes, R. R. C.; Guerra, D.G.F.; Paiva, R.D.M.;
Suassuna, A.C.D. Contagem de ovos por grama de fezes(OPG) e método Famacha na identificação de anemia em caprinos
sem padrão racial definido (SPRD). ZOOTEC, Santos/SP, 2017.
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Introdução: A bovinocultura leiteira ficou mais competitiva nos últimos anos e para permanecer na atividade necessita-se
administrar bem os recursos para alcançarem a eficiência produtiva. Assim como, melhoramento genético às exigências por
uma melhor ambiência e sanidade animal vem aumentando no decorrer dos anos. De acordo com Silva et al. (2014), a busca
pela eficiência produtiva com o uso correto dos fatores de produção (terra, trabalho e capital), independente do sistema,
tornando-se muito importante para a atividade.Nesse sentido, o levantamento e acompanhamento dos indicadores
econômicos, zootécnicos e sanitários do rebanho, é uma ferramenta de gerenciamento e planejamento que melhora a tomada
de decisões no ambiente, pelo técnico e junto ao produtor. Neste trabalho, objetivou-se identificar, quantificar e analisar o
desempenho dos indicadores zootécnicos e sanitários de uma fazenda leiteira no agreste meridional de Pernambuco e
servindo de benchmarkings para demais empresas rurais.

Material e Métodos: O trabalho conta com o acompanhamento mensal durante o ano de 2017 e 2018 de uma propriedade
familiar que atua na pecuária leiteira, alocada no município de São Bento do Una, bacia leiteira de Pernambuco. Inicialmente
foram realizadas entrevistas ao produtor para levantamento dos procedimentos administrativos realizados por essa
propriedade a fim de compreender as especificidades de gestão realizadas na mesma. As primeiras visitas foram para verificar
o interesse e disponibilidade do produtor em colaborar com o projeto, posteriormente apresentação dos alunos e levantamento
de dados preliminares, apenas após estes contatos iniciais que foi possível começar a coleta de dados mensal. Realizou-se
levantamento dos recursos disponíveis na propriedade, no intuito de quantificar os recursos físicos, bem como o capital
empatado na atividade, utilizando o valor do bem novo e a vida útil de cada ativo. Nesse levantamento também foi
estabelecido o acompanhamento zootécnico da fazenda, visando identificar desde a produção diária de leite até a
produtividade por área pecuária, para auxiliar em uma melhor tomada de decisão zootécnica. As coletas foram realizadas pelo
Grupo de Pesquisa em Gestão Rural – LEITE (GPGR – LEITE), composto por estagiários voluntários estudantes de
graduação dos cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária e Agronomia. Posteriormente acompanhadas as receitas e despesas
mensais, assim como os indicadores zootécnicos. Em seguida, os dados foram analisados em estatística descritiva para
estabelecer os indicadores do sistema de produção da Fazenda Esperança.

Resultado e Discussão: Na tabela 1, podemos observa que a produção de leite da fazenda esperança cresceu do ano 50.51%
de um ano para o outro, correspondendo a 141,55 kg de leite por dia. Algumas estratégias podem ser tomadas pelos gestores 
visando o aumento da produtividade animal, como o balanceamento da dieta, otimização do conforto animal, o uso de 
tecnologias adequadas de produção e uma forte pressão para eleger os animais que efetivamente tem elevada produtividade 
(Ferraza, 2013).A produtividade/área pecuária/ano se mostrou superior à média nacional em 2018 para propriedades de baixa 
tecnologia que era de 1.500 kg/hectare/ano (Anuário Leite – 2019) e a fazenda atingiu no mesmo ano uma produtividade de 
9.621,16 kg/hectare/ano. A Taxa de Lotação da fazenda esperança em 2018 manteve-se 1.66 Unidade animal por Ha que se 
encontra dentro dos valores encontrados por Ferraza, 2013 no estado de Minas Gerais onde a taxa de lotação variou de 1.0 a 
1.8 de vacas por Há.Com o acompanhamento pode-se melhorar a ambiência das bezerras, reduzindo em 80% essa incidência 
na fazenda, figura 1. No trabalho de Silva (2007) melhorias no manejo sanitário, nutricional e no conforto térmico 
proporcionam um melhor desempenho para as bezerras.A mudança no manejo de ordenha, assim como, na alteração da 
ordenha manual para mecânica, houve redução de 49,39% nos casos de mastite clínica (Figura 1). E segundo Almeida (2016), 
um dos principais fatores de risco para ocorrência de mastite, envolve o manejo animal como também o uso de equipamentos 
de ordenha sem manutenção periódica.



Conclusão: A avaliação dos indicadores de desempenho que estão relacionados à eficiência econômica dos sistemas de 
produção de leite, torna-se uma importante ferramenta gerencial para atividade, já que pode auxiliar os produtores a 
tomarem decisões mais rápidas e corretas para o aumento da eficiência produtiva, e consequentemente aumento na 
rentabilidade financeira em seus empreendimentos.

Agradecimentos: Em nome do GPGR-LEITE, gostaríamos de agradecer aos demais produtores acompanhados por 
confiarem no projeto e reconhecerem a importância do projeto, assim como aos motoristas da UFRPE-UAG e PREG.
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Introdução: O diagnóstico de propriedades rurais é um valioso instrumento para a contextualização dos técnicos quanto à
situação social, econômica, produtiva e ambiental de uma população. Auxilia na identificação de problemas e na definição de
possíveis soluções. Dentre as metodologias utilizadas para o diagnóstico rural participativo, pode-se citar a linha do tempo.
Esta consiste em uma representação gráfica, em ordem cronológica, dos acontecimentos relevantes para uma determinada
população. A partir desta metodologia, é possível resgatar fatos e processos que colaboraram para a formação da comunidade,
assim como promover a tomada de consciência crítica pertinente à história e à realidade vivida por um determinado grupo
social (Marinho e Freitas, 2015). Assim, as informações e efeitos gerados são utilizados para traçar estratégias em processos
de planejamento participativo. Nesse contexto, objetivou-se construir linhas do tempo do Assentamento Carnaúba do
Ajudante. 
Material e Métodos: O Assentamento Carnaúba do Ajudante está localizado na zona rural do município de Serra Talhada,
PE. Foi criado a partir de uma reordenação fundiária implementada pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de
Pernambuco (ITERPE), sendo constituído por 24 unidades familiares (Barros et al., 2017). Para resgatar a história do referido
assentamento e os acontecimentos relevantes para a sua população, foram construídas quatro linhas do tempo. Para tanto, em
março de 2017, realizou-se visitas in loco a quatro unidades rurais de Carnaúba do Ajudante. A cada visita, o objetivo do
trabalho foi apresentado, a partir de um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após a análise do termo, as
famílias que optaram por participar assinaram o documento. A construção da linha do tempo foi feita individualmente por
unidade familiar, seguindo a mesma metodologia. Primeiramente, realizou-se uma roda de diálogo com a participação dos
membros da família. Estes foram estimulados a relatar e descrever os principais acontecimentos que marcaram a sua história,
a partir da chegada ao assentamento. As informações foram registradas em fichas, que posteriormente foram utilizadas para a
construção de uma representação gráfica linear dos fatos relatados,organizados pelo ano de seu acontecimento. Os materiais
empregados foram: papel A4, cartolina e pincéis atômicos de diferentes cores. 
Resultado e Discussão: A história do Assentamento Carnaúba do Ajudante inicia-se com a desapropriação de uma fazenda
pertencente ao deputado federal Inocêncio Oliveira, no ano 2000. Alguns moradores atuais já residiam na área por serem
empregados da fazenda, mas apenas em 2002, se tornaram proprietários da terra.Entre 2003 e 2004, iniciou-se o fornecimento
de energia elétrica, fato que proporcionou desenvolvimento e aumento da qualidade de vida. Identificou-se que nos anos de
2006 e 2013, a comunidade foi beneficiada com a construção de cisternas, garantindo o acesso à água potável de qualidade. O
ano de 2014 foi marcado por acontecimentos que contribuíram para o fortalecimento da agricultura familiar: a compra de uma
ensiladeira e a realização de capacitações pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido
(NEPPAS). Neste mesmo ano, o transporte dos estudantes, que antes era realizado em veículos adaptados do tipo “pau de
arara”, passou a ser realizado por ônibus escolares. Em 2016, devido a um desvio de verba realizado por um dos antigos
presidentes da associação de moradores, as terras do assentamento foram à leilão. No entanto, foi realizada a renegociação e o
parcelamento da dívida, garantindo a regularização da documentação e a posse da terra, no ano de 2017. 
Conclusão: A construção e a análise das linhas do tempo, propiciaram o resgate de parte da história do Assentamento
Carnaúba do Ajudante. Assim, foi possível uma melhor compreensão sobre a trajetória das pessoas da comunidade, sobre o
processo de ocupação e o desenvolvimento social e da infra-estrutura local. Em adição, a metodologia empregada propiciou
aproximação entre assentados, discentes e docentes. 
Agradecimentos: À Associação de Moradores do Assentamento Carnaúba do Ajudante e à Universidade Federal Rural de
Pernambuco – UFRPE.  
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do São Francisco, 2017.GOMES, M.A.O. et al. Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) como mitigador de impactos
socioeconômicos negativos em empreendimentos agropecuários. In: BROSE, M. Metodologia participativa: uma introdução a
29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 63-78, 2001. MARINHO, C.M.; FREITAS, H.R. Utilização de
Metodologias Participativas nos processos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER): Fundamentos teórico-práticos.
Revista Extramuros, v. 3, n. 2, 2015.
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Introdução: O Diagnostico Rural Participativo (DRP) constitui-se em um conjunto de técnicas que permite que a
comunidade faça seu próprio diagnóstico e a partir daí comece a auto-gerenciar o seu planejamento e desenvolvimento
(Verdejo, 2006). O ponto fundamental deste instrumento metodológico multidisciplinar é a participação ativa dos membros
da comunidade no processo de caracterização local e identificação de problemas, assim como no processo de tomada de
decisões, sem prevalecer somente à opinião dos agentes externos envolvidos.Dentre as principais técnicas do DRP, está o
mapeamento participativo, que consiste na elaboração do mapa esquemático de uma propriedade, a partir da percepção e
conhecimento que os indivíduos e grupos têm do espaço em que vivem (De Souza, 2009). A partir deste procedimento, é
possível obter os detalhes produtivos e da infra - estrutura local.Assim, objetivou-se identificar os detalhes produtivos e de
infraestrutura do Assentamento Carnaúba do Ajudante. 
Material e Métodos: O Assentamento Carnaúba do Ajudante está localizado na zona rural do município de Serra Talhada,
PE. Foi criado a partir de uma reordenação fundiária implementada pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de
Pernambuco (ITERPE), sendo constituído por 24 unidades familiares (Barros et al., 2017).Para identificar os detalhes
produtivos e de infra-estrutura do assentamento, foi realizado o mapeamento participativo de 4 unidades familiares locais.
Para tanto, em março de 2017, tais unidades receberam visitas da equipe do projeto de extensão “Compartilhando
Conhecimentos”. Os objetivos do trabalho foram apresentados, a partir de um termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE).O mapeamento de cada propriedade foi feito individualmente, utilizando a metodologia proposta por Verdejo (2006).
Os técnicos, acompanhados dos membros da família, percorreram a propriedade, identificando diferentes áreas de uso, os
recursos naturais disponíveis, as construções e a vida econômica do local. Ao longo da caminhada, foram anotadas as
informações fornecidas pelos membros da família e as observações visuais. Posteriormente, estas informações foram
utilizadas para traçar o croqui da propriedade. O desenho iniciou-se pela casa do agricultor/a, estendendo-se o mapa das áreas
mais próximas até as mais distantes. Em adição, representou-se o fluxo de entrada e saída de insumos e produtos. Todas as
etapas foram realizadas com a participação dos membros da família. Os materiais utilizados na atividade foram papel A4,
cartolina, caneta esferográfica e pincéis atômicos. 
Resultado e Discussão: Realizou-se o mapeamento participativo de 4 propriedades do Assentamento Carnaúba do Ajudante,
observando-se a ocupação espacial, as áreas produtivas, os principais cultivos, a infraestrutura e o fluxo de entrada e saída de
produtos. Observou-se a proximidade das propriedades à serra que dá nome ao município e a presença de um curso d’água ao
longo das 4 unidades familiares. A água desta fonte é destinada a agropecuária. Em cada propriedade, observou-se a presença
de uma casa de alvenaria, sendo esta a moradia da família, cercados para animais, e cisternas de 16.000 L e 52.000 L (tipo
calçadão). As primeiras são utilizadas para o fornecimento de água para o consumo humano e a segunda, para a agropecuária.
Em uma das unidades observou-se a presença de um minhocário, sendo este empregado na produção de húmus. O adubo é
utilizado na agricultura local, indicando a existência de consciência ecológica.Em relação à produção vegetal, observou-se o
cultivo de grãos como feijão, milho e sorgo, sendo destinados para o consumo humano e /ou animal local. No entanto, a
produção não atende às necessidades familiares, devendo haver a complementação. Em adição, há o cultivo de hortaliças e
frutas, sendo a produção destinada ao autoconsumo e para a venda em uma feira agroecológica.A produção animal consiste
na criação de diversas espécies. Cavalos e burros são utilizados como força de trabalho. Caprinos, ovinos, suínos e abelhas
fornecem alimentos para o autoconsumo familiar, mas a produção não atende a demanda, havendo necessidade de
complementação. 
Conclusão: A partir da construção e análise dos mapas das propriedades, foi possível uma maior compreensão de detalhes
produtivos e de infra-estrutura do Assentamento Carnaúba do Ajudante. As informações obtidas indicam a necessidade do
planejamento e fortalecimento das atividades agropecuárias, para que seus produtos atendam as necessidades e demandas da
comunidade. 
Agradecimentos: À Associação de Moradores do Assentamento Carnaúba do Ajudante e à Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE). 
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TELES, R.N.L.; DE LEMOS, C.G. Projeto de extensão rural em rede. I Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão
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diagnóstico rural/ rápido participativo (DRP). Revista Em Extensão, v. 8, n. 1. 2009. VERDEJO, M.E. Diagnóstico rural
participativo DRP: guia prático. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.
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Introdução: A caprinovinocultura é amplamente explorada no Nordeste, detentor do maior efetivo do país (93,2% de
caprinos e 64,2% de ovinos; IBGE, 2017), graças ao desempenho e à adaptabilidade dessas espécies as condições climáticas
locais. Diante disso, sua importância reside na geração de fonte de renda para os pequenos produtores por meio da
comercialização de seus produtos. A adoção de medidas higiênico-sanitárias é crucial para que se possa reduzir a incidência
de doenças nos rebanhos, minimizando perdas produtivas e custos com tratamentos. Nesse sentido, vermifugações
estratégicas são realizadas com o intuito de controlar a ocorrência das endoparasitoses (JUNIOR et al. 2005), que constituem
importante entrave para a produção de caprinos e ovinos em regiões de clima tropical (VIEIRA, 2005).O objetivo deste
trabalho foi traçar o perfil sanitário da criação de caprinos e ovinos de pequena comunidade rural no Sertão pernambucano, e
propor ações para o controle de verminoses gastrintestinais. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido no Assentamento Carnaúba do Ajudante, localizado na zona rural de Serra
Talhada, Pernambuco. A comunidade é parceira participante das ações do projeto de extensão “Compartilhando
conhecimento: Manejo sanitário da criação animal na agricultura familiar” coordenado pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada. A comunidade conta com 24 famílias, das quais 18 têm a criação
animal como atividade complementar. Dessas, onze famílias participaram deste trabalho.As famílias responderam, mediante
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), um questionário estruturado sobre aspectos produtivos e sanitários da
criação de caprinos e ovinos. As informações obtidas no questionário foram compartilhadas com toda comunidade, e
nortearam ações para o controle das verminoses. Foram propostas oficinas sobre higienização de instalações, colheita de
amostras para contagem de ovos de parasitos por grama de fezes (OPG), seguindo metodologia descrita por Gordon e
Whitlock (1939), e vermifugação estratégica, com momentos teóricos e demonstrações realizadas em uma das propriedades
com a participação das famílias, docentes e discentes envolvidos no projeto.Dada a impossibilidade de aferir os pesos dos
animais, uma tabela com valores estimados a partir do perímetro torácico medido com fita milimétrica, segundo modelo
descrito por Souza et al., (2009) foi fornecida às famílias. Foram administrados 0,35 ml/10 kg de peso vivo de albendazol
10% via oral, excetuando-se as fêmeas gestantes. 
Resultado e Discussão: Dentre os principais sinais clínicos relatados, 50% corresponderam a algum relacionado às doenças
parasitárias. Relatou-se, também, a ocorrência de problemas reprodutivos como abortos (35%) e natimortos (23%). Conforme
Alencar et al. (2010) as enfermidades parasitárias podem predispor a esses problemas. Quanto a frequência da limpeza das
instalações, 64% afirmaram realizar a cada seis meses ou mais. Para Teixeira et al. (2015) a correta higienização das
instalações é fundamental para o controle das endoparasitoses. Todos os entrevistados afirmaram não realizar a troca do
vermífugo, sendo que 55% afirmaram não ter conhecimento da resistência parasitária, e 33% utilizam à indicação do
balconista para aquisição do medicamento. Quanto a dosagem do antiparasitário, 91% dos entrevistados utiliza avaliação
visual para estimativa do peso e 9% faz uso de dosagem igual para todos os animais. Segundo Vieira e Cavalcante (1999) a
resistência dos nematódeos aos anti-helmínticos decorre da falta de esquema de rotação das drogas, bem como, suas dosagens
inadequadas.Segundo o exame de OPG, revelou-se que a infestação mais frequente no rebanho foi por Strongyloidea spp.,
seguido por enquanto Eimeria spp. e por Trichuris spp. Dada a impossibilidade da comunidade em realizar o exame de OPG
com frequência e diante do desconhecimento do método FAMACHA (90,9% dos entrevistados), sugeriu-se realizar oficina
de vermifugação estratégica com princípio de amplo espectro, de todos os animais, exceto das gestantes, no início da estação
chuvosa como medida preventiva para as verminoses dos animais. 
Conclusão: Os pequenos criadores de caprinos e ovinos do assentamento Carnaúba do Ajudante desconhecem a importância
verminoses gastrintestinais, bem como suas medidas profiláticas. Ações de extensão, como as executadas no presente
trabalho, são importantes para o compartilhamento de experiências e acesso a informações técnicas para a melhoria da
produtividade e da qualidade de vida das famílias do sertão. 
Agradecimentos: Aos agricultores do Assentamento Carnaúba do Ajudante, a Universidade Federal Rural de Pernambuco,
ao Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), PRORURAL, Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, pelo apoio e
realização desse trabalho. 
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pernambucano. Ciência Animal Brasileira, v. 11, n. 1, p. 131-140, 2010.GORDON, H. M.; WHITLOCK, H. V. A new
technique for counting nematode eggs in sheep faces. Journal of Council for Scientific and Industrial Research in austrália, v.
12, n. 1, p. 50-52, 1939.IBGE. Produção pecuária municipal. Rio de Janeiro, v. 45, p.1- 17, 2017.JÚNIOR, Gregório da Silva
Costa et al. Efeito de vermifugação estratégica, com princípio ativo à base de ivermectina na incidência de parasitos
gastrintestinais no rebanho caprino da UFPI. Ciência Animal Brasileira, v. 6, n. 4, p. 279-286, 2005.SOUZA, S.; LEAL, A.;
BARIONI, C.; et al. Utilização de medidas biométricas para estimar peso vivo em ovinos. Archivos Latinoamericanos de
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Introdução: O parasitismo por helmintos gastrintestinais em ovinos é uma das principais causas de perdas na produção, em
decorrência dos gastos excessivos com anti-helmínticos e da mortalidade. Além disso, perde-se na qualidade da carne e lã. O
controle do parasitismo em ovinos é feito, basicamente, com a utilização de anti-helmínticos e falhas nesse tipo de controle
são os primeiros sinais do desenvolvimento da resistência anti-helmíntica (Abrão et al., 2010). O método Famacha© aparece
como um recurso importante no controle do parasito Haemonchus contortus e sua vantagem mais significativa é a redução do
número de tratamentos aplicados, o que auxilia na diminuição do desenvolvimento da resistência a antihelmínticos. É um
método de tratamento seletivo, ou seja, objetiva vermifugar somente os animais do rebanho que apresentam anemia (Malan et
al., 2001). Este trabalho teve como objetivo avaliar os níveis de anemia em ovinos e orientação para um rápido diagnóstico
clínico na unidade de produção.

Material e Métodos: Este trabalho foi realizado na fazenda Ferreiro Torto, na região Norte do Brasil, mas especificamente
Nordeste Paraense no município de Santa Izabel do Pará, durante mês de abril de 2019. Segundo Köppen e Geiger, tem um
clima tropical chuvoso (úmido). Foram avaliadas 62 ovinos, mestiços das raças Santa Inês e Dorper no qual foi aplicado o
método Famacha© com o intuito de avaliar o grau de anemia por meio da coloração da conjuntiva do animal, visualmente,
sem a necessidade de exames laboratoriais, procedimento que facilita o controle do rebanho de forma significativa,
juntamente com orientações à unidade produtora de como executá-lo. É utilizado um cartão que contém cinco categorias
variando de 1 (vermelho brilhante) até 5 (coloração pálida, quase branca), que representam diferentes valores de hematócrito
(Bath et al., 2001; Van Wyk 2002). Os animais que são classificados nos graus 1 e 2 não necessitam de tratamento, pois é
indicativo de que não apresentam anemia. No grau 3 a vermifugação é indicada, e nos graus 4 e 5 o tratamento é de extrema
importância, pois os animais se encontram em quadros avançados de anemia clínica. Para a verificação da cor da mucosa
ocular, o examinador deve expor a conjuntiva, pressionando a pálpebra superior com um dedo polegar e abaixar a pálpebra
inferior com o outro. Deve-se evitar a exposição parcial da membrana interna da pálpebra (terceira pálpebra) e do olho. O
ideal é observar a coloração na parte mediana da conjuntiva inferior, comparando-a com as cores do cartão (CHAGAS et al.,
2007).

Resultado e Discussão: A tabela 1. expõe os resultados da aplicação do método Famacha em ovinos mestiços das raças Santa
Inês e Dorper, no qual mostra a contagem dos dados, separado em três grupos de acordo com o método utilizado. Isso facilita
melhor a discussão dos resultados, bem como o diagnóstico para que assim seja repassado para os produtores.Foi verificado
na tabela 1 que 70% dos animais necessitam receber a vermifugação, sendo que 68% obtiveram grau 3 e 2% grau 4. Os outros
30% não foram vermifugados, pois apresentaram grau 2. Esses resultados mostram que mais da metade dos animais
submetidos método Famacha estavam em situação de risco. No entanto, nenhum foi classificado com grau 5, e o grau 4 que
também exige bastante atenção foi de apenas 2%. É necessário estudos complementares para auxiliar o diagnostico observado
no qual sugerimos a contagem de ovos por grama de fezes (OPG), além de fazer o mensurando a carga parasitária. A
observação dos dados obtidos é importante para que se possa utilizar a técnica em questão de forma mais precisa, uma vez
que a coloração da conjuntiva pode ser influenciada por outros fatores, como por exemplo, deficiências na nutrição do
rebanho.

Conclusão: Através do método Famacha©, concluímos que a maior parte dos ovinos precisam receber tratamento, devido ao 
alto grau anêmico, o que mostra a necessidade de investigação das causas desse problema.

Referências Bibliográficas: Abrão, D.C. et al. Rev. Bras. Parasitol. Vet., Jaboticabal, v. 19, n. 1, p. 70-72, jan.-mar. 2010; 
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International Sheep Veterinary Congress, Cape Town, South Africa, Vol.1, p.3;Chagas, A.C.S. et al. 2007; Embrapa , Cir.
(52), p.1-8;KÖPPEN, W.; GEIGER, R. Klimate der Erde. Gotha: Verlag Justus Perthes. 1928. Wall-map 
150cmx200cm.MALAN, F. S.; VAN WYK, J. A.; WESSELS, C. D. Clinical evaluation in sheep: early trials. Onderstepoort 
Journal Veterinary Research, v. 68, p. 165-174, 2001;Van Wyk, J.A. & Bath G.F. 2002. The FAMACHAÓ system for 
managing haemonchosis in sheep and goats by clinically indentifying individual animals for treatment. Vet. Res. 
33:509-529;
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Introdução: A raiva é uma das zoonoses de maior importância para a saúde pública por apresentar rápida evolução e alta
letalidade. Causada por vírus do gênero Lyssavirus, a doença não apresenta cura ou tratamento viável em animais
contagiados, podendo levar a grandes perdas econômicas na produção animal. Apenas na América latina estima-se um
prejuízo acima dos cem milhões de dólares anualmente e a morte de milhares de cabeças em razão da doença. Tendo o quinto
maior rebanho bovino do Brasil e quatro de seus municípios entre os dez com maior número de cabeças do país, o estado do
Pará chegou a apresentar aumento nos casos de raiva em herbívoros no início da década. Nos herbívoros o morcego da
espécie Desmodus rotundus é o principal transmissor da raiva e tem ampla distribuição em toda América Latina presente em
áreas cavernosas e abundante também em locais com produção pecuária. (NOVAIS, 2008; Abiec, 2019; Brasil, 2009). 
Material e Métodos: Os dados usados neste trabalho foram cedidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará
(ADEPARÁ) referentes aos atendimentos a suspeita de raiva prestados nos anos de 2018 e 2019. As informações foram
organizadas em planilhas do Excel para geração de gráficos a fim de sintetizar as informações obtidas. Para o atendimento
dos casos o produtor faz a notificação da suspeita de raiva e no atendimento se classifica em não fundamentada (quando os
sintomas possuem outra causa podendo ser intoxicação ou deficiência) ou fundamentada (animais com bom escore corporal e
ausência de fontes de intoxicação). Nos casos de suspeita fundamentada, segue-se à coleta das amostras para análise em
laboratório (encéfalo/medula). Caso o animal tenha idade superior a 24 meses faz-se o exame diferencial de Encefalopatia
Espongiforme Bovina (EEB). As amostras são enviadas para análise em laboratório; faz-se o teste de imunofluorescência
direta (IFD) e, por fim, a prova biológica (BRASIL, 2010). 
Resultado e Discussão: Os números de atendimentos prestados nos anos de 2018 e 2019 estão comparados na figura 1. Em
relação a 2018 os atendimentos feitos em 2019 diminuíram 36,80%. A figura 1 apresenta também o número de casos
notificados e a classificação deles segundo o atendimento prestado pela Adepará. A maior parte das 163 notificações de
suspeita de raiva feitas em 2018 foram descartadas após o atendimento (27,60%) ou o resultado deu negativo para a doença
(41,10%). Semelhantemente em 2019 foram notificados 103 casos dos quais 24,27% foram descartados após o atendimento e
45,57% apresentaram resultado negativo. A figura 2 apresenta as porcentagens de dos casos descartados e de resultado
negativo, além das porcentagens de casos em que houve problema na coleta das amostras para exame, dos casos positivos e
dos que aguardam resposta (2019).

 
Conclusão: Em relação a 2018 houve queda significativa dos números em 2019. As ações de conscientização e prevenção da
raiva em herbívoros devem ser constantes no estado devido ao expressivo contingente de animais d.e produção, e à presença
de morcegos hematófagos positivos para o Lyssavirus na região. 
Agradecimentos: À Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) pelos dados cedidos.
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Introdução: A equoterapia trata-se do uso terapêutico de cavalos, utilizando-os como agentes cinesioterapêuticos afim de
promover ganhos a nível físico e psíquico. Os mesmos estão atrelados tanto à consciência corporal, quanto à elevação da
autoestima, logo, a linguagem corporal pode ser fonte de avaliação fisioterápica em crianças com dificuldades psicossociais.
Na terapia é exigida a participação do corpo inteiro, favorecendo assim o desenvolvimento da força muscular, relaxamento,
conscientização corporal e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio (ANDE BRASIL). Além disso, a prática
de interação inclui a aproximação, monta nas três andaduras e cuidados pós-montaria, promovendo ganhos de socialização,
autoconfiança e recuperação da autoestima do praticante, em todas as idades. Assim, este trabalho de extensão foi
desenvolvido com o objetivo de ofertar sessões de equoterapia para crianças com histórico de dificuldades psicossociais
através da avaliação fisioterápica. 
Material e Métodos: Foram selecionadas 17 crianças entre 6 a 12 anos de idade, com histórico de dificuldades psicossociais
identificadas através de entrevistas e questionário psicopedagógico. Para verificar a evolução da postura corporal, foram
feitas duas avaliações de medidas antropométricas, no início e no final do projeto. As sessões foram realizadas na pista de
Equoterapia do Setor de Equideocultura da Unioeste, com acompanhamento de fisiotrerapeuta e zootecnista. Foram
oferecidas seis sessões por pessoa, com 40 minutos de duração cada. Por 30 minutos, os alunos realizavam diversos
exercícios para desenvolvimento de propriocepção e equilíbrio, sendo estes: alongamento de grande dorsal e tríceps;
mobilidade articular de ombro a 90º; alongamento de peitoral maior e reto abdominal; sequencial dos anteriores,
alongamentos de oblíquos bilaterais com quadrado lombar, elevação da pelve com apoio dos pés, elevação de ombros a 90º
com rotação de quadril, elevação a 90º de ombro com lateralizarão; oclusão visual para estímulo sensitivo, desvio de
obstáculos, cavalgada ao contrário para propriocepção corporal do animal e trote. As medidas antropométricas foram
executadas conforme o Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN et al., 1988). Foram mensuradas a
estatura corporal, massa corporal e calculou-se o índice de massa corporal, % gordura, massa magra, força paravertebrais,
flexibilidade e extensão do tronco baseando-se nos critérios de normalidade da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006).
Foi aplicado Teste t pareado para comparação das médias das medidas antropométricas. 
Resultado e Discussão: As variáveis de massa corporal, percentual de gordura, massa gorda, massa livre de gordura e
percentual de massa livre de gordura não demonstraram diferenças significativas após a realização de seis sessões de
equoterapia (intervenção). Entretanto, a prática da equoterapia demonstrou diferenças significativas no âmbito de avaliação
postural, interpretada através da avaliação da força das paravertebrais, flexibilidade e extensão de tronco, todas contribuindo
para um estímulo a mais na adequação da postural global com centro de gravidade adequado. Silveira e Wibelinger (2011)
trabalharam na identificação precoce e correção de distúrbios posturais em crianças através do uso terapêutico do cavalo. Os
autores ressaltaram as vantagens para a reeducação da postura, oferta de situações de ortostatismo de tronco, buscando a
estimulação mais correta do equilíbrio a conscientização postural. Como este estudo, foi realizado em crianças e adolescentes
em fase de crescimento, o aumento da estatura e perimetria durante a prática pode ser um fator relevante para a diminuição do
IMC, como também na avaliação postural.

 
Conclusão: Constatou-se que a equoterapia contribuiu de forma direta para a melhoria da reeducação postural das crianças e



de forma indireta no desenvolvimento biopsicossocial, tais como ganhos de autoestima, convívio familiar e inclusão social. 
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Introdução: No Nordeste Brasileiro são comuns competições equestres originadas das festas de apartação. Dentre essas
práticas, as Pegas de Boi no Mato destacam-se por serem mais populares e acessíveis aos vaqueiros que desejam competir em
disputas tradicionais. Muito embora as Pegas de Boi no Mato, assim como as Vaquejadas, estejam começando a abrir espaço
para que mulheres possam participar das disputas como competidoras e não meras expectadoras, ainda são poucas as
competições que consideram a participação feminina. Segundo Marinho (2016), atualmente há um crescimento e
fortalecimento da categoria de vaqueiras, inclusive com a criação de entidades próprias como a Associação Brasileira de
Vaqueiras (ABRAVA), que possui circuito oficial constituído de oito etapas.Diante disso, objetivou-se com o trabalho
identificar a participação de mulheres em competições de Pega de Boi no Mato, bem como as condições oferecidas: número
de bois a serem capturados e valores das premiações.  
Material e Métodos: Entre março a abril de 2019, foram coletados 240 cartazes de divulgação de Pegas de Boi no Mato
realizadas no Nordeste Brasileiro, utilizando sites de busca e redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp). Na sequência,
foram extraídas dos cartazes informações relacionadas a: números de edições de cada evento, município, estado, organização,
data, valor das inscrições/senha, categorias de disputa, presença de atrações musicais, critérios de classificação, valor das
premiações, valor do ingresso para a festa (diferenciando taxa masculina e feminina) e outros detalhes julgados pertinentes.
Após tabulação, as informações foram submetidas a análise estatística descritiva (SAMPAIO, 2007). 
Resultado e Discussão: Dos 240 cartazes coletados, apenas um considerou a atuação de vaqueiras nas competições. O custo
da inscrição para a categoria feminina foi semelhante ao da categoria de vaqueiros mirim (R$30,00), dando direito a capturar
apenas um bovino, no valor de R$100,00. Nesse mesmo evento os vaqueiros adultos disputaram 10 bovinos, com premiação
de R$250,00, e os vaqueiros mirins disputaram dois bovinos, com prêmio de R$100,00.A criação de entidades próprias para
mulheres, como a ABRAVA, busca maior visibilidade às vaqueiras e exigir melhores condições para elas nas competições
como, por exemplo, premiações mais justas, pois enquanto nas Vaquejadas as categorias masculinas chegam a R$300 mil em
prêmios, nas categorias femininas normalmente o prêmio é de R$10 mil (SIVIERO, 2017).Ressalta-se ainda que muitas
vaqueiras conciliam as competições com outras atividades profissionais, visto que o amor que essas mulheres têm pelo
esporte vem da tradição familiar, passada de geração a geração, como mostra o depoimento de Roberta Gonçalves ao Diário
do Nordeste em maio de 2018, em uma matéria especial sobre os desafios das mulheres na Vaquejada: “Eu já nasci gostando.
Com dois a três anos, pai já andava comigo. Filha de vaqueiro, vaqueira é” (MULHERES..., 2018); E de Tássia Amorim,
também para o Diário do Nordeste em abril de 2018:"Pra mim, é uma coisa de sangue: meu pai corre e eu corro também.
Muitas mulheres estão seguindo os pais e namorados, mas também estão criando coragem. Hoje em dia, nós estamos
tomando novos espaços em muita coisa, não só na Vaquejada" (PAULINO, 2018).  
Conclusão: Apesar dos recentes esforços por igualdade dentro das competições equestres, são raros os eventos de Pega de
Boi no Mato que oferecem oportunidade para mulheres atuarem como vaqueiras e, ainda assim, as premiações são bastante
divergentes quando comparadas às categorias masculinas. 
Referências Bibliográficas: MARINHO, C. A força da mulher na vaquejada. Portal Vaquejada, 2016. Disponível
em:<www.portalvaquejada.com.br/noticias/2016/03/08/a_forca_da_mulher_na_vaquejada> Acessado em: 29 maio
2019.Mulheres conquistam, aos poucos, espaços na vaquejada. Diário do Nordeste, 2018 Disponível em:
<https://diariodoNordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/mulheres-conquistam-aos-poucos-espacos-na-vaquejada-
1.1939918> Acessado em: 29 maio 2019.PAULINO, N. Vaqueiras ganham mais espaço em vaquejadas. Diário do Nordeste,
2018. Disponível em: <https://diariodoNordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/vaqueiras-ganham-mais-espaco-em-
vaquejadas-1.1927832> Acessado em: 29 maio 2019.SAMPAIO, I. B. Estatística Aplicada a Experimentação Animal. 3°ed,
Belo Horizonte: FEPMVZ, 2007. 265p.SIVIERO, B. No dia da mulher o reconhecimento às vaqueiras está longe do ideal.
Canal Rural, 2017. Disponível em: < https://blogs.canalrural.uol.com.br/tvquartodemilha/2017/03/08/no-dia-da-mulher-o-
reconhecimento-as-vaqueiras-esta-longe-do-ideal/> Acessado em: 29 maio 2019.
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Introdução: No cenário mundial, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores de leite, sendo que no ano de 2018, o
setor alcançou a marca de 34,9 bilhões de litros de leite ocupando a terceira posição no ranking mundial (EMBRAPA, 2019).
Aproximadamente 56% do leite produzido no país é oriundo de propriedades da agricultura familiar. O leite bovino é um
importante meio para complemento de renda dos produtores rurais e além de uma oportunidade para melhorar a eficiência da
utilização da terra em pequenas propriedades rurais.O conhecimento sobre fatores que envolvem a cadeia de produção do
leite, os aspectos socioeconômicos e tecnológicos irão proporcionar a identificação de variáveis responsáveis por delimitar o
desenvolvimento da produção de leite em propriedades situadas no estado de Alagoas.Objetivou-se com o presente trabalho,
elaborar o perfil socioeconômico dos produtores de leite do Estado de Alagoas. 
Material e Métodos: O presente estudo foi conduzido no Estado de Alagoas na região da Zona da Mata Alagoana. Onde foi
realizado uma pesquisa descritiva por meio da aplicação de um check list estruturado, a 30 produtores de leite, distribuídos
aleatoriamente em seis municípios (Cajueiro, Viçosa, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Chã Preta e Flexeiras) que fazem parte
da região avaliada, no período de outubro a dezembro de 2018.O check list aplicado foi elaborado com linguagem de fácil
compreensão ao produtor rural, independentemente de seu nível cultural, verificando a ordem dos tópicos e perguntas de
maneira que a entrevista tivesse fluidez, sendo a mais natural possível e agradável, onde no possível, permitindo a coleta dos
dados com agilidade e eficácia. O check list contemplava informações socioeconômicas e, características de produção sobre
as propriedades de leite na região. Os dados obtidos através do check list foram avaliados através da estatística descritiva.  
Resultado e Discussão: Entre os produtores, há variação entre as idades onde 77,7% tem entre 30 a 60 anos. Sobre a
escolaridade dos produtores mostra que 70% concluíram o ensino fundamental. Da assistência técnica recebida, 70% recebe
assistência particular, mas quando ocorre algum problema com os animais. Onde 30% recebem assistência técnica via
cooperativa. A raça predominante nos rebanhos de leite é a Girolando (50%). A maioria das propriedades possuí até 20 vacas
leiteiras, 80%. A média de produção de leite nas propriedades com até 20 vacas leiteiras foi de 80L/dia. Entre essas
propriedades percebe-se uma variação de 7 à 20L/dia. Dados considerados baixos para a média nacional (EMBRAPA,
2018).A ordenha manual é utilizada em 93% das propriedades, com produção média até 100L/dia, enquanto 7% dos
produtores tem ordenhadeira mecânica e produzem em média 220L/dia. Dados similares aos de Grosso e Katsuda (2019).
Para o uso de metodologia de boas práticas de higiene na hora da ordenha, é verificado que 27% dos produtores lavam as
mãos antes da ordenha, 10% eliminam os três primeiros jatos, 53% lavam os tetos das vacas, 13% secam com papel toalha e
7% secam com pano, 20% realizam o pré-dipping e 3% o pós-dipping. A realização do pré-dipping, era utilizado em 20% das
propriedades, onde é considerado uma baixa frequência, e o pós-dipping sendo utilizado por apenas 3% das propriedades. A
submersão dos tetos em solução desinfetante antes e depois da ordenha é aconselhada e utilizada no mundo para o controle de
mastite, sendo um método eficiente com comprovação científica (ELMOSLEMANY et al., 2010) 
Conclusão: A Zona da Mata Alagoana ainda possui problemas que trazem dificuldades para o desenvolvimento da atividade
leiteira, nesse sentido o conhecimento do perfil socioeconômico dos produtores serve como auxílio para órgãos privados e
públicos para desenvolver ações como extensão rural, acesso a crédito, capacitações e criação de tecnologias compatíveis
para os envolvidos na produção de leite da região. 
Agradecimentos: Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas – CPLA, Laticínio Renascer (Wilson Amaral). 
Referências Bibliográficas: ELMOSLEMANY, A. M.; KEEFE, G. P.; DOHOO, I. R. WICHTEL, J. J.; STRYHN, H.;
DINGWELL, R. T. The association between bulk tank milk quality and on-farm management practices. Preventive veterinary
Medicine. V.95, p.32-40, 2010.EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Anuário Leite 2019. Sua
excelência o consumidor. 2019. Embrapa G a d o d e L e i t e – J u i z d e F o r a , M i n a s G e r a i s . 2 0 1 9 . D i s p o n í v
e l e m : < http://www.biblioteca.fsp.usp.br/~biblioteca/guia/a_modelos.htm>. Acesso em: 27 de setembro 2019.EMBRAPA
– Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Brasileira. Anuário leite 2018. Indicadores, tendências e oportunidades para
quem vive no setor leiteiro. 2018. Embrapa Gado de Leite – Juiz de Fora, Minas Gerais. 2018. Disponível em: <
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/36560390/anuario-do-leite-2018-e-lancado-na-agroleite>. Acesso em: 27
de setembro 2019.GROSSO, F. S.; KATSUDA, M. S. Diagnóstico das propriedades e qualidade do leite produzido por
agricultores familiares. Tópicos em ciência e tecnologia de alimentos: resultados de pesquisas acadêmicas – Volume 1.
Disponível em:< http://files.bvs.br/upload/S/0104-1894/2009/v27n4/a1631.pdf >. Acesso em: 27 de setembro 2019.
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Introdução: Pernambuco é o terceiro produtor de leite do Nordeste, sendo a mesorregião do Agreste a principal bacia leiteira 
do estado com 79,3% da produção (IBGE 2017). A atividade leiteira do estado possui alto potencial de crescimento. Segundo 
Gomes (2008), a maioria dos animais das propriedades são mestiços com elevado grau de sangue de raças especializadas para 
produção de leite. A deficiência dos sistemas produtivos não se resulta da especialização do rebanho, mas sim de problemas 
relacionados a gestão, manejo e alimentação. Diante dessa complexidade, o planejamento é fundamental para o 
gerenciamento das decisões. Dentre as ferramentas de gerenciamento, a identificação e análise de pontos de referência 
correlacionados à tecnologia permite verificar nas propriedades os pontos fracos e fortes, a fim de melhorar a eficiência 
produtiva do sistema (ALTAFIN et al., 2011). Objetivou-se identificar perfis tecnológicos de sistemas de produção de leite de 
caráter familiar no Agreste de Pernambuco.

Material e Métodos: Para identificar e quantificar os indicadores-referência foi avaliado um banco de dados pertencentes à 
Unidade Acadêmica de Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coletados mensalmente durante um 
período de 12 meses (março de 2012 a fevereiro 2013). Os dados foram atualizados de maneira individualizada pelo Índice 
Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-FGV) no final do ano de 2018. Utilizou-se uma amostra de 30 
propriedades, de sistemas de produção de leite da agricultura familiar, localizadas na mesorregião do Agreste do Estado de 
Pernambuco. As propriedades avaliadas eram participantes da Associação dos Produtores de Leite de São Bento do Una, da 
Cooperativa dos Produtores de Leite de Águas Belas, dos fornecedores de leite para as indústrias de laticínios Dairy Partners 
Americas Manufacturing Brasil Ltda – DPA, Leite Brasil e Brasil Foods localizadas em Garanhuns, Pernambuco, Brasil.

Resultado e Discussão: No Brasil, a prática de ordenhar vacas duas vezes ao dia é bastante comum, fato verificado em todas 
as propriedades, assim como alta proporção com presença do bezerro, resultado da questão cultural dos produtores bem como 
os animais mestiços utilizado (OLIVEIRA et al., 2007). A menor frequência de utilização da inseminação artificial, 
caracteriza a necessidade de utilização de tecnologias simples para melhorar a composição genética do rebanho. Pouco mais 
da metade dos produtores faziam resfriamento do leite por expansão direta em tanques comunitários. A principal fonte de 
volumoso no período seco foi a palma forrageira, por ser adaptada às condições climáticas, suprir parcialmente a exigência de 
água e substituir, em parte, o concentrado. No período das águas a maioria dos produtores utilizava o pasto nativo ou 
cultivado. Em todas as propriedades deu-se a preferência pela adubação orgânica. A maioria utilizava a cria de machos e 
fêmeas para manutenção do rebanho, bem como a recria de fêmeas para reposição das matrizes. Contudo, em 50% das 
propriedades os produtores faziam a recria de machos, ponto crítico para atividade, já que aumenta as despesas, reduzindo a 
relação vacas em lactação/rebanho total, e consequentemente a taxa de remuneração do capital investido (OLIVEIRA et al., 
2007).O controle zootécnico é fundamental para a eficiência e produtividade da atividade. Observou-se que uma pequena 
parcela dos produtores executava o controle reprodutivo, leiteiro e financeiro.



Conclusão: A necessidade de melhorar o perfil tecnológico e a gestão dos sistemas familiares de produção de leite no Agreste 
Pernambuco é evidente.

Referências Bibliográficas: ALTAFIN, I. et al. Produção familiar de leite no Brasil: um estudo sobre os assentamentos de 
reforma agrária no município de Unaí (MG). Revista UNI, v. 1, n. 1, p. 31-49, 2011.GOMES, S.T. Diagnóstico da produção 
de leite do estado de Pernambuco: relatório de pesquisa. Recife, 130 p. 2008.IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/home/leite/brasil. Acesso em: 02 de setembro de 2017OLIVEIRA, A.S. et 
al. Identificação e quantificação de indicadores-referência de sistemas de produção de leite. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 
36, n. 2, p. 507-516, 2007.
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Introdução: Animais adensados ficam mais susceptíveis a contaminações por parasitos, vírus e bactérias, pois mais fácil será
a proliferação. De acordo com Euclides Filho et al. (2002) é essencial que se tenha um manejo sanitário adequado e correto,
para evitar problemas que comprometam a saúde dos animais que consequentemente diminuirá a produção. Dentro do manejo
sanitário e profilático existem ações a serem feitas e seguidas para que levem ao sucesso da criação, tais como, calendário de
vermifugação e vacinação, limpeza do ambiente com remoção e tratamento das fezes, limpeza dos comedouros e bebedouros.
Neste sentido, o trabalho teve por objetivo verificar as práticas de higiene nas criações de animais de produção em área
urbana de Serra Talhada – PE. 
Material e Métodos: A pesquisa exposta foi realizada no município de Serra Talhada no sertão pernambucano. Dispõe de
uma área de 2.980 km² e estima-se uma população de 85.774. O início da pesquisa foi em setembro de 2015 e teve fim em
agoste de 2016. Como fundamento do estudo foi utilizado o método descritivo (SAMPAIO, 2007), sendo utilizado um
questionário composto por perguntas objetivas agrupadas em eixos. Eixo 1: Identificação pessoal, Eixo 2: Identificação da
criação, Eixo 3: Caracterização do manejo de higiene e profilaxia. Percorrendo-se as ruas da cidade e por meio de
informações de populares foi encontrando criadores e abordando-os, sendo lhe apresentado o objetivo da pesquisa, e
questionados se gostariam de participar, respondendo o questionário. Para a análise dos resultados foi utilizada a estatística
descritiva dos dados, utilizando o programa Excel® (2010). 
Resultado e Discussão: Durante a pesquisa encontrou-se na área urbana da cidade criações das seguintes espécies: Caprinos,
Ovinos, Aves e Bovinos. Dentro dessa região 66,67% dos criadores utilizam terrenos abandonados próximos as casas, para
criação dos animais, e 16,67% são criados em baias improvisadas. Verificou-se que 90,91% dos criadores não realizam a
prática da quarentena após a compra de animais, o que pode levar ao comprometimento dos já existentes na criação, pois
durante a quarentena realiza-se exames e observa-se se o animal tem alguma contaminação, evitando possíveis riscos ao
rebanho (DE OLIVEIRA; ALBUQUERQUE; FHMAR, 2008).Com relação a pratica da vermifugação, 81,82% realizam, o
que demonstra conhecimento por parte dos criadores quanto a importância e os benefícios proporcionados a criação. Quanto a
desinfecção dos “currais” 54,55 % não realizam limpeza do ambiente. Oliveira et al (2010) diz que as medidas de desinfecção
não forem tomadas corretamente haverá um fracasso na produção. Deste modo, além da limpeza das instalações é essencial
fazer o descarte correto dos dejetos, pois segundo Konzen (2000) excretas de animais tem um grande potencial poluente,
podendo poluir principalmente os recursos hídricos, assim foi analisado que 8,33% são descartado em lixo comum, 8,33% em
fossa especifica e 83,33% no ambiente. Sendo fatores de ricos para a saúde pública e dos animais, pois as fezes são ambientes
propícios para proliferação de microrganismos patógenos. 
Conclusão: A vermifugação e a desinfecção das instalações são as práticas sanitárias mais realizadas pelos criadores de
animais na área urbana de Serra Talhada. 
Referências Bibliográficas: DE OLIVEIRA, E. L.; ALBUQUERQUE, FHMAR de. Manejo sanitário de pequenos
ruminantes. Embrapa Caprinos e Ovinos-Documentos (INFOTECA-E), 2008.EUCLIDES FILHO, Kepler; CORRÊA,
Eduardo Simões; EUCLIDES, Valéria Pacheco Batista. Boas práticas na produção de bovinos de corte. Embrapa Gado de
Corte, 2002.KONZEN, Egídio Arno. Alternativas de manejo, tratamento e utilização de dejetos animais em sistemas
integrados de produção. Embrapa Milho e Sorgo-Documentos (INFOTECA-E), 2000.OLIVEIRA, Josimar Rodrigues et al.
Biossegurança e vazio sanitário das instalações zootécnicas. PUBVET, v. 4, p. Art. 752-758, 2010.SAMPAIO, I.B.M.
Estatística aplicada à experimentação animal. 3ª ed. Belo Horizonte. Editora FEPMVZ – Fundação de Ensino e Pesquisa em
Medicina Veterinária e Zootecnia. 275p. 2007.
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Introdução: Nas pequenas cidades do interior do país, a população tem hábito criar animais de produção em seus “quintais”.
Entretanto esse tipo de criação é embasada por conhecimentos empíricos, passados por gerações, sabendo que muitas vezes
não existe a prática de armazenar alimentos ou em ter dietas adequadas para nutrir e desenvolver adequadamente o animal
Desta forma, dificulta o balanceamento da dieta para os animais, necessitando adquirir ingredientes da indústria. Portanto é
preciso buscar alternativas para nutrir adequadamente, obter um desenvolvimento vital adequado e para que possibilite
produzir os fins desejados. Pois a carência de algum nutriente pode acarretar em distúrbios metabólicos, comprometendo a
produção, podendo chegar em alguns casos a morte do animal (BERTECHINI, 2006).Neste sentido, o trabalho teve por
objetivo verificar as práticas de manejo alimentar nas criações de animais de produção em área urbana de Serra Talhada – PE. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no município de Serra Talhada no sertão de Pernambuco. Dispõe de uma área
de 2.980 km² e estima-se uma população de 85.774. O início da pesquisa foi em setembro de 2015 e teve fim em agoste de
2016. Como essência do estudo foi utilizado o método descritivo (SAMPAIO, 2007), sendo utilizado um questionário
composto por perguntas objetivas agrupadas em eixos. Eixo 1: Identificação pessoal, Eixo 2: Identificação da criação, Eixo 3:
Caracterização do manejo alimentar. Percorrendo-se as ruas da cidade e por meio de informações de populares foi
encontrando criadores e abordando-os, sendo lhe apresentado o objetivo da pesquisa, e questionados se gostariam de
participar, respondendo o questionário. Para a análise dos resultados foi utilizada a estatística descritiva dos dados, utilizando
o programa Excel® (2010). 
Resultado e Discussão: No decorrer da pesquisa encontrou-se na área urbana da cidade criações das seguintes espécies:
Caprinos, Ovinos, Aves e Bovinos, foi visto também que 90% dos criadores compram ração, o que demonstra conhecimento
por parte dos criadores quanto a importância e os benefícios. Dentre os entrevistados 54,55% produzem alimentos no seu
“quintal”, sendo uma das estratégia mais empregadas por pequenos criadores na região semiárido. No entanto, um ponto
positivo está relacionado ao não fornecimento de sobras de comidas aos animais, pois 91,91% não ofertam por entenderem
que esse tipo de alimento pode ser vetor de várias doenças, segundo especialistas foi com esse manejo que a Peste Suína
Africana entrou no Brasil (SUINOCULTURA, 2016). Com relação a distribuição diária de alimentos, 45,45% dos criadores
ofertam de forma a vontade, e destes, 27,27% alimentam somente uma vez ao dia e outros 27,27 distribuem duas vezes ao
dia. De acordo Werther (2008), o estimulo do consumo de ração melhora o desenvolvimento do animal, sendo o mesmo
proporcionado pelo fracionamento da dieta durante o dia.Quanto a fonte de água oferecida 36,36% utilizam poços artesianos,
9,09% açudes e 54,55% cisternas. De acordo com os criadores essas fontes de água fornecem 63,64% água potável e 36,36%
são consideradas salobras, sabendo que a água ofertada ao animal não for de qualidade haverá uma redução no consumo de
alimento solido, além da água compor até 70% do organismo animal e ajudar no controle da regulação da temperatura
(KRABBE & ROMANI, 2013). 
Conclusão: A compra de ração comercial, não distribuir restos de alimentos e ofertar água potável para o consumo dos
animais são as práticas de manejo alimentar mais utilizadas pelos criadores de animais de produção em área urbana de Serra
Talhada – PE 
Referências Bibliográficas: BERTECHINI, Antônio Gilberto. Nutrição de monogástricos. Lavras: Ufla, 2006.KRABBE, E.
L.; ROMANI, Alessandra. Importância da qualidade e do manejo da água na produção de frangos de corte. In: Embrapa
Suínos e Aves-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA, 14.; BRASIL
SUL POULTRY FAIR, 5., 2013, Chapecó. Anais... Brasília: Embrapa, 2013. p. 113-121., 2013.SAMPAIO, I.B.M. Estatística
aplicada à experimentação animal. 3ª ed. Belo Horizonte. Editora FEPMVZ – Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina
Veterinária e Zootecnia. 275p. 2007.SUINOCULTURA. Suínos não podem ser alimentados com restos de comida. 2016.
Disponível em: <https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/suinos-nao-podem-ser-alimentados-com-restos-de-
comida/20161206-090132-j268>. Acesso em: 24 de setembro de 2019.WERTHER, KARIN. Semiologia de animais
silvestres. Semiologia Veterinária: a arte do diagnóstico. Roca, São Paulo, p. 655-718, 2008.
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Introdução: As competições de Pega de Boi no Mato fazem parte da tradição nordestina, tendo como origem as festas de
apartação. A captura de bovinos soltos na Caatinga pela tradicional figura do vaqueiro fazem parte da cultura sertaneja,
reforçando e reverberando a identidade e o cotidiano do homem do sertão, além de atrair turistas para as regiões onde essas
festas ainda são tradicionais (CAVALCANTI; BENÍCIO, 2017). Além de conferir ao vaqueiro fama e título de valentia, as
Pegas de Boi oferecem oportunidade de troféus e prêmios em dinheiro. Ainda assim, as premiações das Pegas de Boi diferem
muito quando comparadas a outras competições equestres como, por exemplo, as Vaquejadas que chegam a oferecer prêmios
milionários em dinheiro, além de automóveis e motocicletas (LIMA et al., 2006). Neste contexto, objetivou-se com o trabalho
identificar os tipos e valores das premiações individuais (por bovino capturado) e totais oferecidas nas Pegas de Boi no Mato
realizadas no Nordeste Brasileiro. 
Material e Métodos: Entre março a abril de 2019, foram coletados 240 cartazes de competições de Pegas de Boi no Mato
realizadas no Nordeste Brasileiro, utilizando sites de busca e redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp). Os dados
referentes às premiações individuais (por cada bovino capturado), bem como a premiação total desses eventos, foram
submetidas a análises estatísticas descritivas. 
Resultado e Discussão: Todos os cartazes coletados apresentavam informações sobre as premiações oferecidas.
Considerando apenas os prêmios em dinheiro, obteve-se valor mediano de R$500,00 por bovino capturado, sendo o menor
prêmio de R$50,00 e o maior de R$5.000,00 (Tabela 1). Normalmente, em uma mesma competição existiam diferente valores
para cada bovino capturado, por exemplo, em uma Pega de Boi houve animais disputados no valor de R$1.000,00 e outros no
valor de R$500,00.Além das premiações em dinheiro, em 6,25% das disputas o prêmio foi o próprio animal capturado, ou
seja, o vaqueiro e/ou equipe que capturassem o bovino no mato se tornariam dono dele. Em 2,08% das competições os
prêmios foram outros animais (caprinos e ovinos); em 2,08% das Pegas de Boi no Mato os prêmios foram motos; em 0,83%
foram selas; em um evento pequeno um dos prêmios compreendia duas caixas de cerveja, enquanto em outro a premiação
correspondeu a um percentual do valor arrecadado com as inscrições.Como normalmente nas Pega de Boi no Mato são soltos
na Caatinga vários bovinos, e a cada animal capturado é conferido um prêmio, ao somar o valor total das premiações por
evento, observou-se que esse variou de R$400,00 a R$30.000,00, tendo 55% das disputas gasto com premiações até
R$5.000,00 (Tabela 2).

 
Conclusão: As Pegas de Boi no Mato são importantes manifestações culturais e, embora não ofereçam premiações
milionárias como outras competições equestres, dão oportunidade aos vaqueiros de disputarem prêmios atrativos. 
Referências Bibliográficas: CAVALCANTI, M. L. C; BENÍCIO, P. C. N. Cultura Nordestina: Tradição do Vaqueiro e Pega
de Boi no Mato Resiste no Semiárido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE DO SEMIÁRIDO, 2,
2017, Campina Grande. Anais Eletrônicos.. .  Campina Grande, Editora Realize, 2017. Disponível em:
<https://editorarealize.com.br/revistas/conidis/trabalhos/TRABALHO_EV074_MD4_SA11_ID1646_02102017151740.pdf>
Acessado em: 30 mar 2019. LIMA, R. A. S.; SHIROTA, R.; BARROS, G. S. C. Estudo do complexo do agronegócio cavalo.
Piracicaba: CEPEA/ESALQ/USP, 2006, 251p.
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Introdução: A viabilidade econômica para produção de suínos no Semi-Árido depende na essência da disponibilidade local
de insumos para compor as rações. A palma forrageira apresenta elevado potencial de adaptação ao clima quente e seco
predominante na região. Avaliações realizadas com a palma forrageira desidratada (farelo) para alimentação de suínos em
crescimento, terminação, gestação e lactação demonstraram a possibilidade para que seja obtido um adequado desempenho
biológico. Porém o custo associado com o a produção do farelo, sobretudo para retirar parte dos 90% de umidade pode
derrubar a viabilidade econômica. O desafio para obter uma elevada ingestão de palma forrageira "in natura" pelos suínos é
perseguido nesta unidade demonstrativa instalada em escala piloto. Com o objetivo de realizar uma avaliação econômica do
potencial em utilizar a palma forrageira para substituir parcialmente a matéria seca da ração dados de consumo, peso e custo
acumulado devido a alimentação foram coletados. 
Material e Métodos: Com uma unidade demonstrativa instalada na Fazenda Gameleira localizada no município de Iaçu na
mesorregião Centro Norte Baiano no estado da Bahia foi avaliado o uso da palma forrageira fornecida triturada ao natural e
misturada na ração farelada para alimentação de suínos. As atividades foram desenvolvidas no período quente entre 21/11 até
02/12 de 2018 (fase de adaptação) e 03/12/2018 até 31/03/2019 (período de alimentação). Utilizando dez suínos mestiços
uma fase de adaptação foi avaliada durante 12 dias (na faixa de peso 24,5 a 29,3 kg), período no qual o nível de uso da palma
foi estabelecido em 41,7% da matéria seca ingerida pelos animais. Neste período o modelo de comedouro foi adequado à
forma física e ao manejo da alimentação. Após o ajuste, o período de alimentação teve uma duração de 119 dias. A
composição centesimal em peso da ração e os preços (R$/kg) dos ingredientes ao natural foram: Palma Forrageira - 86,587%
(0,050), Milho moído - 2,997% (0,73), Farelo de Soja - 9,531% (1,60), Premix Micromineral - 0,514% (5,08), Premix
Vitamínico - 0,021% (40,1), Sal comum - 0,103% (0,36), Fosfato Monoamônio 0,226% (2,21) e DL-Metionina 0,021%
(16,89). A composição nutricional calculada da ração ao natural foi: Matéria Seca 20,54%, Energia Metabolizável 525,6
Kcal/kg, Proteína Bruta 4,9703%, Extrato Etéreo 0,3456%, Fibra Bruta 1,7813%, Cálcio 0,2928%, Fósforo 0,1358%, Sódio
0,0503%, Lisina 0,2989%, Metionina 0,0886%, Aminoácido Sulfurado 0,1661%, Triptofâno 0,0660%, Treonina 0,1991%.
Para realizar a análise econômica foi calculado o custo da alimentação. 
Resultado e Discussão: Alcançar uma alta ingestão de palma forrageira "in natura" pelos suínos é um desafio em função da
alta sensibilidade para a palatabilidade que estes animais apresentam. A técnica de arraçoamento adotada foi espelhada em
dados de desempenho descritos por Ordaz-Ochoa et al. (2017) para porcas, Pinos et al. (2010) para ruminantes e Atti et al.
(2006) para ovinos. Os dados na última semana de arraçoamento foram: Consumo diário de ração ao natural - 11,90 kg,
consumo de matéria seca - 2445 g/dia, ganho de peso médio diário - 625,5 gramas. Foi calculada uma diferença de 4,2% entre
o ganho de peso médio ponderado observado (660,3 g/dia) e o estimado (633,8 g/dia) através da equação proposta por
Rostagno et al. (2017) para a demanda de energia metabolizável para crescimento (mantença + ganho de peso) considerando
a correção para o efeito da temperatura ambiente (diferença de 8 °C entre temperatura observada e a temperatura termoneutra)
e considerando animais com alto potencial genético e desempenho médio superior. Um dos fatores que interferem na exatidão
dos cálculos e contribui para esta diferença é o real peso vivo metabólico que é superestimado ao aplicar as equações de
predição devido ao conteúdo intestinal no caso da alimentação usando palma forrageira ao natural. Por exemplo, o
rendimento de carcaça de 69,90% observado ao abate é inferior ao que potencialmente é esperado, em torno de 74%, na
alimentação padrão (milho + farelo de soja). O custo acumulado com a alimentação (em Reais) em função do peso vivo (em
kg) foi y= 3,8805 x – 122,18 (R2 = 0,9963). 
Conclusão: Através do emprego de tecnologia adequada o uso da palma forrageira triturada ao natural é viável na produção
de suínos fase de crescimento e terminação na região do semi-árido baiano. Esta viabilidade é fundamentada no desempenho
dos animais e considerando os custos envolvidos com a alimentação. 
Agradecimentos: Ao empresário Alexandre Odebrecht Queiroz proprietário da Fazenda Gameleira localizada no município
de Iaçu na Bahia pela disponibilização da infraestrutura completa para instalação da unidade demonstrativa e pelo custeio de
todas as atividades relacionadas para desenvolver a coleta de dados. 
Referências Bibliográficas: ATTI, N.; MAHOUACHI, M.; ROUISSI, H. The effect of spineless cactus (Opuntia ficus-
indica f. inermis) supplementation on growth, carcass, meat quality and fatty acid composition of male goat kids. Meat
Science, v. 73, p. 229-235, 2006.ORDAZ-OCHOA, G.; JUÁREZ-CARATACHEA, A.; PÉREZ-SÁNCHEZ, R. E.;
ROMÁN-BRAVO, R. M.; ORTIZ-RODRÍGUEZ, R. Effect of spineless cactus intake (Opuntia ficus-indica) on blood
glucose levels in lactating sows and its impact on feed intake, body weight loss, and weaning-estrus interval. Tropical Animal
Health and Production, v. 49, p. 1025-1033, 2017. Doi: 10.1007/s11250-017-1295-7PINOS, R. J. M.; VELÁZQUEZ, J. C.;
GONZÁLEZ, S. S.; AGUIRRE, J. R.; GARCÍA, J. C.; ÁLVAREZ, G.; JASSO, Y. Effects of cladode age on biomass yield



and nutritional value of intensively produced spineless cactus for ruminants. South African Journal of Animal Science, v. 40,
n. 3, p. 245–250, 2010.ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; HANNAS, M.I.; DONZELE, J.L.; SAKOMURA, N.K.;
PERAZZO, F.G.; SARAIVA, A.; TEIXEIRA, M.V.; RODRIGUES, P.B.; OLIVEIRA, R.F.; BARRETO, S.L.T.; BRITO,
C.O. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 4aedição. Viçosa, MG:
Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, 2017. 488p.
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Introdução: A melhor forma de atingir a sustentabilidade ambiental é por meio do uso eficiente e equilibrado dos recursos
naturais. O uso excessivo de fertilizantes químicos traz prejuízos, muitas vezes, irreparáveis para o meio ambiente. Por isso,
uma alternativa é o reaproveitamento de resíduos orgânicos que em sua maioria são descartados de forma indevida,
resultando em sérios problemas ambientais. Dessa forma, investir na vermicompostagem é uma forma de contribuir para a
preservação ambiental.A produção de húmus pelas minhocas gera um adubo orgânico de excelente qualidade, além de ser
uma criação que requer pouco investimento, de fácil acesso e manuseio, além de ser uma atividade de grande valor ecológico.
O objetivo do presente trabalho foi levar ações educacionais lúdicas e noções de prática de compostagem,
vermicompostagem, para as Escolas públicas do Ensino Fundamental do Município de São Gonçalo dos Campos. A fim de
promover sustentabilidade e extensão rural. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, São Gonçalo dos
Campos – BA, nos meses de setembro a outubro de 2018. O projeto foi destinado a alunos e professores das Escolas públicas
da região que tinham parcerias com outros projetos educacionais. Após pesquisa, foi constatado que essas escolas eram
carentes de recursos e poucas dessas dispunham de uma horta para a produção de hortaliças para auxiliar na produção da
merenda escolar. Além disso o tipo de solo era carente de nutrientes, não sendo eficaz no plantio das hortaliças, sendo
necessária a compra desses alimentos na feira da cidade. Uma alternativa para as escolas reduzirem custos e como forma de
educação ambiental seria a introdução de pequenas hortas, aproveitando os restos de resíduos vegetais da cozinha da escola
para a confecção de compostagem e produção de húmus como adubo orgânico. Portanto, foi realizado na Fazenda
Experimental métodos e cultivos para ensinar a vermicompostagem. A fazenda possui oito canteiros modelo de produção de
compostagem onde aproveitam os resíduos de sobras de alimentos dos ruminantes confinados em experimentos. Com a
finalidade de tornar a atividade mais lúdica com os alunos, foram realizadas confecção de mini canteiros para a criação de
minhocas com produtos simples e descartáveis (garrafa PET) e baldes plásticos de 18 litros. Estes canteiros foram
disponibilizados para as atividades de manejos e treinamento dos alunos por meio de atividades de compostagem, técnicas de
construção de minhocário caseiro e sobre noções de educação ambiental. 
Resultado e Discussão: Após a realização do trabalho, constatou-se que a incorporação dos resíduos orgânicos da cozinha
dos colégios foi uma importante fonte de matéria orgânica para a produção de húmus, consequentemente fundamental fonte
de alimentação para o minhocário. Os alunos constataram que as minhocas são organismos que não oferecem riscos para as
pessoas que as manuseiam e são uma ferramenta muito importante na produção voltada a sustentabilidade.A inovação da
presente proposta está na promoção do intercâmbio e construção de conhecimento envolvendo alunos no nível fundamental e
de graduação da Universidade Federal da Bahia, promovendo o extensionismo rural. Essas atividades oportunizaram
aproximar as escolas públicas (nesse aspecto representando a sociedade) do conhecimento científico produzido na
universidade, englobando, dessa forma, o seu caráter extensionista e de pesquisa. Promovendo educação ambiental e maior
acessibilidade as comunidades rurais, já que a construção de minhocários requer poucos recursos com instalações rusticas e
demanda pouco espaço. Portanto, o colégio pôde ofertar aos alunos alimentos de maior qualidade nutricional, saudáveis, além
de entenderem todo o processo de cultivo dos alimentos que estavam consumindo e reduzir os custos na alimentação,
podendo direcionar esses recursos a outros aspectos na escola. 
Conclusão: O uso da minhocultura é uma excelente alternativa para produção de húmus e compostagem na produção de
hortaliças. O trabalho constatou que é possível produzir de forma sustentável, reduzir custos e com isso promover educação
ambiental. Constando-se o quanto é importante a extensão rural como forma de promover os conhecimentos gerados nas
universidades com uma produção de alimentos sustentável.
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Introdução: O sistema de integração lavoura pecuária (ILP) vem sendo uma alternativa para a redução dos impactos
causados pela utilização sucessiva de implementos agrícolas, como também o uso incorreto e manejo irracional de pastagens.
Segundo Macedo (2009), o monocultivo tem causado perda de produtividade, ocorrência de pragas e doenças, degradação do
solo e dos recursos naturais. Esse sistema tem o potencial de recuperar a fertilidade do solo, além de otimizar o uso dos
implementos agrícolas.O ILP pode ser feito com o consórcio de diversos tipos de plantas, sendo o consórcio do milho com
plantas do gênero Urochloa o de maior destaque. Nesse sistema é preciso se atentar a competição que ocorre entra as plantas
em relação a nutrientes, água e luz, que pode reduzir a produção de forragem e grãos. Assim, o objetivo desse trabalho foi
analisar o acúmulo diário de massa seca total, folha, colmo, material morto e espigas de milho em monocultivo e em
consórcio com o Paiaguás, no momento da ensilagem. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe, entre maio e
outubro de 2018, onde houve a implantação do sistema ILP cultivado com Milho Híbrido “DKB 177 PRO 3” e Urochloa
brizantha cv. Paiaguás.Os tratamentos foram a implantação do milho consorciado com o Paiaguás e em monocultivo.
Utilizou-se delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. O milho foi semeado por meio de plantio direto,
com e sem consórcio com o Paiaguás com 5 plantas por m linear e espaçamento de 0,7 m entrelinhas (70.000 plantas ha-
1).Para estimar a produção de massa seca e dos componentes morfológicos (folha, colmo, material morto e espiga do milho),
foram coletadas todas as plantas contidas em 3m lineares de 2 diferentes linhas de plantio, aleatoriamente, em cada unidade
experimental. De cada amostra foram retiradas duas subamostras. A primeira subamostra inteira foi pesada, seca em estufa de
ventilação forçada de ar a 55 ºC, por 72 horas, sendo novamente pesada. A segunda subamostra foi separada em folha, colmo,
espiga e material morto, colocadas para secar em estufa e pesadas. Por meio destes dados foi possível mensurar a produção de
cada componente morfológico. Dividindo a produção pelo período de crescimento do milho (semeadura até a ensilagem) foi
possível estimar a produção diária de massa seca total e dos componentes.Os dados foram analisados através de análise de
variância a nível de 5% de significância. Quando “F” se apresentou significativo (P<0,05) foi utilizado teste de Tukey para
comparação entre médias, utilizando o programa estatístico SAS. 
Resultado e Discussão: A produção diária de massa seca total, de folhas, de colmos, de material morto e de espigas de milho
não variou (P>0,05) quando em monocultivo ou em consórcio com o capim Paiaguás (Tabela 1). Estes resultados apontam
que os sistemas de produção de milho consorciado com capim Paiaguás no momento da ensilagem não sofreram perdas no
acúmulo diário da M.S. total e de seus componentes.Freitas et al. (2013) que utilizou milho consorciado com Urochloa
ruziziensis não encontrou diferenças na produção de M.S. total e de grãos, especialmente, por serem duas plantas C4 e pelo
fato da Urochloa apresentar porte mais baixo que o milho (FREITAS et al. 2008; VALLE e PAGLIARINI 2009). Na maioria
dos casos, o consórcio do milho com forrageiras não ocasiona redução na produtividade de grãos (BARDUCCI et al.,
2009).Os resultados mostram que não ocorreu diminuição na produção de milho, quando plantado em consórcio com o
Paiaguás, demonstrando que a integração lavoura-pecuária é uma ótima alternativa para redução de impactos ambientais,
redução de custos na reforma e/ou renovação de pastagens, além de promover produtividade e maior rentabilidade.

 
Conclusão: A integração não afetou na produtividade do milho em consorcio com o capim paiaguás. 
Agradecimentos: Este projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
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Introdução: O capim andropogon (Andropogon gayanus 'Kunth.') é uma gramínea forrageira tropical que apresenta grande 
importância para pecuária brasileira, devido a sua elevada produção de fitomassa, boa resistência a seca e apresenta 
características agronômicas desejáveis (VERAS, 2007). O uso do diferimento da pastagem como estratégia para minimizar os 
efeitos da estacionalidade de produção das gramíneas tropicais, é uma decisão de manejo importante. A estratégia de 
diferimento da pastagem pode causar alterações nas proporções e no valor nutritivo de cada componente morfológico que 
resultam, em modificação no valor nutritivo da forragem (SANTOS et al., 2009). Assumindo que durante o desenvolvimento 
a planta modifica sua morfologia e, consequentemente, sua estrutura. Propôs-se com este trabalho comparar o percentual de 
matéria seca do pasto diferido e manejado do capim Andropon gayanus Kunth cv. Planaltina no cerrado Maranhense.

Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, 
Campus Caxias. O experimento foi composto por quatro tratamentos sendo elas as três alturas de corte 20, 27 e 34 cm e o 
pasto diferido a 90 dias de corte. O dossel do pasto manejado foi mantido em 50 cm (95% de interceptação luminosa) de 
altura (Sousa et al., 2010). Para determinar o acúmulo de forragem (AF) foram retiradas amostras de cada subparcela, contida 
no interior de molduras retangulares medindo 0,5 x 1,0 (0,5 m 2), a 34, 27 e 20 cm do nível do solo, o corte da amostra do 
pasto diferido foi feito rente ao solo.As amostras de forragem colhidas dentro dos 0,5 m2 foram pesadas ainda no laboratório 
e de cada uma foi tomada uma subamostra de aproximadamente 500g. As subamostra foram pesadas e colocadas em bandejas 
metálica, foi realizada a separação dos seus componentes morfológicos em: folha, colmo + bainha, material morto, 
inflorescência (quando presentes foram mantidos junto ao colmo) sendo estas levadas para secar em estufa de circulação 
forçada a 55 oC por 72 horas, e foram pesadas para determinação da matéria seca parcial (pré-seca) e posteriormente as 
amostras pré-seca foram levadas para a estufa a 105oC por 16 horas onde foi determinada a matéria seca (MS) das 
subamostras. Para a realização da análise estatística, foi utilizado o Programa Computacional Estatístico SAS Institute (1996). 
Os dados foram submetidos às análises de variância e comparação de médias usando-se o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1 observa-se que não houve diferença no percentual de MS da planta inteira 
para as alturas de manejo 20 e 34 cm (p>0,05). Para a variável (%MSLâm) foi obtido um percentual de MS de (25,39%), 
sendo inferior aos demais tratamentos.O tratamento com pasto diferido a 90 dias teve seu percentual de matéria seca (MS) 
mais elevado em relação aos demais tratamentos, isso pode ser explicado provavelmente pelas condições do pasto onde o 
mesmo se encontra com maior alongamento de colmo.Para o %MSColm, observou-se que os tratamentos com pasto 
manejado não diferiram estatisticamente (p>0,001).A MO, MM e Material morto não apresentaram diferença entre os 
tratamentos.Os resultados obtidos no presente trabalho evidenciam que pastagens de capim andropogon devem ter um manejo 
adequado para pastejo e assim apresentar desempenhos satisfatórios, em função do manejo conforme a altura, quantidade e 
qualidade da forragem disponível.Lacerda et al. (2009) avaliando pasto de capim andropogon em diferentes idades de rebrota 
encontrou teores de MS (%) na planta (25,24) e nas folhas (29,62).Nesse estudo o pasto diferido apresentou maiores 
percentuais de MS, e, portanto, não seria uma alternativa de manejo se tratando dessa região e condições de pasto, é possível 
inferir que no pasto diferido podem ocorrer alterações no valor nutritivo da forragem devido às alterações na estrutura do 
pasto causadas pelo crescimento e desenvolvimento da planta.



Conclusão: Pastos de capim andropogon submetidos ao diferimento apresentam maior percentual de matéria seca em 
relação ao pasto manejado em diferentes alturas, entretanto não representa a melhor estratégia a ser adotada quando é levado 
em consideração outras variáveis da produção animal.
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Introdução: Fisiologicamente as cactáceas caracterizam-se por apresentarem um tipo específico de metabolismo,
de¬nominado metabolismo ácido das crassuláceas, ou simplesmente MAC (Taiz; Zeiger, 2013). Por esse motivo apresenta
grande capacidade de produção de fitomassa em regiões áridas para se integrar a dieta dos animais de produção.Segundo
Vielmo (2008), as forrageiras são exigentes em fertilidade necessitando de reposição de nutrientes para que tenham níveis
elevados de produção, principalmente os de maior mobilidade, como o Nitrogênio e Potássio. Esses nutrientes exercem maior
impacto sobre a produção e se encontram em grandes quantidades no biofertilizante suíno.Dessa forma a irrigação de
pastagens, com biofertilizantes vem se tornado uma alternativa viável em sistemas de plantio com considerável volume de
biofertilizante para adubação. Objetivou-se com o presente estudo avaliar a os teores de matéria verde, matéria seca e água
presentes nos cladódios. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE,
campus Crato. A espécie escolhida para desenvolver o experimento foi a IPA Sertânia, a condução do experimento ocorreu
no período compreendido entre os meses de abril a julho de 2017, totalizando 120 dias após o plantio. As raquetes foram
plantados em vasos de polietileno com capacidade para 15L, o experimento foi arranjado em delineamento em blocos
casualizados (DBC), com cinco tratamentos e oito repetições totalizando 40 parcelas experimentais, sendo uma planta útil por
parcela. Os tratamentos compreenderam: (T1) 1000 ml de água, (T2) 200 ml de ARS + 800 ml de água, (T3) 400 ml de ARS
+ 600 ml de água, (T4) 600 ml de ARS + 400 ml de água, (T5) 800 ml de ARS + 200 ml de água e (T6) 1000 ml de ARS. As
leituras foram realizadas após o período de 120 dias de implantação do experimento e as variáveis analisadas foram: o teor de
matéria seca, matéria verde e teor de água dos cladódios. Para análise dos dados as raquetes foram pesadas pós corte, picadas
e levadas a estufa para secagem e novamente foram pesadas. O teor de água nas raquetes foi estimado com base em Carneiro
et al. (2002), conforme equação:TAF = [(MFF -MSF) xMFF-1] x100 Onde: TAF = teor de água nas folhas (%);MFF= massa
da matéria fresca das folhas (g);MSF = massa da matéria seca das folhas (g).Os dados foram submetidos a um teste
preliminar de Análise de Variância e quando significativos os fatores foram analisados por regressão. Na análise dos dados
foi utilizado o Software Sisvar. 
Resultado e Discussão: A taxa de acúmulo diário de matéria seca de uma forragem é obtida através da razão entre produção
total de matéria seca e o número de dias do período experimental. De acordo com Cavalcante et al. (2014), a quantidade de
água por hectare está diretamente relacionada com a produtividade de massa verde, apesar do baixo teor de matéria seca
verificado na palma forrageira, os altos valores na quantidade de água disponível por hectare é um fator interessante em
regiões semiáridas, nos períodos de estiagem e falta de água, quando a palma pode servir como rica reserva desse nutriente
para os amimais, via alimento. Segundo Menezes et al. (2005) a maior concentração de matéria seca da palma forrageira é
obtida nos cladódios basais e primários, dessa forma constata-se que a maior parte dos nutrientes provenientes da
biofertilizante se acumulam na base da planta. Para os teores de Matéria Verde, Matéria Seca e água presente nos cladódios,
se observa alta correlação entre as variáveis independentes e a dependente. 
Conclusão: As doses crescentes de biofertilizante de suinocultura promoveram um acumulo de água nos cladódios a ponto
que quanto maior a dose maior o acúmulo de água e consequentemente uma maior produção de Matéria Verde. Para os teores
de Matéria Seca aconteceu efeito contrário, o acúmulo de Matéria Seca decresceu com o aumento da concentração de
biofertilizante. 
Referências Bibliográficas: TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 5. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 2013. 500
p.VIELMO, H. Dejeto líquido de suínos na adubação de pastagem de tifton 85. Tese Doutorado. Curitiba: UFPR, p. 125,
2008.CAVALCANTE, Lucas Aroaldo Dantas et al. Respostas de genótipos de palma forrageira a diferentes densidades de
cultivo. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pat/v44n4/v44n4a10.pdf>. Acesso em: 02 out. 2019.
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Introdução: Os sistemas produtivos no meio agropecuário brasileiro, em sua maioria, são baseados em extensos
monocultivos. Estes sistemas, aliados a erros de manejo podem levar à degradação do solo e meio ambiente (BALBINO et
al., 2011). A integração lavoura pecuária (ILP) vem sendo utilizada como alternativa para amenizar estes impactos. A ILP é
bastante difundida com o consórcio de milho com plantas do gênero Uroclhoa. Entretanto, estudos usando o sorgo em
substituição ao milho ainda são incipientes. O sorgo é uma alternativa para alimentação animal, além de não competir
diretamente com a alimentação humana. O valor nutritivo do sorgo é aproximado ao do milho e sua exigência quanto a
fertilidade de solo é menor, bem como é mais tolerante ao déficit hídrico (BEHLINHG-NETO et al., 2017).O presente estudo
teve como objetivo avaliar o acumulo diário de massa seca (MS) total e de componentes morfológicos (CM) do sorgo em
consórcio com capim paiaguás no momento da ensilagem 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Sergipe (Campus rural), de maio a outubro de
2018. Foi utilizado sorgo (Sorghum bicolor cv. Ponta Negra) e capim paiaguás (Uroclhoa brizantha cv. Paiaguás) em sistemas
de ILP.Os tratamentos foram: sorgo em monocultivo e em consorcio com capim paiaguás. O delineamento foi em blocos
casualizados (4 repetições). A implantação ocorreu em sistema de plantio direto, utilizando o espaçamento de 0,55 cm na
entrelinha (145.000 plantas ha-1). O capim paiaguás implantado na linha, simultaneamente ao sorgo, misturado com a
adubação de fundação.A produção de massa seca do sorgo e dos componentes morfológicos foi calculada a partir da colheita
de duas amostras rente ao solo da cultura (3 m lineares), de maneira aleatória em cada unidade experimental. Foram pesadas,
e divididas em duas subamostras. A primeira subamostra foi posta em sacos de papel, identificadas e pesadas, secas em estufa
a 55ºC por 72 horas. A segunda foi dividida em lâminas foliares, colmos, material morto e panícula. Colocou-se em sacos de
papel, identificou e secou-se em estufa a 55ºC por 72 horas. Após secas foram pesadas, os resultados possibilitaram estimar a
produção de MS total e dos componentes morfológicos. Para obtenção do acumulo diário realizou-se a divisão dos valores de
MS total e dos CM pelo número de dias do plantio até a colheita.Os dados foram submetidos a análise de variância a nível de
5% de significância. Quando o “F” se apresentou significativo (P<0,05) utilizou-se teste Tukey para comparação entre
médias, do pacote estatístico SAS. 
Resultado e Discussão: O sorgo cultivado em monocultivo apresentou (P<0,05) maior acumulo diário de matéria seca total e
de colmo em comparação ao sorgo em consorcio com o capim paiaguás. O acumulo diário de folhas, de material morto e de
panícula não variou (P>0,05) entre os tratamentos (Tabela 1). Em ambientes consorciados, existe maior competição
interespecífica entre fatores de crescimento, como água, luz e nutrientes (CALONEGO et al., 2011.), o que pode ter resultado
em menor acúmulo diário de colmos e, por consequência, de massa seca total. Em contrapartida, o consorcio com o capim
paiaguás não resultou em perdas produtivas (panícula). Vale ressaltar que, no momento ensilagem, os componentes com
maior valor nutricional (folhas e panículas) não variaram entre os sistemas de cultivo. Deste modo, a produção de sorgo em
consorcio pode viabilizar a implantação, reforma ou renovação de pastagens, com menor custo, reduzindo impactos
ambientais da pecuária sobre o meio ambiente. Com a possibilidade de produzir de silagem com qualidade.

 
Conclusão: Não há diferença no acumulo diário de folhas e panículas entre o sorgo em monocultivo e o sorgo consorciado
com capim paiaguás no momento da ensilagem. 
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Introdução: O Sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP) vem sendo utilizado visando diminuir impactos causados pela
prática de mecanização, manejo e uso incorreto do solo, motivos esses, que causam a redução da produtividade agrícola. A
redução do aparecimento de pragas e doenças nas culturas, redução de plantas infestantes, recuperação da fertilidade do solo e
a otimização das práticas mecanizadas são alguns benefícios entregues pela ILP.Esse sistema pode ser realizado com alguns
tipos de plantas. O milho e o sorgo são culturas utilizadas nesse sistema em conjunto de espécies do gênero Urochloa, e por
ter uma boa produção de grãos, o cultivo do sorgo e do milho se tornam boas opções para o produtor que visa uma boa
produtividade.Contudo, avaliação do cultivo dessas culturas com o capim paiaguás em Sergipe ainda são incipientes. Assim,
o objetivo deste trabalho é avaliar a produção diária do capim paiaguás e dos componentes morfológicos em monocultivos e
em consórcio com o sorgo e o milho. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na estação experimental Campus Rural localizada no município de São
Cristóvão-SE, de 05/2018 a 10/2018. Foi implantado o sistema ILP em uma área de 1.400m² com as culturas do sorgo
(Sorghum bicolor cv. BRS Ponta negra), do milho (Zea mays DKB 177 PRO3) e o do capim paiaguás (Urochloa brizantha
cv. BRS Paiaguás).Foram avaliados capim paiaguás em monocultivo, capim paiaguás em consórcio com milho e capim
paiaguás em consórcio com sorgo. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. O capim
consorciado foi implantado na linha da cultura agrícola, junto à adubação de fundação assim como o monocultivo (7 kg ha-1
de sementes puras viáveis).Duas amostras foram coletadas em cada parcela (quando em consorcio, após a retirada da cultura
agrícola) presentes no interior de um quadro amostral de 1,00 m². Estas foram armazenadas em sacos plásticos, identificadas,
pesadas e levadas ao Laboratório de Forragicultura (LAFOR) da UFS, as mesmas foram subdivididas em duas subamostras,
pesando-se uma e realizando a separação morfológica do capim (folhas, colmo e material morto) da outra. Já separado, todo
material foi colocado em sacos de papel e secos em estufa a 55ºC por 72 horas. Em seguida, este material foi pesado para
determinação estimativa da produção de MS total e dos componentes morfológicos (kg ha-1 de MS) através da diferença de
massa.Utilizando o programa SAS 9.0 para a análise de variância a nível de 5% de significância. Quando o “F” se apresentou
significativo foi utilizado teste Tukey para comparação entre médias. 
Resultado e Discussão: Os tratamentos influenciaram estatisticamente toda a produção (P<0,05). Com isso, a taxa de
crescimento diário do capim paiaguás em monocultivo é bem superior aos tratamentos em consórcio (Tabela 1).A cultura em
monocultivo proporcionou maior acúmulo diário de todos os componentes. Este resultado pode ser justificado devido à
menor competição por nutrientes com a cultura consorciada, e assim, resultando um melhor desenvolvimento para a planta. Já
quando são comparados os tratamentos em consórcio, o paiaguás proveniente do consórcio com o sorgo uma diferença
(P>0,05) taxa de acúmulo diário, em relação ao paiaguás provindo do consorcio com o milho. BORGHI, CECCON e
CRUSCIOL (2014) relatam que isso pode ser explicado devido ao arranjo espacial das folhas do milho, com folhas mais
largas e bem distribuídas, o que apresenta uma maior área de cobertura, consequentemente, uma maior interceptação
luminosa quando comparado à cultura do sorgo, resultando numa menor absorção de luz o que acarreta uma menor produção
da cultura acompanhante.

 
Conclusão: O Paiaguás em monocultivo apresenta maior taxa de acúmulo diário em relação ao consórcio. Quando
comparado apenas os tratamentos em consórcio o paiaguás com sorgo apresenta a melhor taxa. 
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Introdução: Uma das principais limitações para o avanço da pecuária brasileira é o elevado índice da degradação de
pastagens. Para Azar et al. (2013), uma possibilidade para minimizar a degradação do solo, causada pela exploração
inadequada do pasto, é a utilização de sistemas integrados de produção, destacando-se a modalidade de exploração pecuária x
floresta. Para a implantação destes, pode-se utilizar plantio das mudas de árvores juntamente com a forrageira herbácea até
que as árvores atinjam porte suficiente para não serem danificadas pelos animais em pastejo. Além do mais, o componente
arbóreo pode ser constituído por heterogêneas espécies, como leguminosas e madeiráveis, que desempenham funções
distintas no sistema. Com isso, objetivou-se avaliar a altura das plantas de eucalipto e sabiá em monocultivo e em sistema
silvipastoril (SSP), na fase de estabelecimento, no Agreste de Pernambuco. 
Material e Métodos: O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da UFRPE, em Garanhuns - PE, região Agreste
de Pernambuco. Foram utilizadas áreas da fazenda já estabelecidas com capim braquiária. O delineamento experimental foi
em blocos ao acaso com três repetições. Os tratamentos experimentais foram: monocultivo de eucalipto (ME); monocultivo
de sabiá (MS); consórcio de eucalipto + braquiária (CE) e consórcio de sabiá + braquiária (CS). Nos consórcios, as árvores
foram estabelecidas em fileiras duplas, com espaçamentos de 25,0 x 2,0 x 1,0 m (sabiá) e 25,0 x 2,0 x 1,5 m (eucalipto). Os
consórcios foram implantados em parcelas de 1 ha-1, enquanto que os monocultivo em parcelas de 600 m2. As mudas foram
implantadas em novembro de 2017 e replantadas em janeiro de 2018. Conforme análise de solo, realizou-se correção e
adubação de acordo com as exigências das culturas. Sete meses após o plantio, marcou-se seis plantas nos consórcios e três
nos monocultivos para as medidas de altura, utilizando trena, medindo-se o comprimento do nível do solo até o topo das
árvores, a cada 56 dias, durante um ano. O pastejo teve início em março de 2019, utilizando dois bovinos (peso vivo médio de
170 kg) testadores por piquete, além dos reguladores, visando manter uma oferta de forragem de 3 kg de MS verde por quilo
de peso corporal (Sollenberger et al. 2005). Os dados foram submetidos a ANOVA usando o PROC MIXED do SAS (2015).
As avaliações foram consideradas medidas repetidas no tempo. O LSMEANS foi utilizado para comparar os sistemas de
cultivo e as avaliações por PDIFF ajustado para Tukey (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Não foi observada interação (P=0,63) entre sistemas de cultivo x avaliações para altura média das
plantas. Todavia, observou-se diferença (P<0,05) entre as alturas de sabiá e eucalipto nos sistemas consorciados com
braquiária e nos monocultivos, bem como entre as avaliações (Figura 1). No monocultivo do sabiá (MS) foram observadas as
maiores alturas médias (155,99 ± 3,82 cm), seguido do consórcio da mesma espécie (141,47 ± 3,82 cm) e, por fim, no
eucalipto tanto em monocultivo (124,33 ± 3,82 cm), como em consórcio (média 114,93 ± 3,82 cm), foram obtidas as menores
alturas médias (Figura 1a). O fato do CE apresentar menor média pode ser explicado pelos danos causados pelos animais em
pastejo, que entraram no terço final do primeiro ano de avaliação das árvores. Porfirio da Silva et al. (2010) recomendam a
entrada dos animais em SSPs quando a espécie arbórea apresente diâmetro de 6 cm na altura de 1,30 m do solo, pois assim as
árvores não serão facilmente danificadas pelos animais. Em relação as avaliações (Figura 1b), embora as plantas dos
consórcios tenham sido prejudicadas pelos animais, em maior intensidade no CE, a altura das árvores apresentou
comportamento crescente. Araújo et al. (2011), ao estudarem características dendrométricas do E. urophylla em sistema
silvipastoril com capim braquiária, encontraram médias de altura de 2,06 m aos 12 meses de avaliação, superior à média de
altura deste estudo. Já Caldas et al. (2010) encontraram médias de altura para sabiá variando de 165,36 a 205,72 cm.

 
Conclusão: A altura das árvores de sabiá e eucalipto apresentou comportamento crescente, tendo o sabiá obtido o melhor
estabelecimento, quando em monocultivo.
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Introdução: O Semiárido apresenta temperaturas altas e chuvas irregulares, além de elevada evapotranspiração, que 
acarretam elevado déficit hídrico e acúmulo de sais no solo. A salinidade limita a produção agrícola por causa dos seus efeitos 
no crescimento e desenvolvimento vegetal. A recuperação dos solos salinos em regiões semiáridas torna o procedimento 
complexo, onde raramente se conseguem a recuperação desses solos com o emprego de uma técnica apenas (Lima 
Júnior, 2010). Dentre algumas práticas que podem ser utilizadas está o cultivo de espécies tolerantes
O milheto (Pennisetum glaucum) é uma gramínea de ciclo anual cuja suas características fisiológicas apresenta tolerância ao 
estresse hídrico, além de se adaptar aos solos de baixa fertilidade (Rodrigues & Pereira Filho, 2016) fazendo com que seja 
uma cultura de grande interesse para regiões semiáridas.

Material e Métodos: Utilizou-se a variedade de milheto IPA BULK 1 BF. As sementes foram plantadas em fileiras duplas, 
com espaçamento de 0,3 m entre fileiras, e 0,5 entre fileiras duplas, na Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE. Cada 
parcela experimental foi composta de 6 linhas de cultivo com 3,5 m de comprimento. Foram realizados dois cortes (1° e 2° 
ciclos) no período de 140 dias, com duração de 75 dias para o primeiro ciclo e 65 dias para o segundo. A água utilizada na 
irrigação foi proveniente de dois poços. Os tratos culturais e as aplicações de defensivos agrícolas obedeceram às necessidades 
da cultura.As análises da composição química foram realizadas de acordo a AOAC, 1990. As análises de FDN, FDA, FDNcp 
e lignina foram realizadas conforme Van Soest et al. (1991). As frações de hemicelulose e celulose foram estimadas por 
meio das equações: HEM = FDN – FDA e CEL = FDA – LDA, respectivamente. As variáveis analisadas foram submetidas à 
ANOVA, seguida pelo modelo de regressão. A análise estatística foi realizada com o auxílio do “PROC GLM – 
General Linear Models”, do software Statistycal Analyses System – SAS (2002), considerando como significativos valores 
de probabilidade (P<0,05).

Resultado e Discussão: Foram observadas diferenças (P<0,05) na composição bromatológica entre os cortes para os 
parâmetros analisados de PB, FDN, FDA e LIG onde, o 1° ciclo apresentou resultados nutricionais superiores em relação ao 
2° ciclo. A PB foi superior no primeiro ciclo, enquanto a FDN, FDA e lignina inferiores (Tabela 1).
A redução da PB no segundo ciclo pode estar associada ao estágio de desenvolvimento das plantas, pois segundo Kollet et al.
(2006), a redução nos teores de PB ocorre à medida que os intervalos de cortes na cultura do milheto são maiores. Assim 
como para os resultados inferiores para a FDN, FDA e lignina, que em decorrência de ajustes morfológicos, refletiram 
expressivamente rendimento de produção e no valor nutritivo da forragem, em virtude da redução da porcentagem de lâminas 
e aumento da proporção de hastes, elevando assim os componentes fibrosos (Kollet et al., 2006).
As características nutricionais afetam diretamente na digestibilidade da planta, a lignina é considerada indigerível e seu teor 
aumenta com a maturidade fisiológica das plantas (Van Soest, 1994) e a FDA apresenta relação inversa com a digestibilidade 
à medida que seu teor aumenta na planta, ou seja, quanto maior o teor de FDA, menor será o consumo de forragem pelo 
animal (Frota. et al., 2015), além de ser um indicador do valor energético do material, em que, quanto menor for o teor de 
FDA, maior será o valor energético da forragem (Cruz, 2005).



Conclusão:A irrigação do milheto com água salobra não compromete a composição química da forragem produzida para uso 
na alimentação de ruminantes, o que ratifica o potencial de uso desse tipo de água.
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Introdução: A pouca disponibilidade de alternativas forrageiras para pastejo no período de estiagem, leva à necessidade de
fornecimento de forragem conservada aos rebanhos como a silagem. O sorgo (Sorghum bicolor L.) tem se sobressaído, pelo
elevado potencial de produção de forragem e alto valor nutritivo das silagens (SOUZA et al., 2015). A espectroscopia NIR
vem sendo utilizada como ferramenta para determinar a composição de forrageiras, mas diferenças entre materiais pode afetar
o desenvolvimento de modelos mais robustos. Avaliar a similaridade espectral entre materiais é um passo importante no
desenvolvimento desta tecnologia. A técnica de análise exploratória pode ser utilizada pois analisa tendências nos dados e
identifica agrupamentos ou não entre as amostras (SOUZA & POPPI, 2012). Objetivou-se avaliar a similaridade espectral
entre cultivares de sorgo visando o desenvolvimento de modelos globais usando espectroscopia de refletância do
infravermelho próximo (NIRS). 
Material e Métodos: Foram avaliadas duas cultivares de sorgo híbrido - BRS Ponta Negra e BRS 658 no período de março a
agosto de 2018, distribuídos igualmente em propriedades rurais nos estados de Alagoas, Paraíba, Sergipe e Ceará. Os
materiais foram cultivados em uma área de 6,5 x 6,0m, colhidos e ensiladas em mini silos de PVC com tampa tipo Bunsen,
quando atingiram o período de maturação do grão E9 ou farináceo (PINHO, 2014). Foram ensiladas as duas cultivar, em cada
um dos Estados, com quatro repetições, totalizando 32 minis silos.Após abertura dos mini silos, a massa ensilada foi
homogeneizada, acondicionada em sacos de papel e levadas para estufa de ventilação forçada a 55°C até atingirem peso
constante. Após moídas em moinho tipo Willey em peneiras de 1,0mm. Antes da coleta de espectros, as amostras foram
alocadas em estufa com circulação de ar forçada a ± 55 °C por três horas para estabilizar o teor da umidade (LYONS E
STUTH, 1992) e quando removidas, acondicionadas em dessecador por 30 minutos para resfriarem até a temperatura
ambiente. Em seguida foram acondicionadas em células de quartzo e tiveram seus espectros coletados em equipamento NIR
FOSS© 5000 (Foss NIR Systems Inc., Silver Spring, MD, USA), com leitura em uma faixa de 1100 a 2500 nm na região do
infravermelho próximo e resolução de 2 nm. Para análise estatística descritiva utilizou-se o software The Unscrambler versão
10.5.1 (Camo Inc, AS, Norway). Após a coleta dos espectros das amostras, foi aplicado o método multivariada utilizando a
ferramenta Soft Independent Modeling of Class Analogy (SIMCA). 
Resultado e Discussão: Os resultados de similaridade usando a classificação SIMCA, demonstraram que as amostras de
silagem do sorgo BRS 658 e BRS Ponta Negra tiveram 100% de similaridade quando foram classificadas dentro da sua
própria cultivar, como era esperado (Tabela 1).Por outro lado, as amostras de silagem de sorgo BRS 658 quando comparadas
com as amostras de silagem BRS Ponta Negra demonstraram similaridade de 19%, já quando as amostras de silagem BRS
Ponta Negra foram comparadas ao banco de dados de amostras de silagem do BRS 658 a similaridade foi de 43%. Estas
diferenças indicam uma variação na estrutura química entre os materiais, possivelmente relacionada às suas diferenças em
potencial produtivo, tolerância à seca, e qualidade de forragem e seu consequente impacto na fisiologia e bioquímica da
planta. Ou seja, estas diferenças entre elas se refletem em variações nas concentrações desses nutrientes causando assim
vibrações diferentes.Estes resultados revelam que a ferramenta de classificação SIMCA, apresenta alta sensibilidade,
identificando as amostras dentro da sua respectiva cultivar e mostrando sua especificidade na discriminação das amostras não
pertencentes aquela cultivar. 



Conclusão: Modelos de previsão usando espectroscopia NIR para silagem de sorgo BRS 658 parecem não ser confiáveis
para estimar a composição de amostras de sorgo Ponta Negra, assim como modelos de previsão da composição do sorgo
Ponta Negra também parece não ser seguro para estimar a composição do sorgo BRS 658, indicando a necessidade de
modelos matemáticos específicos para cada cultivar. 
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espectroscopia no infravermelho médio e análise de componentes principais: um tutorial, parte I. Química nova, v.35, n.1,
p.223-229, 2012.SOUZA, G. C.; RIBEIRO. A. A.; MENEZES. A. S.; MOREIRA. F. J. C.; CUNHA. C. S. M. Emergência e
crescimento inicial de sorgo (Sorghum bicolor L.) em diferentes substratos. Agropecuária Científica no Semiárido, 11:63-71,
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Introdução: A produção de forragens no semiárido se dá de forma muito escassa devido a uma grande variação sazonal e
interanual das variáveis meteorológicas, sendo esse fator importante para quantidade e qualidade de forragens produzida
nessa região (BATISTA et al., 2013). Com isso, a utilização de culturas adaptadas as condições edafoclimáticas se faz
necessário, além da utilização de práticas mitigadoras para garantir um bom desenvolvimento.A palma forrageira, é uma
cultura que está sendo bastante utilizada nessa região, devido a sua adaptação, apresentando uma alta eficiência no uso de
água, devido as suas características morfofisiológicas (DINIZ et al., 2017). O rendimento dessa cultura pode variar,
principalmente devido ao sistema de cultivo e ao manejo adotado. Diante do exposto, objetivou-se analisar o rendimento de
matéria verde da palma forrageira em função dos graus-dias com diferentes conformações no sistema de produção. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica
de Serra Talhada, no município de Serra Talhada – PE, especificamente no Centro de Referência Internacional de Estudos
Agrometeorológicos de Palma e Outras Plantas Forrageiras. O material vegetativo utilizado foi o clone de palma forrageira
Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta), adotando um espaçamento de 1,6 x 0,20 m, em sucessão a linha da cultura
principal foram abertos sulcos de 0,05 m e semeado o milheto (Pennisetum glaucum) cultivar BRS1501 com uma densidade
de vinte sementes por metro linear. O experimento conteve quatro tratamentos, sendo palma exclusiva com e sem cobertura
morta e palma consorciada com e sem cobertura morta. A cobertura morta foi composta por capim corrente (Urochloa
mosambicensis), utilizando 19,5 t ha-1 por parcela experimental. A irrigação foi realizadas três vezes na semana com base na
ETC da cultura, utilizando água de um poço artesiano e aplicado por um sistema de gotejamento.Para análise de rendimento
de matéria verde da palma, foram realizadas campanhas de biomassas a cada três meses, totalizando seis, onde foram pesadas
uma planta por parcela. Por meio de dados de temperatura média foi possível determinar a quantidade de graus dias
acumulados (GDA, ºCdia), considerando uma temperatura basal para a palma de 22ºC (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2017). Os
dados de rendimento em função dos graus dias foram ajustados uma equação de três parâmetros (Y=a/(1+exp(-(GDA-
X0)/b))). 
Resultado e Discussão: Na figura 1 estão expressos o rendimento de matéria verde da palma forrageira em função dos graus
dias acumulados nos diferentes sistemas de produção. Para análise do modelo sigmoide, todos os tratamentos apresentaram-se
significativo (P<0,05), apresentando um R2 superior a 0,97. O rendimento inicial de massa fresca da palma forrageira,
independentemente do sistema de produção necessitou cerca de 100ºCdias para mudar de fase linear para exponencial. Porém
quando a palma forrageira independentemente do uso ou não de cobertura morta, quando consorciada com o milheto menor
será a produtividade de matéria verde sendo 270 e 290 Mg ha-1 PMs e PMc respectivamente. Já a palma exclusiva com e sem
cobertura apresentaram maiores valores (320 e 340 Mg ha-1 Ps e Pc). Onde a máxima produtividade depende das
características morfológicas da cultura, como número de cladódios e também do manejo adotado.Isso deve-se ao fato de que
quando consorciada duas ou mais culturas em uma mesma área, ambas vão competir por água, luz e nutrientes,
comprometendo o rendimento dessas culturas (DINIZ et al., 2017). Sendo a cobertura morta responsável por manter maior
umidade do solo, menor temperatura na superfície do solo, com isso permite acumular uma maior quantidade de água para o
uso dessas culturas.  
Conclusão: A adoção do sistema de produção e a presença de cobertura morta, alterou o rendimento de massa fresca do clone
da palma Orelha de Elefante Mexicana. 
Referências Bibliográficas: ARAÚJO JÚNIOR, G. N. Temperatura base da palma forrageira em sistema de cultivo
consorciado com o sorgo. In: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 2015, Juazeiro/Petrolina.
Anais... Juazeiro/Petrolina: CBAGRO, 2017. p. 73-81.BATISTA, E. L. S. et al. Modelagem do crescimento de cultivares de
cana-de-açucar no período de formação da cultura. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17. n. 10, p.
1080-1087, 2013.DINIZ, W. J. S. et al. Forage cactus-sorghum intercropping at different irrigation water depths in the
Brazilian Semiarid Region. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v. 52, p. 724-133, 2017.
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Introdução: O Semiárido brasileiro apresenta temperaturas altas, chuvas irregulares e elevada evapotranspiração, que quando 
atrelado com a formação do solo acarreta no acúmulo de sais (Andrade et al., 2016), ocasionando solos salinos, fator limitante 
na produção agrícola por causa dos seus efeitos no crescimento e desenvolvimento vegetal, sendo necessário fazer uso de 
técnicas que viabilizem a produção, como o uso de corretivos químicos e cultivo de espécies tolerantes. O gesso, 
condicionador químico, é mais utilizado, para a recuperação de solos afetados por sais, devido a sua eficácia e custo 
relativamente baixo (Lacerda et al., 2016).O milheto (Pennisetum glaucum) apresenta alta produtividade, precocidade, 
potencial de rebrota, tolerância ao estresse hídrico e adaptação a solos de baixa fertilidade (Pereira Filho, 2016), fazendo com 
que seja uma cultura de grande interesse para regiões semiáridas.

Material e Métodos: Utilizou-se a variedade de milheto IPA BULK 1 BF. As sementes foram plantadas em fileiras duplas, 
com espaçamento de 0,3 m entre fileiras, e 0,5 entre fileiras duplas, na Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE. Cada parcela 
experimental foi composta de 6 linhas de cultivo com 3,5 m de comprimento. Foi adotado o delineamento experimental 
dispostos em esquema fatorial 3x4, em blocos ao acaso com quatro níveis de aplicação de gesso (gessagem) (T1 - 0 t.ha-1; T2 
- 2 t.ha-1; T3 - 4 t.ha-1; e T4 - 8 t.ha-1) e três repetições (blocos). A água utilizada na irrigação foi proveniente de dois poços. 
Os tratos culturais e as aplicações de defensivos agrícolas obedeceram às necessidades da cultura.As análises da composição 
química foram realizadas de acordo a AOAC, 1990. As análises de FDN, FDA, FDNcp e lignina foram realizadas conforme 
Van Soest et al. (1991). As frações de hemicelulose e celulose foram estimadas por meio das equações: HEM = FDN – FDA 
e CEL = FDA – LDA, respectivamente. As variáveis analisadas foram submetidas à ANOVA, Aegro seguida pelo modelo de 
regressão. A análise estatística foi realizada com o auxílio do “PROC GLM – General Linear Models”, do software 
Statistycal Analyses System – SAS (2002), considerando como significativos valores de probabilidade (P<0,05).

Resultado e Discussão: As diferentes doses de gesso não influenciaram a composição bromatológica do milheto com 
exceção da PB (Tabela 1). Provavelmente, a inclusão de gesso no solo não obteve respostas em termos de melhoria 
qualitativa da planta. Segundo Aegro (2018), a resposta do gesso está diretamente relacionada ao CTC e ao cálcio inicial do 
solo, em que o gesso dará uma resposta melhor na planta quando o CTC for maior que 20% ou quando o cálcio, em 
profundidade 20-40 for menor que 0,5, o que não foi o caso, no solo em que foi plantado esse milheto apresentava CTC igual 
a 5,6% e cálcio 1,4 cmolc.dm-3.O efeito isolado dos níveis de gesso para a PB é justificado pela 3° lei da fertilidade ou lei 
dos rendimentos decrescentes, na qual afirma que o incremento de produção a partir de doses sucessivas de um nutriente, é 
decrescente, pelo aumento da disponibilidade de enxofre em função das doses de gesso, importante componente das proteínas 
que é fornecido pela gessagem, visto que o gesso é fonte de cálcio e enxofre (AEGRO, 2018). Corroborando com resultados 
encontrados em trabalho de Kollet et al., (2006) com milheto em diferentes idades de corte, no qual pode observar que os 
valores reduziram de forma quadrática (P<0,05) com o avançar do estádio de desenvolvimento.



Conclusão: A aplicação de gesso agrícola no solo não melhorou a composição bromatológica do milheto variedade IPA 
BULK 1 BF.

Referências Bibliográficas: AEGRO- Software de Gestão Agrícola. Disponível em: https://www.aegro.com.br. Acesso em 
21 de Fev. 2019.ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS – AOAC. Official methods of analysis. 15. 
ed. Washington: AOAC International, 771 p.1990.ANDRADE, E.M. O Semiárido cearense e suas águas. In.: ANDRADE, 
E.M.; PEREIRA, O.J.; DANTAS, F.E.R. (Org.). Semiárido e o manejo adequando de seus recursos naturais. Fortaleza: 
Expressão Gráfica e Editora, 2016. p.55-80.KOLLET, J.L.; DIOGO, J.M.S.; LEITE, G.G. Rendimento forrageiro e 
composição bromatológica de variedades de milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. BR.). Revista Brasileira de Zootecnia, 
v.35, n.4, p.1308-1315, 2006.LACERDA, C.F.; HERNANDEZ, F.F.F.; NEVES, A.L.R.; SOUSA, C.H.C.; PALÁCIO, 
H.A.Q. Problemas de salinidade na agricultura: identificação e formas de convivência. In.: ANDRADE, E.M.; PEREIRA, 
O.J.; DANTAS, F.E.R. (Org.). Semiárido e o manejo adequado de seus recursos naturais. Fortaleza: Expressão Gráfica e 
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D.; RODRIGUES, J.A.S.; CRUZ, J.C.; WAQUIL, J.M. Manejo da cultura do milheto. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Sete Lagoas, MG, 2003. 17p.Van SOEST, P.J.; ROBERTSON, J.B.; LEWIS, B.A. Methods for dietary 
fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, v.74, 
p.3583-3597, 1991.
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Introdução: No semiárido, a produção de forragens é condicionada pelas condições climáticas e disponibilidade hídrica.
Nesse contexto, procura-se reverter a situação com espécies adaptadas e uso eficiente dos recursos disponíveis, como a água
salina. A palma forrageira é muito utilizada por apresentar tolerância as adversidades climáticas, devido as características
morfológicas, fisiológicas e metabólicas (Metabolismo ácido das crassuláceas - MAC), com ótimo desempenho e rendimento
de biomassa (QUEIROZ et al., 2015). Contudo, estudos sobre respostas morfofisiológicas de adaptabilidade dos clones ao
ambiente são incipientes. O uso de modelos matemáticos permite compreender a dinâmica de crescimento da palma
forrageira (CARVALHO, 2014), em especial a emissão de cladódios. Logo, o objetivo do estudo consiste em avaliar a
emissão de cladódios ao longo do tempo em diferentes clones de palma forrageira do gênero Nopalea, utilizando modelo
sigmoidal.  
Material e Métodos: O estudo foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE), situada no município de
Serra Talhada, PE (Latitude 7º 59’ S, Longitude 38º 15’ O e Altitude 461 m). No período de janeiro de 2017 a julho de 2018.
De acordo com Koppen, o clima da região é semiárido do tipo BSwh’, com ocorrência de chuvas no verão e seco no inverno.
O experimento foi disposto em delineamento de blocos casualizados com três repetições. Foram utilizados dois clones de
palma forrageira do gênero Nopalea (IPA Sertânia e Miúda), representando os tratamentos. O espaçamento foi de 1,0 m entre
linhas e 0,2 m entre plantas. O experimento foi irrigado por meio de um sistema de gotejamento, com água de condutividade
elétrica média de 1,6 dS m-1. A irrigação foi baseada em 120% da evapotranspiração da cultura (ETc), adotando o coeficiente
de cultura (Kc) da palma forrageira de 0,52. Campanhas biométricas foram realizadas mensalmente durante o período
experimental, a fim de determinar dados de crescimento, bem como a contabilização do número total de cladódios (NTC) por
planta. Em seguida, o NTC foi ajustado a um modelo de equação sigmoidal de três parâmetros em função dos graus dias
acumulados (GDA, °Cdias), sendo este obtido a partir da subtração da temperatura média do ar pela temperatura base da
cultura, que para a palma forrageira é de 22 °C (ARAÚJO et al., 2017). Eq. (1) f = a/(1+exp(-(GDA-x0)/b)) Onde: a –
Máxima emissão de cladódios; X0 - Inicio da emissão de cladódios; b – Valor de máxima emissão.  
Resultado e Discussão: Os valores da equação sigmoidal estão demostrados na tabela 1. Onde, o parâmetro ? (X0– b)
representa o tempo necessário de energia térmica acumula para o desenvolvimento rápido da cultura. Isso representa o tempo
necessário de acumulação térmica para manter a cultura em campo e obter os melhores rendimentos de biomassa. Não houve
diferença significativa para os parâmetros da equação entre os tratamentos. Mesmo não havendo diferença significativa, nota-
se que o no clone Miúda teve maior número de cladódios (46,54 un.) em relação ao clone IPA (11,00 un.). Tal
comportamento se deve pelas características morfológicas da área dos cladódios, requerendo maior acumulação térmica de
acordo com aumento de tamanho e área exposta (SILVA et al., 2015). O modelo utilizado se demostrou eficiente,
apresentando valores do coeficiente de determinação (R2) de 0,89 e 0,96 para os clones IPA e Miúda, respectivamente.

 
Conclusão: Não houve diferença entre os clones na emissão dos cladódios em razão dos graus dias acumulados. O ajuste do
modelo sigmoide apresentou eficientes resultados, mostrando-se adequado para representatividade na emissão de cladódios
da palma forrageira,  
Referências Bibliográficas: QUEIROZ, M. G. et al. Características morfofisiológicas e produtividade da palma forrageira
em diferentes lâminas de irrigação. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental-Agriambi, v. 19, n. 10, 2015.
ALVARES, C. A. et al. Modeling monthly mean air temperature for Brazil. Theoretical and Applied Climatology, v. 113, n.
3–4, p. 407–427, 2013.SILVA, T. G. F. et al. Exigência térmica e filocrono da emissão de cladódios da cactácea forrageira
mais cultivada no mundo. In: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. 2015. p. 942-946.ARAÚJO
JÚNIOR, G. N. et al. TEMPERATURA BASE DA PALMA FORRAGEIRA EM SISTEMA DE CULTIVO
CONSORCIADO COM O SORGO. In: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. 2017
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Introdução: O semiárido brasileiro apresenta várias limitações na produção agropecuária devido as condições climáticas
adversas. Nesse contexto, a palma forrageira surge como uma alternativa de recurso forrageiro durante períodos de estiagem,
uma vez que, apresenta tolerância ao estresse hídrico e altas temperaturas (DUBEUX et al., 2010). Porém, estudos
morfofisiológicos sobre a resposta dos diferentes clones de palma forrageira ao ambiente são escassos. Com o uso de modelos
matemáticos é possível entender o comportamento de crescimento e outras características nas plantas (SILVA;
BERGAMASCO, 2001). Na palma forrageira, a emissão de cladódios em resposta a acumulação térmica é um importante
indicador de produtividade, podendo variar de acordo com o gênero, clone e condições de cultivo (SILVA et al., 2015). O
presente estudo consiste em avaliar a emissão de cladódios em quatro clones do gênero Opuntia em resposta a acumulação
térmica, utilizando modelo sigmoidal.  
Material e Métodos: O estudo foi conduzido no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no município de
Serra Talhada, PE (Latitude. 7º 59’ S, Longitude. 38º 15’ O e Altitude 461 m). No período de janeiro de 2017 a julho de
2018. A região apresenta um clima do tipo BSwh’, com chuvas nos meses mais quente, e seco nos meses mais frios do ano,
conforme caracterização proposta por Köppen. O experimento foi disposto em blocos casualizados, com quatro tratamentos e
três repetições, sendo que os tratamentos correspondiam a quatro clones de palma forrageira (Orelha de Elefante Mexicana,
Orelha de Elefante Africana, F8 e V19) pertencentes ao gênero Opuntia. O espaçamento foi de 1,0 x 0,2 m. A irrigação foi
realizada por meio de um sistema de gotejamento, com água de condutividade elétrica média da água foi 1,6 dS m-1. O
manejo de irrigação foi baseado em 120% da evapotranspiração da cultura (ETc), adotando o coeficiente de cultura (Kc) da
palma forrageira de 0,52 (QUEIROZ et al., 2016). A contabilização do número de total cladódios (NTC) foi realizada por
meio de campanhas biométricas mensais, durante o período experimental. Após o processamento dos dados, a variável
estudada (NTC) foi ajustada a um modelo de equação sigmoidal de três parâmetros, em função dos graus dias acumulados
(GDA, °C dias), assumindo a temperatura base da cultura de 22 °C.Eq. (1) f = a/(1+exp(-(GDA-x0)/b)) Onde: a – Máxima
emissão de cladódios; Inicio da emissão de cladódios; b – Valor de máxima emissão. 
Resultado e Discussão: O modelo utilizado apresentou ótimo desempenho, com valores do coeficiente de determinação
acima de 0,91 para todos os clones. A Tabela 1 apresenta os parâmetros da equação, onde, a variável (b) representa o
momento em que a curva passa a ter comportamento exponencial, chegando ao ponto máximo na interseção entre o número
de cladódios (a) e a quantidade de graus dias necessário para máxima emissão de cladódios (X0). O ? (X0 – b) representa o
tempo necessário de acumulação térmica para o desenvolvimento rápido da cultura. Não houve diferença significativa para os
parâmetros da equação entre os tratamentos. No entanto, o clone F8 apresentou maior número de cladódios (25,12 un.). O que
se deve as características de tamanho reduzido e maior número de cladódios por planta (SILVA et al., 2014). Já os clones
OEM, OEA e V19, respectivamente, apresentaram tempo reduzidos na acumulação térmica para emissão dos cladódios,
refletindo na antecipação do corte. Esses resultados indicam que a emissão de cladódios esteve mais associada as
características genéticas ou morfológicas dos clones.

 
Conclusão: A emissão de cladódios nos clones do gênero Opuntia não foi modificada pela contabilização da acumulação
térmica ao longo do ciclo. 
Referências Bibliográficas: DUBEUX, J. C. B. et al. Adubação mineral no crescimento e composição mineral da palma
forrageira - Clone IPA-201. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.5, n.1, p.129-135, 2010. QUEIROZ, M.G. et al.
Relações hídrico-econômicas da palma forrageira cultivada em ambiente semiárido. Revista Irriga, Edição Especial,
Irrigação, p.141-154, 2016.SILVA, T. G. F. da et al. Área do cladódio de clones de palma forrageira: modelagem, análise e
aplicabilidade. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 9, n. 4, p. 633-641, 2014
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Introdução: Segundo Araújo (2015), estima-se um consumo diário de água para pequenos ruminantes variando em torno de 
3 litros/cabeça/dia. Essa demanda hídrica pode ser suprida por água advinda de fontes hídricas, do alimento e metabólica. A 
água de origem alimentar pode ser uma excelente alternativa como estratégia de dessedentação animal, em especial de 
forrageiras suculentas, já que apresentam baixos teores de matéria seca (MS). A palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) 
é um exemplo dessas forrageiras, devido a sua alta capacidade adaptativa, eficiência na utilização da água, conversão de 
massa verde e elevada produtividade de água. Porém, devem-se adotar cuidados para não ocasionar distúrbios nutricionais, 
decorrente ao baixo teor de fibra, proteína, e a elevada concentração de minerais. Com isso, objetivou-se avaliar o aporte 
hídrico de dietas à base de silagens de palma e forrageiras tropicais para ovinos.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de metabolismo animal da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. 
Foram utilizados 40 ovinos sem padrão racial definido (SPRD), com idade média de 7 meses, não castrados, com peso médio 
inicial de 22,65±1,01kg. Os animais foram confinados em um galpão aberto em baias individuais, com dimensões de 1m x 
2m. O período experimental teve duração de 66 dias. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado 
(DIC) com 5 tratamentos e 8 repetições, onde foram avaliadas silagens de palma + capim-buffel (SPB), palma + gliricídia 
(SPG), palma + pornunça (SPP), Silagem de palma (SP) e silagem de milho (SM). Os materiais forrageiros foram reduzidos a 
partículas próximas a 2 cm e armazenados em silos de tambores plásticos, e abertos a 120 dias após ensilagem. As dietas 
foram fornecidas em duas porções diárias iguais às 08h30min e 15h30min, com a oferta calculada em função do consumo do 
dia anterior, considerando-se sobras de 20%.A água oferecida aos animais em baldes foi pesada antes de ser fornecida e a 
cada 24 horas para determinar o consumo de água no cocho. Três baldes com água foram distribuídos no interior do galpão 
para a determinação da evaporação diária. O balanço hídrico foi obtido a partir da determinação de todas as fontes de água: de 
bebida, do alimento, metabólica e todas as perdas de água: urina, fezes e perdas insensíveis. As análises de variância e teste 
de média foram feitos por meio do SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2013), utilizando-se o procedimento GLM 
com teste de tukey a 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Animais que receberam dieta com a SM apresentou maior (P=0,002) consumo de água do bebedouro 
em relação ao tratamento SPP. Os demais tratamentos contendo palma forrageira em sua composição provavelmente não 
diferiram da SM devido à relação V:C das dietas, estimulando o consumo de 2,277 a 3,189kg/dia. O maior (P=0,001) 
consumo de água via alimento foi da SPG, possivelmente decorrente do baixo teor de MS. As dietas com SPB e SM 
apresentaram menor consumo.O CAE, CTA e o CTA0,75 foram maiores (P=0,001) na dieta com SPG e inferiores com SPB 
provavelmente relacionados aos teores de MS da dieta. Com exceção da dieta contendo SPB, o CAE foi subestimado nos 
demais tratamentos, com consumo variando de 22,15% a 32,60%. A SPB apresentou consumo 4,13% inferior ao estimado 
pelo NRC, provavelmente devido ao maior teor de MS na dieta.O consumo de AM para as dietas à base de SPG, SP, SPP e 
SPB foram superiores aos encontrados por Matias (2019) para o nível de 25% de inclusão de maniçoba (0,423kg/dia), 
corroborando resultados de Silva (2018) utilizando dietas completas à base de palma e capim-buffel (0,560 Kg/dia).Não 
houve diferença (P=0,263) na excreção de água nas fezes com perda de 0,628 kg de água por dia. Os animais que 
consumiram a dieta com SPG apresentaram maior (P=0,001) excreção urinária devido à regulação da osmolaridade dos 
fluidos corporais, que é controlada pelo mecanismo renina angiotensina aldosterona, que ajusta a ingestão e a excreção de 
água livre (REECE, 2017). Não houve diferença (P=0,218) no balanço hídrico entre as dietas, apresentando um valor médio 
de 65,30%.



Conclusão: A utilização da técnica de ensilagem como mecanismo de conservar o perfil nutricional da palma forrageira em 
especial a água, demonstra-se eficiente. É possível atenuar o efeito da umidade da palma utilizando outras forrageiras, a fim 
de promover a complementariedade nutricional.

Referências Bibliográficas: AOAC. Official methods of analysis of AOAC International. 19.ed. Washington, D.C. p.1219, 
2000.ARAÚJO, G. G. L. Os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos e a produção animal em regiões 
semiáridas. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 8, n. 4, p. 598 -609, 2015.SAS-Statistical Analysis System Institute, 
General Linear Model: 9.4, Cary. North Caroline: SAS Institute, 2013.REECE, W.O. Dukes fisiologia dos animais 
domésticos. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1594p, 2017
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Introdução: O Semiárido brasileiro apresenta irregularidade na distribuição das chuvas, altas taxas de evapotranspiração
potencial, predominância de solos rasos e pouca disponibilidade de nutrientes, como o fósforo (Araújo, 2013). O fósforo está
relacionado diretamente com a fotossíntese, influenciando no tamanho da folha (Taiz et al., 2017). O capim-corrente
(Urochloa mosambicensis (Hack).Daudy) é uma das espécies forrageiras que mais se adaptou ao Semiárido brasileiro devido
a sua alta produção em condições de sequeiro (Oliveira et al., 2016). Entretanto, não existem trabalhos na literatura que
avaliem características do capim-corrente em função da disponibilidade de fósforo. Portanto, objetivou-se avaliar a área foliar
do capim-corrente em função da adubação fosfatada. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na UFRPE/UAST, localizada na microrregião do sertão do Pajeú. Segundo
a classificação de Koppen, clima é semiárido, quente e seco (Leite et al.,2017). O solo coletado na profundidade de 0-20 foi
classificado como Luvissolo crômico (Embrapa, 2013). Foram utilizados vasos com 9,95 dm3 preenchidos com solo e
dispostos aleatoriamente sobre tijolos. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado com quatro
doses de fósforo (0, 50, 100 e 150 kg de P2O5/ha) e quatro repetições. Mudas de capim-corrente foram transplantadas para
cada vaso e aos 30 dias após o transplantio realizou-se um corte de uniformização. No mesmo dia foram aplicadas as doses de
superfosfato simples (18% de P2O5) de acordo com cada tratamento. Aos 31 dias após o corte foram coletadas 96 lâminas
verdes de forma aleatória, isentas de danos e ataques de doenças ou pragas, em diferentes estádios de crescimento onde foram
medidos seus comprimentos para determinação da área foliar estimada pelo modelo: AF = C1,476 (Leite et al., 2017). Os
dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e teste de Tukey à 5% de probabilidade utilizando o
software R-project versão 3.5.0. 
Resultado e Discussão: Estudos sobre área foliar são de extrema importância, pois pode proporcionar o estudo da
intensidade de transpiração, taxa assimilatória líquida, razão de área foliar, área foliar específica e índice de área foliar
(Schmildt et al., 2014). A Figura 1 mostra que houve diferença significativa entre os tratamentos. Nota-se que a área foliar
apresentou comportamento diferente com o uso da adubação fosfatada, com menores AF nas doses de 50 kg.ha-1 e 150
kg.ha-1, sendo que o tratamento que recebeu 100 kg.ha-1 não diferiu da dose de 50 kg.ha-1 nem da de 150 kg.ha-1. Cecato et
al. (2008) observaram em Panicum maximum cv. Mombaça, que a adubação fosfatada não influenciou a área foliar. Patês et
al. (2007) também não encontraram diferenças significativas nas características morfogênicas de capim Tanzânia sob
adubação fosfatada. De acordo com Henry et al. (2012) o menor crescimento das plantas cultivadas sob deficiência de P pode
estar relacionado ao efeito direto desse nutriente sobre a taxa de fotossíntese líquida, visto que o fósforo é fundamental para
que este processo ocorra.

 
Conclusão: A adubação fosfatada não apresentou influência significativa na área foliar do capim-corrente, sendo necessário
realizar novas pesquisas na área com maior duração. 
Referências Bibliográficas: ARAÚJO FILHO, J.A. Manejo pastoril sustentável da caatinga (200p). Recife: Projeto Dom



Helder Câmera, (2013).CECATO, U. et al. Perfilhamento e características estruturais do capim Mombaça, adubado com
fontes de fósforo, em pastejo. Acta Scientiarum:animal sciences, 30 (1), 1-7, (2008).Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (3 ed., 353 p). Brasília:
Embrapa Solos, (2013)HENRY, A. et al. Responses to low phosphorus in high and low foliar anthocyanin coleus
(Solenostemon scutellarioides) and maize (Zea mays). Functional Plant Biology, v.39, n.3, p.255-265, (2012).LEITE, M. L.
M. V. et al. Estimativa da área foliar em Urochloa mosambicensis por dimensões lineares. Revista Agropecuária Técnica,
38(1), 9-17, (2017).OLIVEIRA, V.S., et al. Capacidade de suporte, produção e composição do dossel forrageiro de três
gramíneas irrigadas ou não no período seco. Veterinária e Zootecnia, 23 (1), 88-92, (2016)PATÊS, N. M. S. et al.
Características morfogênicas e estruturais do capim-tanzânia submetido a doses de fósforo e nitrogênio. Revista Brasileira de
Zootecnia, v. 36, p. 1736-1741, (2007).SCHMILDT, E. R. et al. Análise comparativa de equações para estimativa da área
foliar em cafeeiros. Coffee Science, v. 9, n. 2, p. 155- 167, (2014).TAIZ L. et al. Fisiologia e desenvolvimento vegetal.
Artmed Editora; (2017).
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Contato: scarolina019@gmail.com 
Introdução: A seleção por plantas nativas é de fundamental importância por serem adaptadas as condições ambientais locais,
bem como promovem maior biodiversidade genética, cujas diferenças intra e interespecíficas podem ser expressadas nas
características morfológicas e de valor nutritivo, como a digestibilidade. Além da expressão genética, fatores ambientais
podem também interferir nessas características (Macharia et al., 2010). O gênero Stylosanthes possui 48 espécies, com quase
90% exclusivas do continente americano. No Brasil, 29 espécies ocorrem naturalmente, sendo 45% destas nativas (Costa,
2006). A leguminosa pode tolerar climas quentes com baixa precipitação, solos rasos e ácidos de menor fertilidade, típicos da
região semiárida, bem como ser fonte nutritiva quando selecionada pelos animais (Muir et al., 2019). Assim, o objetivo foi
analisar a associação entre características morfofisiológicas da planta com a digestibilidade de plantas de Stylosanthes spp. 
Material e Métodos: Foram avaliadas plantas coletadas em áreas de pastagens de 10 municípios de Pernambuco, sendo
quatro no Agreste (Belo Jardim, Lajedo, Orobó e Toritama) e seis no Sertão (Custódia, Flores, Petrolina, Salgueiro, Serra
Talhada e Sertânia), no período chuvoso e seco. As coletas ocorreram todas em 2017, sendo no Sertão nos dias 18 a 21 de
abril (período chuvoso) e 20 a 24 de agosto (período seco).No Agreste, as coletas foram realizadas entre os dias 15 a 17 de
junho (período chuvoso) e 27 a 29 de setembro (período seco). As chuvas no período chuvoso variaram de 69,5 ± 7,1 mm
(Sertão) a 90,9 ± 8,8 (Agreste); e no período seco variaram de 7,1 ± 1,1 (Sertão) a 9,9 ± 1,8 (Agreste) mm.Em cada site,
quatro plantas de Stylosanthes spp. foram amostradas aleatoriamente e avaliadas quanto a produção de sementes (notas de 0 a
3), à altura (mensurada por régua graduada), número de ramos e folhas (por contagem), diâmetro basal do caule e ramos (com
paquímetro), teor de clorofila (com utilização de SPAD). O material vegetal coletado incluiu folhas e caules com diâmetro
inferior a 5 mm, representando partes que são preferencialmente consumidas pelos animais. As amostras foram submetidas a
digestibilidadein vitroda matéria seca, com metodologia descrita por Tilley & Terry (1963), adaptada por Van Soest (1994),
em que amostras foram incubadas por 48 h a 39 °C na DAISYII (ANKOM Technology Corp., Fairport, NY, USA).Os dados
foram submetidos a análise de correlação através do software estatístico Statistica, versão 10. Diferenças foram consideradas
significativas quando P = 0,10. 
Resultado e Discussão: As correlações entre a digestibilidade e a morfologia da planta foi de baixa magnitude e a maioria de
efeito negativo, o que resultou em baixo grau de associação entre as variáveis, considerando tanto local de coleta como
período do ano (Tabela 1). Para a altura da planta,observou-se efeito de correlação positiva apenas para as plantas coletadas
do Sertão e no período chuvoso. Assim, plantas maiores estão associadas a maior digestibilidade, provavelmente devido ao
estímulo de novas brotações no período chuvoso.O diâmetro do ramo, produção de sementes e teor de clorofila apresentaram
correlação negativa apenas para as plantas coletadas do Sertão e no período chuvoso. Esses resultados provavelmente estão
relacionados à maturidade das plantas, pois a maior parte dos nutrientes são alocados para produção de sementes, na fase
reprodutiva, com redução da digestibilidade (Nicodemo et al., 2015).No período seco, também no Sertão, houve correlação
significativa foi entre o teor de clorofila e a digestibilidade. É possível que este efeito seja devido ao menor crescimento das
plantas devido ao estresse hídrico.

 
Conclusão: A digestibilidade foi associada positivamente com altura da planta e negativamente com o diâmetro de ramo,
produção de sementes e teor de clorofila de plantas do gênero Stylosanthes coletadas no período chuvoso do Sertão. No
período seco, no Sertão, plantas de Stylosanthes com maior teor de clorofila apresentam maior digestibilidade.



Referências Bibliográficas: Costa, N.M. Revisão do gênero Stylosanthes Sw. Tese (Doutorado em engenharia agronômica).
Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Agronomia. Lisboa, p.469. 2006.Macharia, P.N.; Kinyamario, J.I.;
Ekaya, W.N. et al. Evaluation of forage legumes for introduction into natural pastures of semi-arid rangelands of Kenya.
Grass and Forage Science, v.65, n.4, p.456-462, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1365-2494.2010.00764.x. Muir, J.P.; Santos,
M.V.F.; Cunha, M.V. et al. Value of endemic legumes for livestock production on Caatinga rangelands. Revista Brasileira de
Ciências Agrárias, v.14, n.2, e5648, 2019. https://doi.org/10.5039/agraria.v14i2a5648.Nicodemo, M.L.F.; Souza, F.H.D.;
Pezzopane, J.R.M. et al.Frequências de cortes em nove leguminosas forrageiras tropicais herbáceas cultivadas ao sol e sob
plantação florestal. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.67,n.3, 2015. http://dx.doi.org/10.1590/1678-
4162-7119Tilley, J.M.A.; Terry, R.A. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of British
Grassland Society, v.18, p. 104-111, 1963.Van Soest, P.J. Nutritional ecology of the ruminant. Second ed. Cornell University
Press, New York. 1994.
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Introdução: Os sistemas agroflorestais são cultivos de árvores consorciadas com culturas agrícolas e/ou forrageiras (ALLEN
et al. 2011). E têm sido adotados com uma alternativa de uso sustentável do solo e do ambiente, proporcionam aumento da
produtividade e melhoria da qualidade do solo. Uma forma eficiente de avaliar a qualidade do solo é através da microbiota,
pois são responsáveis pelos processos bioquímicos e biológicos no solo (SOUZA et al, 2010). A respiração do solo constitui a
soma total da atividade metabólica da microbiota, fauna e as raízes (LUNDEGARDH, 1927). Da totalidade de carbono fixado
pelas plantas através da fotossíntese, parte desse carbono retorna para a atmosfera via a emissão de CO2. Fatores como uso da
terra, ambiente, quantidade e a qualidade dos resíduos vegetais podem alterar as concentrações de CO2 (SOUZA et al, 2010).
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos períodos seco e chuvoso na atividade respiratória da microbiota do solo no
Agreste Pernambucano. 
Material e Métodos: Estudo foi realizado na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco, localizada no
município de Caruaru. O clima é tipo semiárido (BSh), segundo a classificação de Köppen. A precipitação média anual é de
686 mm. O solo na área experimental é classificado como Neossolo Regolítico. Foram testados dois tratamentos i) Gliricida
sepium (Jacq.) Steud e Palma Ipa-Sertânia (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) e ii) Leucaena leucocephala [Lam.] de Wit.) e
Palma Ipa-Sertânia. O delineamento foi casualizado em blocos com quatro repetições. O experimento foi implantado em
2011, onde as leguminosas foram cultivadas em três fileiras duplas, com o plantio de Palma entre as faixas e adubadas
bienalmente com esterco bovino. As amostras de solo foram coletadas durante no período seco no mês de Outubro de 2018 e
no período chuvoso no mês de abril de 2019. A amostragem foi feita na camada 0-10 e 10-20 cm, nos pontos distanciados da
fileira central das leguminosas a 0,0 m, 1,5 m, 3,0 m e 4,5 m. A respiração basal foi quantificada conforme Mendonça e
Matos (2005). Para avaliar diferenças significativas entre os tratamentos, os dados serão submetidos à ANOVA, através do
SAS University e as médias comparadas com o teste de Tukey (p<0,05). 
Resultado e Discussão: A respiração microbiana não foi influenciada pela distância nos diferentes consórcios, como também
não houve efeito significativo das diferentes leguminosas, Gliricídia e Leucena (Tabela 1), porém a camada de 0 -10 cm
obteve maior atividade respiratória em comparação com a camada de 10-20 cm. Isso é resultante da primeira camada do solo
possuir maior disponibilidade de água, nutrientes e matéria orgânica, como observado por Cardoso e Andreote (2016).A
respiração basal do solo apresentou diferença significativa (P<0,05) entre as épocas de amostragem. Como podemos observar
na tabela 1, durante o período seco perdeu-se 19% mais C-CO2 para atmosfera, em comparação com o período chuvoso. Esse
resultado foi similar ao encontrado por Graciano (2013), o autor atribui esse estimulo na atividade respiratória a efeitos
derivados do preparo do solo, como por exemplo a adubação, o que justifica a taxa respiratória no presente estudo. Uma alta
taxa respiratória está relacionada com a decomposição da matéria orgânica que disponibilizará nutrientes para os vegetais, por
outro lado essa maior liberação de CO2 para atmosfera é indesejável do ponto de vista ambiental. Visto que altas taxas de
respiração podem ser consideradas tanto um distúrbio quanto alto nível de produtividade do ecossistema, é importante
realizar outras analises microbiológicas para um melhor entendimento do ambiente de estudo (ISLAM; WEIL, 2000).

 



Conclusão: A atividade respiratória dos micro-organismos do solo é mais intensa durante o período seco e na primeira
camada do solo. 
Referências Bibliográficas: ALLEN, V. G; ALLEN, V. G.; BATELLO, C.; BERRETTA, E. J.; HODGSON, J.;
KOTHMANN, M.; LI, X.; SANDERSON, M. An international terminology for grazing lands and grazing animals. Grass and
forage science, v. 66, n. 1, p. 2-28, 2011.CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. Microbiologia do solo [recurso
eletrônico], Piracicaba: ESALQ, p. 221, 2016.GRACIANO, E.S.A. Atividade microbiana e decomposição de serrapilheira em
pastagens consorciadas na zona da mata seca de Pernambuco. – Recife, UFRPE, 2013. 145 p. (Tese de Doutorado).ISLAM,
K.R.; WEIL, R.R. Land use effects on soil quality in a tropical forest ecosystem of Bangladesh. Agriculture, Ecosystems &
Environment, v.79, p.9-16, 2000.LUNDEGARDH, H. Carbon dioxide evolution of soil in crop growth. Soil Science, v. 23, p.
417-453, 1927.MENDONÇA, E.S.; MATOS, E.S. Matéria orgânica do solo; métodos de análises. Viçosa, MG, Universidade
Federal de Viçosa, 107p, 2005.SOUZA, E. D.; COSTA, S. E. V. G. D.; ANGHINONI, I.; LIMA, C. V. S. D.; CARVALHO,
P. C. D. F.; MARTINS, A. P. Biomassa microbiana do solo em sistema de integração lavoura-pecuária em plantio direto,
submetido a intensidades de pastejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 34, p. 79-88, 2010.
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Introdução: Os sistemas agroflorestais são cultivos de árvores utilizadas para produtos florestais consorciadas com culturas
agrícolas e/ou forrageiras (ALLEN et al. 2011). É comum o uso de leguminosas arbóreas nesses sistemas, devido realizarem
associações com bactérias capazes de fixar nitrogênio atmosférico. Esses sistemas são conhecidos por serem um modelo
sustentável de uso e manejo dos recursos naturais. Ao avaliar os micro-organismos do solo é possível obter respostas sobre as
condições de qualidade do solo, uma vez que a microbiota são únicos responsáveis pela decomposição e mineralização da
matéria orgânica (CARDOSO; ANDREOTE, 2016). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da consórcio
de leguminosas arbóreas com palma na atividade microbiana do solo no Agreste Pernambucano. 
Material e Métodos: Estudo foi realizado na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco, localizada no
município de Caruaru. O clima é tipo semiárido (BSh), segundo a classificação de Köppen. A precipitação média anual é de
686 mm. O solo na área experimental é classificado como Neossolo Regolítico. Foram testados dois tratamentos i) Gliricida
sepium (Jacq.) Steud e Palma Ipa-Sertânia (Nopalea cochenillifera Salm Dyck); ii) Leucaena leucocephala [Lam.] de Wit.) e
Palma Ipa-Sertânia. O delineamento foi casualizado em blocos com quatro repetições. O experimento foi implantado em
2011, onde as leguminosas foram cultivadas em três fileiras duplas, com o plantio de Palma entre as faixas. As amostras de
solo foram coletadas durante a estação seca no mês de Outubro de 2018. A amostragem foram feitas nas camadas 0-10 e 10-
20 cm, nos pontos distanciados da fileira central das leguminosas a 0,0 m, 1,5 m, 3,0 m e 4,5 m. Foi determinado o quociente
metabólico (qCO2) calculado pela razão entre a respiração basal e o carbono da biomassa microbiana (ANDERSON;
DOMSCH, 1993). O quociente microbiano (qMIC), ou relação entre o carbono da biomassa microbiana (CBM) e o carbono
orgânico total, foi calculado de acordo com Sparling (1992). Para avaliar diferenças significativas entre os tratamentos, os
dados serão submetidos à ANOVA, através do SAS University e as médias comparadas com o teste de Tukey (p<0,05). 
Resultado e Discussão: Foram constatadas diferenças significativas nos valores de qCO2 nas diferentes profundidades, onde
a camada de 10-20 cm obteve menores valores (Tabela 1). Esses resultados foram semelhantes aos encontrados por Silva
(2018), que avaliou efeito de diferentes culturas nas entrelinhas de palma sobre a biomassa microbiana. Esses baixos valores
encontrados nas duas camadas indicam que a microbiota está sendo mais eficiente perdendo menos CO2 por unidade de
biomassa, resultando em uma maior incorporação de carbono em suas células (MÜLLER et al., 2014), além de sugerir uma
maior diversidade microbiana.Nos diferentes consórcios o maior qMIC ocorreu na camada de 10-20 cm, nas duas
profundidades foram obtidos valores superiores a 1%, o que significa que não existe nenhum fator limitando a atividade
microbiana (JENKINSON; LADD, 1981), assim quanto maior o qMIC, melhor é a eficiência da microbiota em fixar o
carbono no solo e indica uma melhor qualidade da matéria orgânica do solo.Tanto o quociente metabólico e microbiano
mostram a eficiência dos micro-organismos do solo na ciclagem de nutrientes e no armazenamento de carbono nos diferentes
cultivos estudados. 
Conclusão: Os diferentes consórcios de palma forrageira com leguminosas arbóreas representam um ecossistema sob
equilíbrio, permitindo uma maior eficiência na atividade microbiana. 
Referências Bibliográficas: ALLEN, V. G; ALLEN, V. G.; BATELLO, C.; BERRETTA, E. J.; HODGSON, J.;
KOTHMANN, M.; LI, X.; SANDERSON, M. An international terminology for grazing lands and grazing animals. Grass and
forage science, v. 66, n. 1, p. 2-28, 2011.ANDERSON, J. P. E.; DOMSCH, K. H. The metabolic quotient of CO2 (qCO2) as a
specific activity parameter to assess the effects of environmental condition, such as pH, on the microbial of forest soil. Soil
Biology and Biochemistry, v.25, p.393-395, 1993.CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. Microbiologia do solo
[recurso eletrônico], Piracicaba: ESALQ, p. 221, 2016.JENKINSON, D. S.; LADD, J. N. Microbial biomass in soil:
measurement and turnover. In: Paul, e. A.; Ladd, J. N., (ed.). Soil biochemistry. v. 5. p. 415-471. 1981.MÜLLER, D.H.;
CAMILI, E. C.; GUIMARÃES, S. C.; CAMPOS, D. T. S.; MARTINS, M. E.; BARROS, K. C. Biomassa e atividade
microbiana de solo sob aplicação de resíduos orgânicos. Revista Internacional de Ciências, v.4, 2014.SILVA, T. C. C. B.
Efeito da cobertura do solo sobre atributos físicos e microbiológicos. IFS. 2018. 19p. (Trabalho de Conclusão de
Curso).SPARLING, G.P. Ratio of microbial biomass carbon to soil organic as a sensitive indicator changes in matter.
Australian Journal of Soil Research, v.30, p.195-207, 1992.
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AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA PALMA IPA SERTÂNIA SOB DIFERENTES

NÍVEIS DE ÁGUA RESIDUÁRIA ORIUNDA DA SUINOCULTURA 
SARA HELEN LIMA NASCIMENTO GONÇALVES, PAULO RICARDO VIERA DA SILVABRUNO ROCHA DE

MOURAERLLENS ÉDER DA SILVA 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) -campus Crato

Contato: sarahelen.lng@gmail.com 
Introdução: O semiárido brasileiro apresenta temperaturas médias elevadas e precipitações médias anuais de 300-700 mm,
extremamente concentradas. Nesse cenário, a produção de palma forrageira é uma das estratégias de apoio à convivência da
pecuária regional com a seca (Silva et al. 2012).Devido a isso surge a necessidade de se reutilizar águas oriundas da produção
para otimizar as irrigações.A palma forrageira variedade IPA Sertânia surge como uma saída tanto para a produção por área,
resistência à cochonilha do carmim e ainda está em fase de testes avaliando-se seu desempenho agronômico. E ainda há
poucos estudos sobre os efeitos diretos e indiretos das características morfológicas da palma forrageira sobre a produção.
Com isso, o estudo teve como objetivo avaliar a produtividade da palma variedade IPA Sertânia com relação a MS% e MV%
sob diferentes níveis de água residuária oriunda da suinocultura. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE,
campus Crato. A espécie escolhida para desenvolver o experimento foi IPA Sertânia, a condução do experimento ocorreu no
período compreendido entre os meses de abril a junho de 2017, totalizando 120 dias após o plantio. As raquetes foram
plantados em vasos de polietileno com capacidade para 15L, o experimento foi arranjado em delineamento em blocos
casualizados (DBC), com cinco tratamentos e oito repetições totalizando 40 parcelas experimentais, sendo uma planta útil por
parcela. Os tratamentos compreenderam: (T1) 1000 ml de água, (T2) 200 ml de ARS + 800 ml de água, (T3) 400 ml de ARS
+ 600 ml de água, (T4) 600 ml de ARS + 400 ml de água, (T5) 800 ml de ARS + 200 ml de água e (T6) 1000 ml de ARS. As
leituras foram realizadas após o período de 120 dias de implantação do experimento e as variáveis analisadas foram: o teor de
matéria seca e matéria verde dos cladódios. Para análise dos dados as raquetes foram pesadas pós corte, picadas e levadas a
estufa (modelo) a 80°C por 48 horas e novamente foram pesadas. Os dados foram analisados estatisticamente pelo programa
Sisvar e submetidos à análise de variância comparados pelo teste de Tukey a 5%. 
Resultado e Discussão: Na Figura 1 está apresentada a curva exponencial quadrática ajustada a variável relacionada ao
número de cladódios em função dos diferentes níveis de água residuária avaliados. Verifica-se, que o nível acrescido de 1000
mL de água residuária, apresentou maior teor de matéria verde das plantas, com dados médios de 2.07kg. O modelo ajustado
estima que a dose 1000 mL de ARS promoveu um incremento de cerca de 213,63% no teor de matéria verde em relação à
testemunha.Na Figura 2 está apresentada a curva exponencial quadrática ajustada a variável relacionada ao teor de matéria
seca em função dos diferentes níveis de água residuária avaliados. Verifica-se, que o nível acrescido de 1000 mL de água,
apresentou maior teor de matéria seca das plantas, com dados médios de 0,048kg. O modelo ajustado estima que a dose de
1000 mL de água promoveu um incremento de cerca de 100% no teor de matéria seca em relação ao tratamento de 1000 mL
de ARS que apresentou o secundo melhor resultado para essa análise.

 
Conclusão: Os dados gerados por esse trabalho indicam que 1000 mL de ARS foi capaz de aumentar o teor de água nos
cladódios e consequentemente aumentando o teor de matéria verde, entretanto no que se refere à matéria seca a inclusão de



1000 mL de água apresentou o maior teor de matéria seca, os dados desta pesquisa corroboram que a inclusão máxima de
ARS é capaz de aumentar os teores de água na planta. 
Referências Bibliográficas: SILVA, J. A. da et al. Composição mineral em cladódios de palma forrageira sob diferentes
espaçamentos e adubações químicas. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 7, supl., p. 866-875, 2012.
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Contato: jeskafernandes@gmail.com

Introdução: A produção de forragem no semiárido brasileiro é comprometida pela irregularidade de distribuição e chuvas e 
pelo déficit hídrico negativo devido à alta evapotranspiração. A palma forrageira Orelha de Elefante Africana identificada 
como resistente a cochonilha do carmim, é uma alternativa de cultivo, adaptada ao clima do Semiárido brasileiro, pode ser 
utilizada como reserva forrageira em época de escassez de alimentos nesta região. Estudos envolvendo a rebrota de cladódios 
de clones de palma Orelha de Elefante Africana, tendo como principal estratégia o planejamento do cultivo desta espécie e 
fornecer alimento para os rebanhos, principalmente nos períodos de escassez ainda são escasso. Objetivou-se avaliar a rebrota 
dos diferentes cladódios em progênies do Clone palma Orelha de Elefante Africana em condições de sequeiro.

Material e Métodos: O estudo foi conduzido na Estação Experimental do IPA localizado em Arcoverde-PE no período de 
outubro/2015 a dezembro/2016, pós colheita bienal. O município encontra-se entre o Agreste e o Sertão pernambucano, na 
altitude de 664 m, latitude 8°26’60” Sul, longitude 37°03’15” Oeste, precipitação media de 680 mm e temperatura media 
anual de 23,7°C, variando de 13°C a 35°C nos meses de junho a dezembro, respectivamente. As parcelas experimentais 
(representada por uma planta) foram distribuídas em um delineamento inteiramente ao acaso, com treze repetições. Num total 
de 13 parcelas (11 progênies enumeradas de IPA-200174 P1 e IPA-200174 P11), a Orelha de Elefante Africana/ IPA-200174 
(Progenitora) e a Orelha de Elefante Mexicana/ IPA-200016 (Testemunha) distribuídas em 13 filas, totalizando 169 plantas. 
Aos 108 dias após colheita, iniciou-se a avaliação de rebrota das plantas, sendo realizada a cada 4 meses. Avaliou-se as 
características morfológicas como; altura da planta, largura da planta, e número de cladódios por ordem. A mensuração da 
altura e largura da planta, foi realizada com o auxilio de uma trena onde a altura da planta foi medida desde a superfície do 
solo até o cladódio mais alto, a largura foi obtida ao se utilizar a média das duas maiores dimensões e o número de cladódios 
foi obtido através da contagem dos mesmos.Os dados foram submetidos a teste de regressão vários modelos (individual) para 
verificar o crescimento ao longo do tempo. Os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o Programa estatístico 
GENES.

Resultado e Discussão: Observou-se resposta quadrática e positiva para altura e largura da planta, número de cladódios 
primários e secundários em função dos meses após colheita. Com o passar dos meses as plantas cresceram em altura e largura 
(Figura 1 A e B), tendendo uma leve estabilidade ao final do ciclo de avaliação aos 485 dias, com 70 cm de altura. Sales et al.
(2013), avaliando o crescimento vegetativo da palma forrageira cv. Gigante, em diferentes densidades de 54 plantio (50.000, 
100.000 e 150.000 plantas ha-1 ), verificaram que aos 710 após o plantio, as maiores alturas de plantas, com valor médio de 
133 cm, foram observadas nas menores densidades populacionais. A medida que o tempo de cultivo foi se estendendo a 
emissão de cladódios primários tendeu a se estabilizar (Figura 2A), e a emissão de cladódios secundários tendeu a crescer a 
partir dos 12° mês (365 dias) de cultivo após colheita (Figura 2 B). Souza (2015), avaliando o efeito de diferentes níveis de 
adubação orgânica e mineral em duas frequências de colheita na palma Miúda, verificou que o número de cladódios por 
planta aumentou à medida que se elevou o nível da adubação orgânica, até atingir o ponto de máxima resposta com 24,56 e 
27,74 t de MO ha-1 ano-1 e emissão de 20,39 e 36,63 cladódios, nas colheitas anuais e bienais, respectivamente A emissão de 
cladódios secundários das progênies de clone de palma forrageira Orelha de Elefante Africana, foi influenciada pelo 
espaçamento em que as plantas estão inseridas assim como pelas limpas que eram realizadas a cada 4 meses, sendo o material 
vegetal morto mantido na área.



Conclusão: As progênies de clone de palma Orelha de Elefante Africana mais altas possuem maiores larguras, e maiores 
números de cladódios secundários e apresentam rebrota vigorosa após colheita bienal em condição de sequeiro.

Referências Bibliográficas: SALES, A. T.; LEITE, M. L. M. V.; ALVES, A. Q.; RAMOS, J. P. F.; NASCIMENTO, J. P. 
Crescimento vegetativo de palma forrageira em diferentes densidades de plantio no Curimatú Paraibano. Tecnologia & 
Ciência Agropecuária, v.7, p.1924, 2013SILVA, N. G. M. Produtividade, morfometria e acúmulo de nutrientes da palma 
forrageira sob doses de adubação orgânica e densidade de plantio. 2012. 97 p. Tese (Doutorado em Zootecnia) Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Recife.SOUZA, T. C. Sistemas de cultivo para a palma forrageira cv. Miúda (Nopalea 
cochenillifera Salm Dyck). 2015. 119p.Tese (Doutorado Integrado em Zootecnia) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco / Universidade Federal da Paraíba / Universidade Federal do Ceará, Recife.
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Contato: barbara.luanna.2016@gmail.com 
Introdução: A forma de plantio da palma forrageira é um fator que pode afetar sua produtividade (PEIXOTO et al., 2018).
Comumente, a palma é plantada enterrando os cladódios em diferentes profundidades e posições em relação ao solo e ao sol.
No entanto, há escassez de trabalhos avaliando o plantio não enterrado de cladódios de palma forrageira. Essa forma de
plantio pode ser viável no sentido de facilitar o estabelecimento de áreas de palma.Nesse contexto, objetivou-se avaliar o
crescimento da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana aos seis meses de idade em diferentes formas de plantio. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. Testaram-se três formas
de plantio em delineamento em blocos inteiramente casualizados com três repetições. Os tratamentos constaram: lado mais
largo do cladódio voltado para o solo, sem enterrar-P1; lado mais largo do cladódio no sentido norte-sul, inclinação 45º em
relação ao solo e enterrado-P2; e o lado mais largo do cladódio no sentido leste-oeste, inclinação 90º em relação ao solo e
enterrado-P3.As doses anual de fósforo (superfosfato simples) e micronutrientes foram disponibilizados na ocasião do
plantio. A dose anual de nitrogênio (ureia) foi aplicada nas parcelas a intervalo de 20 dias. Adotou-se irrigação por
gotejamento com lâmina de 15 mm a cada sete dias. O corte ocorreu aos seis meses, preservando os cladódios sementes.Em
cada parcela experimental uma planta foi marcada para registro mensal do comprimento, largura, perímetro e espessura dos
cladódios.A comparação de médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando como auxílio o pacote
computacional Statistical Analysis System (SAS 9.0). 
Resultado e Discussão: O crescimento em comprimento, largura, espessura e perímetro para cladódios primários e
secundários não foi influenciado pela forma de plantio (Tabela 01, P>0,05). Embora tenha sido observado atraso no
surgimento de cladódios no tratamento P1 em relação aos tratamentos P2 e P3, de 11 dias, devido ao atraso do enraizamento,
é provável que tenha havido ajuste morfológico dos cladódios em relação ao sol, como constatado por Gomes et al. (2018),
causando efeito compensatório no crescimento de cladódios no plantio não enterrado.Foram observados valores médias de
25,45 e 16,27 cm; 18,32 e 15,53 cm; 1,27 e 0,77 cm; 64,37 e 42,51 cm para CCP e CCS; LCP e LCS; ECP e ECS; PCP e
PCS, respectivamente. Efeito semelhante ao do presente estudo foi observado por Cunha et al. (2012) avaliando diferentes
níveis de adubação nitrogenada sobre as características morfogênicas da palma forrageira cv. Miúda.

 
Conclusão: Cladódios não enterrados mantém padrão de crescimento semelhante ao de cladódios enterrados no solo. 
Referências Bibliográficas: CUNHA, D. N. F. V.; GOMES, E. S.; MARTUSCELLO, J. A.; AMORIM, P. L.; SILVA, R.
C.; FERREIRA, P. S. Morfometria e acúmulo de biomassa em palma forrageira sob doses de nitrogênio. Revista Brasileira de
Saúde e Produção Animal, Salvador, v.13, n.4, p.1156-1165, 2012.GOMES, G. M. F.; MACEDO, M. R.; SILVA, C. R.;
GOMES, F. M. S.; SOUSA NETO, A.; RODRIGUES, M. V. B. Evaluation of phototropism of cactus pear-primary cladodes
with different planting methods. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 55., 2018. Goiânia. Anais…
Goiânia, 2018.PEIXOTO, M. J. A.; CARNEIRO, M. S. S.; AMORIM, D. S.; EDVAN, R. L.; PEREIRA, E. S.; COSTA, M.
R. G. F. Características agronômicas e composição química da palma forrageira em função de diferentes sistemas de plantio.
Archivos de Zootecnia, v.67, n.257, p.35-39, 2018.
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NOEMÍ R. DA SILVA ROCHA¹, GISLANE DA PAIXÃO¹, BARBARA L. RIBEIRO LUNA¹, FABIANA MARQUES DE
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Contato: noemi.rocha67@gmail.com 
Introdução: A forma de plantio é um dos fatores que afetam o crescimento da palma forrageira. Comumente, o plantio da
palma ocorre enterrando seus cladódios em sulcos com diferentes profundidades no solo (QUEIROZ, 2014). O
posicionamento do cladódio ou raquete pode ser em posições verticais ou inclinadas na posição de menor largura do cladódio
(SANTOS et al., 2006). No entanto, existe escassez de estudos avaliando a forma de plantio em que os cladódios não são
enterrados no solo.Nesse contexto, objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de diferentes formas de plantio sobre o
número de cladódios primários da palma forrageira cv Orelha de Elefante Mexicana aos seis meses de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. O município de
Paulistana está localizado a 365 metros de altitude, nas coordenadas geográficas: 8º 9’ de latitude sul e 41º 9’ de longitude
oeste, com clima do tipo BSh, semiárido quente, segundo classificação de Köppen.Foram avaliadas três formas de plantio da
palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana: com o lado mais largo do cladódio voltado para o solo, sem enterrar - P1;
com o lado mais largo do cladódio no sentido norte-sul, inclinação de 45º em relação ao solo e enterrado - P2; com o lado
mais largo do cladódio no sentido leste-oeste, inclinação de 90º em relação ao solo e enterrado - P3. O delineamento
experimental foi em blocos casualizados, com três repetições.A dose anual de fósforo (superfosfato simples) e os
micronutrientes foram disponibilizados no plantio. A dose anual de nitrogênio (ureia) foi aplicada nas parcelas em intervalos
de 20 dias. Adotou-se irrigação por gotejamento com lâmina de 15 mm a cada sete dias. O corte ocorreu aos seis meses,
preservando os cladódios sementes.Foram plantados cinco cladódios por parcela experimental. Em cada parcela experimental
uma planta foi marcada para registro, mensalmente, do número de cladódios primários (cladódios planta-¹).A comparação de
médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando como auxílio o pacote computacional Statistical
Analysis System (SAS 9.0). 
Resultado e Discussão: Houve interação entre forma de plantio e ciclo de corte para número de cladódios primários (Tabela
01, P<0,05). O número de cladódios primários aumentou com o suceder dos ciclos de corte. Não houve diferença entre as
formas de plantio no 1° e 2° ciclo de corte, médias de 3,7 e 6,6 cladódios por planta, respectivamente. Por outro lado, no 3°
ciclo de corte, o tratamento P1 apresentou maior número de cladódios primários que o tratamento P2 e P3, reflexo da maior
exposição de aréolas para brotação quando não se enterra o cladódio.O maior número de cladódios observados a partir do 3°
ciclo no tratamento P1 pode refletir em maior produtividade por planta, uma vez que existe correlação positiva entre número
total de cladódios e produção de matéria seca da palma forrageira (LUCENA et al., 1999).O número de cladódios primários
observado no tratamento P1, 3° ciclo, ficou acima do observado por Lopes (2016) para palma forrageira cv. Gigante, de 2 a 3
cladódios primários por planta em condições de sequeiro, e próximo do observado por Pereira et al. (2015), de 13,5 cladódios
totais por planta, em condições adubada e irrigada.

 
Conclusão: O plantio não enterrado resulta em maior número de brotações primárias a partir do 3° ciclo de corte da palma
forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana. 
Referências Bibliográficas: LOPES, M. N. Ecofisiologia, nutrição e análise econômica da palma forrageira sob diferentes
manejos no semiárido brasileiro. Tese (D.Sc). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.LUCENA, J. E. C.; DUBEUX
JR., J. C. B.; SANTOS, M. V. F.; TELES, M. M. Correlação entre os parâmetros de desenvolvimento da palma forrageira
(Opuntia ficus-indica, Mill). p.213. In: Proceedings of the IX UFRPE Scientific Initiation Congress. UFRPE, Recife, PE,
1999.PEREIRA, P. C.; SILVA, T. G. F.; ZOLNIER, S.; MORAIS, J. E. F.; SANTOS, D. C. Morfogênese da palma forrageira
irrigada por gotejamento. Revista Caatinga, v.28, p.184-195, 2015.QUEIROZ, M. A. Desempenho produtivo e parâmetros
agrometeorológicos da palma forrageira, clone orelha de elefante mexicana, no semiárido brasileiro. Dissertação (M.Sc).
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2014.SANTOS, D. C. dos; FARIAS, I.; LIRA, M. de A.; SANTOS, M. V. F. dos;
ARRUDA, G. P. de; COELHO, R. S. B.; DIAS, F. M.; MELO, J. N. de. Manejo e utilização da palma forrageira (Opuntia e
Nopalea) em Pernambuco. Recife: IPA, 2006. 48p. (IPA. Documentos, 30).
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Contato: murilo300andrade@gmail.com 
Introdução: A utilização de alimentos alternativos na produção de ruminantes vem aumentando cada vez mais no Brasil,
amenizando os problemas com a sazonalidade da forragem e consequentemente viabilizando economicamente a cadeia
produtiva. O Vale São Francisco é uma região considerada grande produtora de manga da variedade Tommy atkins, a
produção é destinada ao mercado externo, interno, e a outra parte é descartada nos pátios das unidades produtivas ou
agroindustriais, gerando um impacto ambiental negativo (PEDRASSOLLI, JUNIOR e PANDOLFI, 2015).Sendo assim, a
utilização dessas mangas residuais juntamente com um aditivo absorvente para produção de silagem pode transforma um
resíduo, em um alimento nutritivo e de qualidade, podendo ser ofertado para ruminantes, que o transformará em produtos
como carne e/ou leite. Objetivou-se com este trabalho, avaliar o processo fermentativo da silagem de manga (Mangifera
Indica L.) da variedade Tommy atkins com diferentes níveis de inclusão de MDPS. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal (LANA), pertencente a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, unidade Semiárido. Foi utilizada no experimento a manga (Mangifera Indica L.) da
variedade Tommy atkins, proveniente de produtores do município de Petrolina PE e o aditivo, o Milho Desintegrado com
Palha e Sabuco (MDPS) produzido pela Embrapa Semiárido.O delineamento experimental foi em blocos casualizado (DIC),
com quatro tratamentos e três repetições: com inclusões de 10, 20, 30 e 40% de MDPS. Os alimentos foram triturados em
máquina forrageira separadamente, pesados em balança digital e misturados de forma a obter o máximo de homogeneização
de cada tratamento. Foram utilizados 12 silos experimentais de tubos de PVC de 10 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento,
a compactação foi feito manual utilizando um soquete de madeira. Os silos foram armazenados e abertos com 45 dias após a
vedação. No fundo de cada tubo foi colocado 1 Kg de areia, separada do material por uma tela, com o objetivo de permitir a
absorção dos efluentes, e por fim os silos foram fechados de forma a permitir o escape dos gases, apenas pela Válvula tipo
Bunsen instalada na tampa. As análises do Potencial Hidrogeniônico (pH) foi feita através da metodologia de Silva e Queiroz
(2002) e o Nitrogenio Amoniacal (NH3/NT), usando metodologia descrita por Fenner (1965) e adaptada por Vieira (1980).
As análises estatísticas dos dados obtidos formam realizadas utilizando o programa estatístico SAS University Edition, à 5%
de significância, após a verificação das pressuposições. 
Resultado e Discussão: No parâmetro pH, observou-se efeito linear positivo (P<0,05), variando de 3,40 para 3,89, média
corrigida pela equação de regressão (Tabela 1). Ao aumentar a inclusão do MDPS, observou-se uma resistência no
decréscimo do pH, no entanto, o maior nível de inclusão (40%) apresentou pH de 3,89 na silagem, podendo ser considerada
de ótima qualidade, aceitando-se o máximo 4,2 (TOMICH, 2003).As médias de NH3/NT se comparando com os diferentes
níveis de inclusão do MDPS não foram significativas (P<0,05). A produção de amônia na silagem em estudo, teve variações
nas medias corrigidas pela equação de 2,56% para 3,31%, respectivamente, nas inclusões de 10 a 40% de MDPS. Assim,
levando em conta o teor de nitrogênio amoniacal produzido na silagem, apresentou boas características fermentativas por não
alcançar valores superiores de 10% (TOMICH et al., 2004). Os parâmetros analisados evidenciam uma eficiência do processo
fermentativo da silagem de manga com MDPS, principalmente pelo fato da manga ser rica em carboidratos solúveis,
possibilitando o desenvolvimento de bactérias produtoras de acido lático, que caracteriza uma boa silagem.

 
Conclusão: Nas condições deste experimento, a silagem de manga (Mangifera indica L.) da variedade Tommy atkins
aditivada com MDPS, nos níveis de 10, 20, 30 e 40%, apresentaram valores adequados para os parâmetros fermentativos,
podendo ser confeccionado em qualquer um dos níveis. 
Referências Bibliográficas: BREIREM, K.; ULVESLI, O. Ensiling methods. Herbage Abstracts, Fort Collins, v. 30, n. 1, p.
1-8, Jan. 1960.FRÓES, R. S. Aditivos químico e microbiano na ensilagem de mucilagem de sisal. Dissertação (Mestrado em
Ciência Animal), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2017.MACÊDO, A. J. S.; SANTOS, E. M.; OLIVEIRA, J.
S.; PERAZZO, A. F. Microbiologia de silagens: Revisão de Literatura. REDVET Rev. Electrón. vet. Volumen 18 N° 9,
2017.PEDRASSOLLI, I.M.; HOMEM-JUNIOR, A.C.; PANDOLFI, M.A.C. Aproveitamento dos resíduos de manga das
agroindústrias. In: III SIMTEC – Simpósio de Tecnologia da FATEC Taquaritinga, Outubro de 2015.SILVA, D. J.;
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Introdução: As cactáceas forrageiras têm um papel importante na pecuária da região Semiárida brasileira, com destaque para
a palma forrageira (Opuntia sp. e Nopalea sp.), a qual apresenta elevados níveis produtivos e uma forragem com bom valor
nutritivo (Souza et al., 2017). Estas plantas apresentam maior eficiência no uso da água, quando comparada a outras
forrageiras (Lima et al., 2016), visto que apresentam o metabolismo fotossintético tipo MAC (Metabolismo ácido das
crassuláceas). Neste sentido, a avaliação do sistema radicular da palma é de grande importância, pois sua caracterização pode
auxiliar nas tomadas de decisão. Porém, a avaliação do sistema radicular normalmente é trabalhosa e imprecisa, necessitando
a avaliação de métodos que permitam maior precisão e confiabilidade dos resultados. Assim, objetivou-se comparar dois
métodos de avaliação do sistema radicular do clone de palma forrageira Orelha de Elefante Africana (Opuntia undulata
Griffithis), cultivado no agreste de Pernambuco. 
Material e Métodos: Foi utilizado o clone de palma forrageira Orelha de Elefante Africana, coletado na Estação
Experimental do IPA, em Arcoverde na região de transição entre o Agreste e o Sertão Pernambucano. A palma foi
estabelecida em vasos de PVC (20 cm x 15 cm), permanecendo em crescimento livre por 12 meses. Após a coleta, as raízes
foram higienizadas e armazenadas em freezer até o momento das avaliações. Foram estimados a área superficial (mm2),
volume total (mm3) e o diâmetro médio (mm). Foram utilizadas duas metodologias de avaliação, o Software SAFIRA,
desenvolvido pela Embrapa (Jorge & Rodrigues, 2008) e a utilização de paquímetro + régua. As raízes foram descongeladas e
distribuídas cuidadosamente, sem sobreposição, sobre a plataforma do scanner. Com a digitalização das imagens, foram
realizadas leituras das raízes em quatro etapas, a eliminação de sombras, a contagem de fibras, a classificação de larguras e
comprimentos e, por fim, as estimativas da área superficial, volume e diâmetro médio. No segundo método, foram estendidas
em uma plataforma plana, sem sobreposição, e mensuradas em quatro pontos diferentes das raízes. Calculou-se o raio da
circunferência da raiz usando o diâmetro e, mediante o uso de equações, foram estimados a área superficial e o volume das
raízes. Os dados foram submetidos a análise de variância, com as médias sendo comparadas pelo teste F (P<0,05), por meio
do Software R Studio (R CORE TEAM, 2018). O delineamento foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos e 18
repetições, totalizando 36 unidades experimentais. 
Resultado e Discussão: Houve diferença significativa (P<0,05) entre as metodologias para o diâmetro médio e área
superficial (Tabela 1), com ambos resultados sendo superiores com paquímetro e régua. Os resultados obtidos por meio do
Software SAFIRA foram subestimados em 17,05 e 31,17 % para o diâmetro médio e a área superficial, respectivamente.Uma
das principais preocupações para avaliação morfológica do sistema radicular diz respeito ao uso de métodos capazes de
assegurar limites aceitáveis de confiabilidade e precisão, demandando menor tempo e mão de obra. Porém, apesar de ser um
método indireto, o SAFIRA apresentou-se mais laborioso e demandou maior tempo de manipulação das imagens, além de ter
apresentado maior coeficiente de variação (20%) (Tabela 1).É importante frisar que o uso do paquímetro + régua consiste em
uma metodologia direta, sendo, portanto, considerada como padrão (valor real) na avaliação do emprego de novos métodos,
além de ser um método simples e de fácil aplicabilidade por parte do avaliador. Já o SAFIRA, apesar de ser gratuito, exige
manipulação da imagem.

 
Conclusão: A avaliação morfológica do sistema radicular da palma forrageira Orelha de Elefante Africana é mais indicada
por meio da utilização de paquímetro e régua. 
Referências Bibliográficas: BHOM, W. Methods of studying root systems. Institut für pflanzenbau und pflanzenzüchtung
der Universität Göttingen. p. 33-188 p, 1979.JORGE, L.A. de C.; RODRIGUES, A.F. de O. Safira: sistema de análise de
fibras e raízes. São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Boletim de
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language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL
https://www.R-project.org/. 2018. SOUZA, T.C., et al. Productivity and nutrient concentration in spineless cactus under
different fertilizations and plant densities. Rev. Bras. Ciências. Agrárias. 12 (4), 555–560, 2017.
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Introdução: A produção de forragem é função das características da espécie vegetal e do manejo, bem como das condições
edafoclimáticas. O conhecimento do potencial produtivo do capim Andropogon no Estado do Maranhão é de grande
importância para o desenvolvimento e sustentabilidade da pecuária local.Neste sentido, o Andropogon gayanus Kunth é
conhecido como uma gramínea produtiva, altamente palatável, resistente à seca e as queimadas e de qualidade nutricional
boa, sendo um de seus maiores atributos a capacidade de permanecer verde por longos períodos de seca. Sousa et al, (2010)
afirmam que o gênero Andropogon destaca-se por ser uma forrageira adaptada à região do cerrado, com predominância em
solos de baixa fertilidade, tolerância a baixa precipitação. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar as características
produtivas do capim Andropon gayanus Kunth variedade bisquamulatus cultivar Planaltina manejado sob três alturas de
corte. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão,
Campus Caxias. As variáveis analisadas foram produtividade da planta inteira, do acúmulo e eficiência de colheita do capim.
A altura média do dossel foi determinada fazendo-se a medição de 10 pontos dentro da cada unidade experimental e para isto
foi utilizado um bastão graduado e uma transparência de acetato. A média desses valores foi considerada a altura média de
cada parcela. O dossel de todas as parcelas foi mantido em 50 cm (95% de interceptação luminosa) de altura (Sousa et al.,
2010). Para determinar o acúmulo de forragem em cada ciclo de rebrotação, foram retiradas amostras de forragem de cada
subparcela, contida no interior de duas molduras metálicas retangulares medindo 0,5 x 5,0 (0,25 m2), a 34, 27 e 20 cm do
nível do solo.As amostras de forragem colhidas dentro dos 0,25 m2 foram pesadas e de cada uma foi tomada duas subamostra
de aproximadamente 500g, a qual foi pesada e colocada em bandejas metálica e colocadas em estufa de circulação forçada a
58oC por 72 horas para determinação da matéria seca parcial (pré-seca) e posteriormente a amostra pré-seca foi levada para a
estufa a 105oC por 16 horas onde se determinou-se a matéria seca (MS) das subamostas. A eficiência de colheita foi
calculada através da relação percentual entre a massa de forragem acumulada e a massa de forragem total. Os dados foram
submetidos a análise de variância e teste de Tuckey a 5% de probabilidade, através do Programa Computacional Estatístico
SAS Institute (1996). 
Resultado e Discussão: Houve efeito (p<0,01) para a produtividade MS do capim andropogon. As alturas de manejo de 20 e
27 cm foram semelhantes estatisticamente, com médias de produtividade de 2.915 e 2.767 de MS/ha respectivamente. A
altura que apresentou maior produtividade foi a de 34 cm com 3.778 MS/ha (Figura 1). Entretanto quando se avalia os dados
de acúmulo de matéria seca, observa-se que a altura que apresentou menor valor de produtividade foi a 34 cm. Portanto, é
importante uma avaliação conjunta dos dados, para se chegar a resultados mais precisos. Esta maior produtividade na altura
34 cm, está relacionado a maior acúmulo de material morto. Oliveira et al. (2015) trabalhando com forrageiras tropicais dos
gêneros Andropogon, Panicum, Urochloa mosambicensis e Digitaria observou uma produção de MS (7471,9 kg/ha) do
Andropogon gayanus quando comparado as demais forrageiras avaliadas. Santana et al. (2018) trabalhando com capim
andropogon no cerrado maranhense, constatou que houve efeito (p<0,01) da produtividade do pasto durante o período
chuvoso. Observou que a altura que apresentou maior produtividade de MS/ha foi a de 27 cm, e a menor produtividade foi
alcançada quando o capim foi manejado a altura de 20 cm. Para a variável produtividade do acúmulo de matéria seca, não foi
verificado efeito (p>0,05). As médias obtidas foram de 1.063, 1.050 e 0.995 kg de MS/ha nas alturas de 20, 27 e 34 cm
respectivamente. Para eficiência de colheita, observou-se efeito (p<0,01), onde as médias encontradas foram de 48,54%,
45,54% e 32,67% para as alturas de 20 cm, 27 cm e 34 cm respectivamente. 
Conclusão: Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que pastos de capim andropogon devem ser manejados em
altura entre 20 e 27 cm nas condições de cerrado maranhense, com predominância de solos arenosos.Faz-se necessário maior
tempo de avaliação à campo para indicação mais precisa da altura de manejo adequada do capim andropogon para a região do
cerrado maranhense. 
Referências Bibliográficas: OLIVEIRA, V.S. et al. Produção e Composição Químico-Bromatológica de Gramíneas
Tropicais Submetidas a Dois Níveis de Irrigação. Archives of Veterinary Science, Curitiba, v. 20, n.2, p. 27-36, agosto,
2015.SANTANA, L. P.; ANDRADE, M. V. M.; AZEVEDO, J. C.; SANTOS, L. S. G.; SANTOS, A. S. LIMA, R. A.;
CORDEIRO, L. S.; AZEVEDO, G. N. Potencial produtivo do capim andropogon submetido a diferentes alturas de corte. In
XXVIII Reunião Anual de Zootecnia, 2018, Goiânia. Anais..., Goiânia: p.SOUSA et al. Morphogenetic and structural
characteristics of andropogon grass submitted to different cutting heights. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.10, p.2141-
2147, 2010. 
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Introdução: A eficiência da pecuária bovina está intimamente relacionada à produção de massa forrageira em quantidade e
qualidade. Para tanto, faz-se necessário desenvolver novas cultivares forrageiras, melhorando o manejo do solo e nutrição das
plantas. Usualmente, utiliza-se fertilizantes químicos para a nutrição das plantas contendo basicamente minerais como o
Fósforo (P), Potássio (K) e Nitrogênio (N), este último, responsável pelo aporte de energia nas plantas e síntese proteica.
Devido à sua importância, o N pode ser bioacumulado para utilização a posteriori no desenvolvimento vegetal. Dentre os
componentes está o Nitrato (NO3-), importante para o metabolismo das plantas, porém toxico para bovinos em quantidades
elevadas (Riet-Correa 2006). Assim, diante do contexto objetiva-se avaliar a presença de teores tóxicos de Nitrato em
Urocloa brizantha cultivar Paiaguás submetido a diferentes doses de adubação nitrogenada e a persistência do NO3- ao longo
de 60 dias de cultivo 
Material e Métodos: O cultivo do capim Paiaguás foi realizado no Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe,
Município de São Cristóvão. Foi realizado o preparo do solo e adubação de fundação com a dose recomendada de P e K.
Após implantada a cultura e consolidado o dossel forrageiro, a área foi delimitada e as plantas submetidas a corte de
rebaixamento cerca de 15 centímetros em relação ao solo. Foram delimitadas 12 parcelas que correspondiam às 4 dosagens de
0, 40, 80 e 120 kg de N por hectare (ha), com 3 repetições para cada tratamento. As coletas foram realizadas nos dias 0, 15,
30, 45 e 60 após adubação. Para a análise laboratorial, utilizou-se o extrato vegetal das folhas verdes de cada amostra
coletada, analisadas em duplicata, submetidas ao teste do Azul de Difenilamina, descrito por Radostitis et al. (2000)
modificado. Os dados foram expressos em tabela demostrando presença ou ausência de NO3- em função da persistência ao
longo dos 0, 15, 30, 45 e 60 dias. 
Resultado e Discussão: Os resultados das análises demonstram que no dia 0 houve presença de NO3- em todos os
tratamentos, independente da adubação de N. Aos 15 dias, o tratamento de 0 kg de N/ha apresentou ausência de
bioacumulação de NO3-, porém a adubação com N, independente das doses utilizadas apresentaram resultados positivos para
este composto. Após 30 dias de cultivo, apenas o tratamento de 120 kg de N/ha manteve a bioacumulação de NO3- positiva.
O cultivo após 45 e 60 dias, não apresentaram quantidades detectáveis de N na forma de NO3-, embora as plantas
continuassem a desenvolver folhas novas (Tabela 1). A presença de NO3- em todas os tratamentos no dia 0 de cultivo, pode
estar relacionada com o mecanismo de resistência da planta, que após ser cortada passa a armazenar N para garantir sua
sobrevivência. Aos 15 dias as plantas tendem a biocumular N pois necessitam para o seu desenvolvimento morfofisiológico e
tendem a requerer e utilizar ao máximo o N disponível. Algumas plantas armazenam o N em seus vacúolos na forma de NO3-
, onde esse é reduzido a nitrito (NO2-) e posteriormente a amônia onde passa a integrar o mecanismo de síntese proteica pela
planta (Taiz & Zieger, 2009). O NO3-, por sua vez, em quantidades elevadas ao ser consumido por ruminantes, passa a ser
reduzido no rúmen a NO2-, e este último ao ser absorvido, interage com os componentes do transporte de oxigênio podendo
gerar problemas metabólicos nos animais, consequentemente perdas no desempenho e até mesmo patologias (Assis et al.
2010; Riet-Correa et al. 2006). 
Conclusão: A bioacumulação do nitrato no capim Paiaguás depende da dose e do tempo após adubação. Os animais podem
consumir a forragem fertilizada com doses de 40 a 80 kg de N/ha 30 dias após da adubação e após 45 dias quando utilizado
120 kg de N/ha. 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC). 
Referências Bibliográficas: ASSIS T.S. et al. 2010. Intoxicações por plantas diagnosticadas em ruminantes e eqüinos e
estimativas de perdas econômicas na Paraíba. Pesquisa Veterinária Brasileira v. 1, p. 13-20.MEDEIROS R.M.T. et al.
Intoxicação por nitratos e nitritos em bovinos por ingestão de Echinocloa polystachia (capim-mandante) e Pennisetun
purpureun (capim-elefante) no sertão da Paraíba. 2003. Pesquisa Veterinária Brasileira v.1, p. 17-20.Radostits O.M., Gay
C.C., Blood D.C. & Hinchcliff K.W. 2000. Veterinary Medicine. 9th ed. W. B. Saunders, London. 1881pRIET-CORREA, F.;
SCHILD, A. L.; MENDÉZ, M. C.; et al. 2006. Doenças de Ruminantes e Equinos. São Paulo: Varela, Vol. 1, 426 p.TAIZ, L.
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Introdução: A produção de ruminantes no semiárido brasileiro é em grande parte desenvolvida de forma extensiva, onde a
vegetação da caatinga compõe em muitos casos o único recurso forrageiro disponível para os animais. A baixa
disponibilidade de forragem associada à falta de ajustes na taxa de lotação das pastagens nativas resulta em sobrepastejo, que
tem causado problemas de degradação e desertificação de regiões semiáridas. Para evitar o sobrepastejo, é necessário o
monitoramento da biomassa que será ofertada aos animais (ARAUJO FILHO, 2013). Dessa forma, o PHYGROW surge
como uma ferramenta importante para facilitar a vida do produtor, pois estima a produção de biomassa sob condições ideais e
aplica o impacto dos parâmetros solo, clima, planta e animal na produção vegetal (ANGERER, 2012). Diante do exposto,
objetivou-se avaliar a calibração do modelo PHYGROW para simulação da produção de biomassa do estrato herbáceo do
pasto nativo na Caatinga. 
Material e Métodos: Os dados de produção de biomassa foram coletados em 2018 e 2019 no município de Tauá, Ceará, que
apresenta precipitação anual média de 715,8 mm e temperatura média de 25,3°C. Para realizar as coletas de biomassa mensal
foram estabelecidos dois transetos permanentes em área de Caatinga, sem e com manipulação, em formato de cruz com 25 m
de comprimento para cada lado. Para a estimativa da produção de biomassa, uma moldura de 0,25 m² foi lançada duas vezes
em cada direção, perfazendo oito pontos por transeto. Em seguida, a vegetação herbácea presente na moldura foi cortada
rente ao solo e levada à estufa de circulação forçada de ar a 65°C até atingir peso constante, para a obtenção da massa seca
(ARAUJO FILHO, 2013). Os dados colhidos a campo foram inseridos no PHYWEB, plataforma virtual do modelo
PHYGROW, para realizar a calibração (ANGERER, 2017). As calibrações dos modelos de biomassa herbácea foram
realizadas com os ajustes necessários de todos os seus subcomponentes. Quando a diferença entre os valores simulados e os
colhidos no campo foi menor que o erro padrão da média, o modelo foi considerado calibrado. Para a avaliação da capacidade
do modelo PHYGROW em simular a biomassa foram utilizados testes de análises descritivas: Média dos valores reais e
simulados, desvio padrão dos valores reais e simulados e análise de regressão linear, com qual foi possível verificar a
correspondência entre valores reais e simulados de biomassa através do coeficiente de determinação (R2). 
Resultado e Discussão: As curvas de simulação de biomassa produzida do estrato herbáceo proveniente de pastagem nativa
sem e com manipulação mostram a oscilação da produção de biomassa ao longo dos anos de 2018 e 2019 (Figura 1). Para o
pasto submetido à manipulação da vegetação, a biomassa média obtida no local foi de 1675 kg·ha-1, enquanto a média
prevista pelo modelo PHYGROW foi de 1855 kg.ha-1. O desvio padrão da biomassa herbácea simulada (547 kg.ha-1) foi
superior ao da biomassa observada (413 kg.ha-1), isso mostra que houve maior variabilidade dos dados simulados em relação
aos dados observados. No pasto sem manipulação a biomassa média obtida no local foi de 1135 kg.ha-1, enquanto a média
prevista pelo modelo PHYGROW foi de 1145 kg.ha-1. O desvio padrão da biomassa herbácea simulada (434 kg.ha-1) foi
superior ao da biomassa observada (324 kg.ha-1), isso mostra que houve maior variabilidade dos dados simulados em relação
aos dados observados. Na análise de regressão linear foi verificada uma alta correspondência entre a biomassa simulada e a
biomassa observada em ambos os modelos, com 82% da variabilidade na biomassa medida, explicada pelos resultados do
modelo de simulação quando o modelo foi calibrado para o pasto sem manipulação e 79% quando o modelo foi calibrado
para o pasto com manipulação. Como mostrado, o modelo pode predizer a produção de biomassa ao longo do ano, podendo
ser uma ferramenta para planejar o orçamento forrageiro de uma propriedade, indicando em quais meses haverá forragem
excedente para ser conservada e em quais meses esse excedente deverá ser ofertado aos animais.



Conclusão: O PHYGROW pode ser usado como ferramenta para estimar a produção de biomassa em áreas de vegetação
nativa da Caatinga, tornando-se útil para o manejo racional de pastagens. 
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Introdução: O capim-corrente (Urochloa mosambicensis (Hack). Daudy) é uma planta forrageira de origem Africana que
pertence à família Poaceae, altamente adaptada a regiões de baixa precipitação pluviométrica e por este motivo muito
cultivado no Nordeste brasileiro (Araújo, 2013). A adubação nitrogenada é uma prática importante para o aumento da
produção de fitomassa devido a sua necessidade vital para o crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras
(CAMINHA et al., 2010). São escassos os trabalhos na literatura sobre o capim-corrente e adubação nitrogenada. Portanto,
objetivou-se avaliar diferentes características agronômicas do Urochloa mosambicensis, em função de níveis de adubação
nitrogenada com sulfato de amônia (0 e 100 kg de N.ha-1). 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida, na UFRPE/UAST em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com
duas doses de sulfato de amônia (20% de N), 0% ou 0,0 g e 100% ou 1,750 g, e quatro repetições. Realizou-se um corte de
uniformização 30 dias após o transplantio das mudas, a uma altura de 10 cm acima do solo. Aos 30 dias após o corte realizou-
se a avaliação das seguintes variáveis: número (Nº) de perfilhos por planta (NPP); nº de folhas senescentes (NFS); nº de
folhas mortas (NFM); total de folhas (TF); taxa de alongamento foliar (TAF); massa de colmo (MC), massa de lâmina foliar
(MLF) e matéria seca da parte aérea (MS). Após o corte o material foi encaminhado ao laboratório para a separação dos
componentes morfológicos (folha, colmo e panícula). Cada componente foi pesado em balança analítica, seguindo para a
estufa de circulação forçada de ar com temperatura de 65 ºC. Os resultados foram avaliados no software R-project versão
3.5.0. 
Resultado e Discussão: A adubação promoveu aumento no NPP, NFS, NFM e TF, respectivamente de 155,2%, 270,4%,
75,7% e 56,2% (Tabela 1). O aumento expressivo no NPP se explica pelo fato do nitrogênio ser um dos principais nutrientes
responsáveis pela síntese de outros compostos orgânicos como as proteínas, além de compor grande parte da estrutura dos
vegetais (Taiz et al., 2017) Os resultados do NFS, corroboram com os encontrados por Silva et al. (2012), ao avaliarem que o
nível máximo de adubação nitrogenada de 268 kg de N.ha-1 foi responsável por provocar maior relação de folhas
mortas/perfilho do capim Brachiaria decumbens. A TAF obteve aumento de 369% em relação ao tratamento com ausência de
adubação, valor superior ao encontrado por Cabral et al., 2012 que avaliaram a resposta do capim Brachiaria brizantha cv.
Xaraés em 5 doses de adubação nitrogenada (0, 125, 250, 375 e 500 kg.ha-1), aumentando em 56% a TAF do grupo controle
em relação ao maior nível de adubação. Além disso, a adubação total, ainda proporcionou aumento de 507,13% e 369% para
a MC e MLF, respectivamente, assim como para a matéria seca da parte aérea de 376%.Tabela 1. Médias do número de
perfilhos por planta (NPP), número de folhas senescentes (NFS), número de folhas mortas (NFM), total de folhas (TF), taxa
de alongamento foliar (TAF), massa de colmo (MC), massa de lâmina foliar (MLF), e massa seca da parte aérea (MS) do
capim-corrente em função dos níveis de nitrogênio (N),do Urochloa mosambicensis submetido a duas doses de adubação
nitrogenada. 

 
Conclusão: A adubação nitrogenada promove um aumento nas características agronômicas e produtivas de Urochloa
mosambicensis. 
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C.H.O; BATISTA, E.D; PINHO, R.M.A; BEZERRA, H.F.C; SANTOS, E.M. Morfogênese e estrutura de Brachiaria
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Introdução: A palma forrageira é uma das estratégias de apoio à convivência da pecuária do nordeste brasileiro com a seca 
(SILVA et al., 2012), possui um grande potencial de utilização na alimentação animal, destacando-se principalmente devido a 
sua elevada produtividade. A aplicação de nitrogênio é alternativa que proporciona melhor rendimento produtivo, composição 
química, principalmente o teor proteico desta cultura (COSTA et al., 2014), sendo importante estudos que forneçam 
informações sobre a melhor forma de aplicar o nitrogênio na palma forrageira.Objetivou-se avaliar características 
agronômicas de palma forrageira, genótipo Doce, em diferentes localidades em ambiente tropical, sob diferentes estratégias 
de adubação nitrogenada.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em duas localidades com clima Tropical, sob delineamento em blocos 
casualizado em parcelas sub-subdivididas no espaço, com cinco repetições. As parcelas corresponderam de duas frequências 
de aplicação da adubação nitrogenada (Aplicação total aos 30 dias e fracionada aos 30 e 60 dias), as subparcelas constaram de 
quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg ha-1 ano-1) e as sub-subparcelas corresponderam de duas localidades de 
cultivo da palma Localidade 1 (município de Curimatá, Piauí) e a Localidade 2 (município de Riacho Frio, Piauí). Para o 
plantio, foram realizadas correção de acordo com a análise de solo, e adubação de plantio com 40 kg ha-1 de potássio e 75 kg 
ha-1 de fósforo. A adubação nitrogenada foi realizada de acordo com o tratamento utilizando ureia (45% de N). O 
espaçamento utilizado foi de 1,5 m x 0,1 m, com parcelas de 4,5 m x 5,0 m. As subparcelas foram compostas de 4,5 m x 1,2 
m com 36 raquetes de palmas e avaliadas duas plantas úteis por subparcelas para as análises de crescimento. A palma foi 
irrigada por sistema de gotejamento com equivalente a 1mm de água a cada 7 dias. O corte para avaliação da eficiência da 
utilização do nitrogênio, eficiência da utilização da água, acumulo de água e capacidade de suporte da palma forrageira,foi 
realizado após um ano do plantio, acima do cladódio matriz. Os dados foram submetidos para análise de variância, regressão 
linear, e teste de médias com o teste de Tukey a 5% de probabilidade, empregando o sistema SISVAR, versão 5.0.

Resultado e Discussão: Não foi observado interação (P>0,05) para frequência × doses × localidade, doses × localidade e 
frequência × doses (Tabela 1). Para frequências de adubação houve efeito (P<0,05) para as variáveis EUA, ACA, CAPS e 
EUN, enquanto que para doses de nitrogênio houve efeito significativo para EUA, ACA, CAPS e EUN, já para localidades 
houve efeito significativo para EUA, ACA e CAPS.Em relação as doses de nitrogênio houve um efeito significativo para 
EUA, ACA, CAPS e EUN (Tabela 2). Esse resultado demonstra o potencial da palma na alimentação animal em regiões 
áridas e semiáridas, e que esse genótipo apresenta um bom valor de CAPS devido a maior produção de massa de forragem 
nas condições em que foram cultivados, apresentando adaptabilidade ao ambiente de cultivo e proporcionando um aumento 
na produção animal por hectare (MOKOBOKI e SEBOLA, 2017). Foi observado diferença (P<0,05) para as variáveis EUA, 
ACA e CAPS entre as localidades e frequência de aplicação de N (Tabela 3). A frequência de aplicação com 30 e 60 dias do 
adubo nitrogenado na localidade 2 apresentou maiores valores para EUA, ACA e CAPS. Fato que pode ser explicado pelas 
diferentes entre as regiões, e pelo fato da fonte de N utilizada ter sido a ureia, podendo ter ocorrido maior perdas por 
volatilização e lixiviação na localidade 1, fazendo com que a palma forrageira não tenha absorvido adubação nitrogenada de 
forma eficiente. Neste sentido, Gonzales (1989) relatou uma maior produção com adubação química (nitrogenada) em 
decorrência de longos período de produção, não havendo diferença nos primeiros dois anos.



Conclusão: A dose de 400 kg de N ha-1 e a aplicação em 2 vezes ano-1 proporciona maiores valores para ACA, EUA e 
CAPS observou que quando maior a dose de nitrogênio maior é a produção de palma forrageira.
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Agrárias, v.9, n.3, p.376-383, 2014;MOKOBOKI, K.; SEBOLA, N. Chemical composition and feed intake of Opuntia 
cladodes varieties offered to goats. Journal of Animal &Plant Sciences, v. 32, n. 1, p. 5096-5103, 2017;SILVA, J. A.; 
BONOMO, P.; DONATO, L. R. S.; PIRES, A. J. V.; ROSA, R. C. C.; DONATO, P. E. R. Composição mineral em 
cladódios de palma forrageira sob diferentes espaçamentos e adubações química. Revista Brasileira de Ciências Agrária, 
Recife, v. 7, p. 866-875, 2012;GONZALEZ, C.L. Potential of fertilization to improve nutritive value of prickly pear cactus 
(Opuntia lindheimeri Engelm.). Journal of Arid Environments, v.16, p.87–94, 1989.
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Introdução: A região tropical do Brasil apresenta grande potencial para criação de animais a pasto. No período das águas
ocorre a maior concentração das chuvas, as condições climáticas, dentre elas umidade e temperatura proporciona condições
favoráveis para o crescimento e desenvolvimento das forrageiras tropicais, possibilitando uma oferta de massa de forragem
em abundância para os animais (Silva et al., 2016).O cultivo de genótipos de gramíneas com elevado potencial forrageiro
resulta de uma demanda por plantas mais competitivas, menos exigentes em fertilidade do solo, com menor sazonalidade de
produção bom valor nutritivo, elevada produção de sementes entre outros. Dessa forma, a partir de novos estudos referente a
avalições de genótipos de gramíneas forrageiras tropicais podem colaborar para o conhecimento destas características
(Martuscello, 2007). Assim, objetivou-se avaliar o crescimento de diferentes genótipos de gramíneas tropicais.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Campo Agrostológico da Universidade Federal do Piauí, Campus
Professora Cinobelina Elvas, município de Bom Jesus, Piauí, o município faz parte do Semiárido do Piauí, com classificação
climática de Aw, semiárido quente, com chuvas de verão e inverno seco de acordo com classificação Köppen de 1936,
descrito por Medeiros et al. (2013) e Alvares et al. (2013). Localizado nas coordenadas geográficas 09º04’28’’S,
44º21’31’’W, na altitude média de 277 m, apresentando precipitação média entre 900 a 1200 mm ano-1 e temperatura média
de 26,2 °C (INMET). Utilizou-se um DBC em esquema com parcelas subdivididas no tempo, em dois anos (ano de 2017 e
2018), onde em cada ano foi avaliado três ciclos avaliativos (a cada 25 dias) em pastagem irrigada. Foram avaliados três
espécies de gramíneas forrageiras tropical, sendo dois genótipos de cada espécie: Brachiaria brizantha genótipos Marandu e
Xaraés, Panicum maximum genótipos Paredão e Massai, Andropogon gayanus genótipos Tupã e Planaltina, distribuídos em
três blocos. 

Resultado e Discussão: Houve interação (P<0,05) entre os genótipos e anos de avaliação para o número de perfilhos e
número de folhas. Para interceptação luminosa (IL) e índice de área foliar (IAF), houve efeito (P<0,05) isolado para os fatores
anos e genótipos. Na altura do dossel observou-se significância somente para os genótipos (Tabela 1). Na IL verificou-se que
o genótipo Tupã apresentou menor valor (87,2±1,62%) em relação aos demais capins. O segundo ano de produção,
apresentou maiores médias para a interceptação luminosa dos genótipos, provavelmente devido aos fatores climáticos. Para o
IAF no ano 1 os genótipos apresentaram maior valor de 5,0±0,4, sendo que o genótipo Tupã apresentou menor valor em
relação em relação aos demais genótipos. (P<0,05). O IAF ótimo de uma planta, normalmente ocorre quando as folhas
interceptam cerca de 90% da radiação incidente, proporcionando as maiores taxas de crescimento da cultura (Costa et al.,
2012). Os capins Massai, Planaltina e Tupã obtiveram maior número de perfilhos por touceira no segundo ano. A radiação
solar e a renovação de perfilhos podem ter influenciado o aumento do número de perfilhos no segundo ano, Os capins Xaraés
e Tupã obtiveram maior número de folhas/perfilho no primeiro ano, enquanto que o Marandu apresentou maior número de
folhas para o segundo ano (P<0,05). Na altura do dossel quanto aos anos verificou-se que o genótipo Paredão apresentou
menor valor para o ano um.
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Conclusão: Nenhum dos genótipos atingiu 95% da interceptação luminosa. Houve influência dos anos de avaliação para as 
características de crescimento dos genótipos, mesmo o pasto sendo irrigado. O genótipo Paredão apresentou maior altura do 
dossel forrageiro.
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Introdução: O sorgo (Sorghum bicolor) é o quinto cereal mais importante no mundo, ficando atrás apenas do trigo, arroz, 
milho e cevada, possuindo grande importância na alimentação humana e animal em várias regiões do mundo (FAO, 2016). 
No Brasil, o sorgo possui boa adaptabilidade ao ambiente, pois possui características favoráveis ao seu cultivo nas regiões 
secas, pois é uma cultura de grande potencial em regiões áridas e semiáridas. Desta forma, objetivou-se avaliar as 
características de crescimento de diferentes híbridos de sorgo forrageiro cultivados em região semiárida para produção e 
silagem.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente ao campus 
Professora Cinobelina Elvas (CPCE), no município de Alvorada do Gurgueia, Piauí. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizado, com três repetições. A área total experimental foi dividida em 75 parcelas de 2,8 m2 cada (2,8 m x 1 m) 
com espaçamento entre linhas de 0,70 m, e de 0,5 m entre parcelas e 2,00m entre blocos. Foram utilizados 23 híbridos 
fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo, classificados como sorgo de duplo propósito. Realizou-se o corte a uma altura de 10 
cm do solo descartando as linhas laterais, utilizando as plantas da área útil de cada parcela (2 m lineares centrais).No corte foi 
determinado a quantidade de plantas acamadas por meio de contagem visual, foi escolhida aleatoriamente duas plantas para 
medir com mira topográfica de alumínio MIRATEC® de 3 metros a altura da planta até o final da panícula. Determinando 
assim as características de crescimento, altura de planta e porcentagem de plantas acamadas. Para a determinação da relação 
folha/colmo foram separados as folhas, colmo, material morto e panícula, que foram pesados individualmente, e levados para 
a estufa de ventilação forçada a 55ºC deixando por 72 horas para determinar a pré-secagem. Após a secagem foi separado os 
grãos das panículas e todas as amostras foram pesadas em balança digital sf-400 alta precisão eletrônica com capacidade de 7 
kg. Os dados foram submetidos a análise de variância, Scott-Knot ao nível de significância de P<0.05, utilizando o software 
SISVAR versão 5.0 (FERREIRA, 2011).

Resultado e Discussão: A altura de planta variou (P<0,01) de 234,8 a 101,5±10,5 cm (Tabela 1), os híbridos semelhantes 
quanto à altura da planta foram agrupadas em cinco grupos distintos: quatro híbridos apresentaram alturas de 234,8, 208,9, 
206,6 e 202,2 cm respectivamente, 947252,SF11, 9929026 e 12F042150; dez híbridos obtiveram altura média variando de 
199.0 a 180.0±10.5 cm e foram respectivamente, 947030, 947254, 12F042066, FEPAGRO 18, PROG 134 IPA, 947216, 
FEPAGRO 19, 12F042226, SF 25, SF 15; Sete híbridos apresentaram altura média variando de 179,0 a 150,0±10.5cm, são os 
híbridos 12F042224, 9929030, 12F042422, 12F042496, 9929036,12F042496, 9929036, FEPAGRO 11 e 9929012; e o 
hibrido BRS 506 ficou no grupo com menor altura de planta. Chielle et al. (2013) verificaram oscilações na altura de planta 
entre 113 e 254 cm, quando avaliaram 23 cultivares de sorgo silageiro no Rio Grande do Sul na safra 2011/12, valores 
próximos aos observados neste estudo. A altura da planta pode variar muito em relação ao ambiente e é uma característica 
que está diretamente relacionada a produção de biomassa de forragem.No acamamento o híbrido 947216 (188,8 cm de 
altura)(Tabela 1), apresentou a maior quantidade de plantas acamadas 50%. A relação folha/colmo (F/C) variou entre 0,0 a 
0,4±0,04, destacando o híbrido SF 15, PROG 134 IPA com maior relação, com uma produção de folha (4,8 e 2,9 t ha-1) e a 
menor média de produção de colmo (10,4 e 6,8 t ha-1), esse resultado indica que esse híbrido poderá ter um melhor valor 
nutricional devido a maior quantidade de folhas.



Conclusão: Com base nas características de crescimento, indicamos para produção de silagem os híbridos de sorgo 
12F042150, FEPAGRO18, FEPAGRO11, 947030, 947252, PROG 134 IP e 12F042066, pois apresentam maior altura de 
planta e acamamento menor que 12%.
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Introdução: Uma das maiores limitações na pecuária em climas tropicais é a falta de suporte forrageiro na época de 
estiagem. A ausência de alternativas para alimentar os animais no período da seca provoca consequências danosas para a 
atividade, tais como redução na capacidade de suporte das pastagens e queda no desempenho animal, sendo necessário o 
fornecimento de forragem in natura ou conservada aos rebanhos (QUADROS et al., 2017). Para suprir essa necessidade, 
híbridos de sorgo forrageiro (Sorghum bicolor), tem sido lançados no mercado, pelo fato do sorgo apresentar um conjunto de 
fatores, como alto potencial de produção, boa adaptação à mecanização, maior versatilidade (feno e silagem), e fácil 
adaptação a classificações climáticas com altas temperaturas e baixas precipitações (Costa et al., 2016). Sendo assim, 
objetivou-se determinar as características de crescimento entre híbridos de sorgo forrageiro, plantados em diferentes 
classificações climáticas.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em dois climas, de acordo com a classificação de Köppen (1948), clima 1 
(Aw) no município de Bom Jesus, e clima 2 (BSw'h´) no município de Alvorada do Gurgueia, ambos no Estado do Piaui. 
Cada ensaio constou de vinte híbridos experimentais de sorgo forrageiro (Sorghum bicolor L. Moench), e três híbridos 
comerciais. O delineamento utilizado foi em blocos casualizado com três repetições em esquema fatorial (2 x 23), sendo 2 
tipos de ambientes e 23 híbridos de sorgo.Em cada ensaio, foi utilizada uma área de 620m², e dividida em 75 parcelas de 4m² 
cada, com espaçamento entre linhas de 0,50m. A adubação dos solos foi realizada de acordo com análise do solo. O 
experimento foi em regime de sequeiro, e a semeadura foi realizada nos dias 10 de novembro de 2014 no clima 1 e 15 de 
novembro no clima 2.As avaliações foram realizadas quando os grãos se encontravam em estádio farináceo. Neste estádio 
realizou-se o corte a uma altura de 10cm do solo descartando as bordas laterais. No corte foi determinado o número de 
perfilhos por metro linear e a quantidade de plantas acamadas por meio de contagem visual, para altura, considerou-se altura 
média de cinco plantas escolhidas aleatoriamente e medidas com fita métrica até o final da panícula. Para mensurar a relação 
folha/colmo, selecionou-se duas plantas da área útil, das quais foram separados folhas e colmos.Os dados foram submetidos a 
análise e variância e analisadas pelo procedimento Scott-Knot ao nível de significância de P<0.05, utilizando o software 
SISVAR versão 5.0 (Ferreira, 2011).

Resultado e Discussão: Houve interação (P<0,01) para a altura de planta, acamamento e relação folha/colmo, entre os 
diferentes ambientes e híbridos avaliadas. Para número de Perfilhos houve efeito (P=0,01) apenas para os diferentes 
ambientes de acordo com a tabela 1.O ambiente 1 apresentou maiores médias de altura de plantas, sendo que os híbridos 
870031 e 870085 agruparam-se com maior altura de plantas. No clima 2 os híbridos Volumax e XBS60329 agruparam-se 
com as menores médias. Valores semelhantes de altura, e com variação entre localidades foram observados por Lima et al.
(2017), onde os mesmos atribuíram esse fato as diferenças de precipitação de uma localidade para a outra. Para a variável 
número de perfilhos, o clima 2 apresentou maior média, com valores variando de 11,7 a 6,2 perfilhos/M. L, com maiores 
valores encontrados nos híbridos 866005, 866019 e 866033. De acordo com Montagnero et al. (2005), maior perfilhamento é 
indicativo da persistência das gramíneas e de sua capacidade produtiva após os cortes. O ambiente 1 apresentou maiores 
médias para a variável acamamento, com valores variando de 0 a 50%, já no ambiente 2 a maior média foi de 14,3%. 
Segundo Rabêlo et al. (2012), maior acamamento reduz a massa de forragem, devido estas plantas não serem colhidas pelos 
maquinários no momento do corte. Para a variável FO/CO maiores médias foram observadas no clima 1, com valores 
variando de 0,1 a 0,4%, e de 0,1 a 0,3% no clima 2. De acordo Schneider (2017), maior relação FO/CO melhora a qualidade 
da pastagem, pela alta digestibilidade das folhas.



Conclusão: Os híbridos 870031 e 870085 apresentaram melhores valores nos dois climas avaliados, mostrando-se 
adaptados a classificações climáticas adversas.
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Introdução: Leguminosas nativas do Nordeste desempenham um papel importante devido à adaptação ecológica, fixação
biológica de N, além de promover grande diversidade (Santos et al., 2019). Leguminosas do gênero Desmanthus apresentam
resistência ao corte (Diniz Neto et al., 2013) e são preferencialmente selecionadas por ruminantes. A Jureminha (Desmanthus
pernambucanus (L.) Thellung) é de ocorrência natural em vários locais de Pernambuco (Queiroz, 2012). O espaçamento de
plantio e intensidade de corte são aspectos importantes no estabelecimento e manejo de espécies forrageiras, os quais podem
alterar características estruturais das plantas e, consequentemente, a adaptação e produtividade destas ao longo do ano.
Objetivou-se avaliar o efeito do espaçamento de plantio e intensidade de corte sobre as características estruturais de
Jureminha em diferentes épocas de corte na Zona da Mata Seca de Pernambuco.

Material e Métodos: O experimento foi instalado na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina (EECAC) da
UFRPE, em Carpina – PE. O clima é subúmido segundo classificação de Thornthwaite, com precipitação média de 70 mm
mês-1 no período chuvoso e 16 mm mês-1 no período seco. Utilizou-se delineamento em blocos casualizados com parcelas
subdivididas e quatro repetições, com espaçamentos de plantio (0,5 m x 0,5 m; 0,8 m x 0,8 m e 1,0 m x 1,0 m; com 40.000,
15.625 e 10.000 plantas ha-1, respectivamente) nas parcelas e intensidades de corte (20 e 40 cm) nas subparcelas. Realizou-se
adubação com 50 e 60 kg ha-1 de P2O5 e K2O. As mudas foram obtidas de sementes do genótipo 7G de Desmanthus
pernambucanus (Queiroz, 2012), e transplantadas para o campo 120 dias após a semeadura. Após 127 dias do transplantio,
foram aplicadas intensidades de corte. Realizaram-se dois cortes com intervalo de 84 dias (julho/18 – época chuvosa;
outubro/18 – época seca). As avaliações foram realizadas por ocasião do corte, nas quatro plantas centrais de cada subparcela,
sendo o comprimento e largura da folha mensurados com trena métrica, número de ramos por planta e de folhas por ramo
determinados por contagem e o índice de área foliar (IAF) com analisador de dossel LI-COR modelo LAI 2000 (LI-COR,
1992). Os dados foram submetidos a ANOVA usando o PROC MIXED do SAS (2015). Os cortes foram considerados
medidas repetidas no tempo. O LSMEANS foi utilizado para comparar os espaçamentos de plantio pelo teste de Tukey
(P<0,01) e o teste F (P<0,01) foi usado para comparar as intensidades e períodos de corte.

Resultado e Discussão: Não houve interação significativa (P>0,01) entre os fatores estudados. Foi verificado efeito
significativo (P<0,01) das épocas de corte para todas as variáveis, observando-se redução nas características estruturais da
Jureminha na época seca (Tabela 1). No número de ramos por planta também se verificou efeito das intensidades de corte, e
no IAF efeito dos espaçamentos de plantio. As reduções no IAF em decorrência da época seca, podem ser atribuídas ao
aumento de temperatura e diminuição na precipitação. Tais aspectos influenciam o crescimento das plantas, que podem
desenvolver estratégias para minimizar a perda de água, diminuindo a área evaporativa por alterações nas características
estruturais como redução do número de ramos, tamanho e número de folhas. Intensidade de corte de 40 cm promoveu maior
número de ramos por planta em decorrência do maior número de pontos de crescimento preservados com essa altura de corte.
O aumento do espaçamento de plantio de 0,5 x 0,5 m para 0,8 x 0,8 m e 1,0 x 1,0 m ocasionou redução do IAF,
provavelmente relacionada a diminuição da densidade de plantas. Nos espaçamentos de 0,8 x 0,8 m e 1,0 x 1,0 m, as plantas
apresentaram crescimento mais aberto, o que altera a arquitetura do dossel promovendo modificação da interceptação
luminosa e redução do IAF. IAF e interceptação luminosa (IL) são fortemente correlacionados, o que sugere que a redução
observada no IAF pode resultar em diminuição da IL, influenciando negativamente a fotossíntese e, consequentemente, pode
afetar a produção de forragem, notadamente em plantas de metabolismo C3.

Conclusão: Aumento do espaçamento de plantio de 0,5 x 0,5 m para 0,8 x 0,8 m e 1,0 x 1,0 m reduz o IAF da Jureminha.
Intensidade de corte de 40 cm promove maior número de ramos por planta. As características estruturais são afetadas pela
época de corte.
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Introdução: O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) apresenta elevada produção de forragem, por este motivo é
vastamente cultivado em capineiras. Uma vantagem importante do seu uso nesse tipo de instalação é o maior aproveitamento
da forragem produzida (VILELA et al., 2016). Neste contexto, vários cultivares da espécie são tradicionalmente utilizados,
podendo apresentar diferentes portes, características morfológicas e estruturais. Entretanto, o cultivo do capim-elefante
consorciado com leguminosas pode trazer outros benefícios ao sistema, como aporte de N e aumento do valor nutritivo da
forragem. Nesse sentido, a cunhã (Clitoria ternatea L.) apresenta características compatíveis com gramíneas cespitosas como
o capim-elefante (ANDRADE; ASSIS; FERREIRA, 2015), por conta do hábito de crescimento volúvel. Nesse contexto, o
objetivo foi avaliar características morfológicas e estruturais de genótipos de capim-elefante consorciados ou não com a
cunhã.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina da UFRPE, em 
blocos completos casualizados e arranjo fatorial (4 x 2). Foram avaliados quatro genótipos de capim-elefante: IRI-381 e 
Elefante B, de porte alto; e Mott e Taiwan A-146 2.37, de porte baixo, além de dois sistemas de cultivo: monocultivo de 
capim-elefante e consórcio com a cunhã. Os genótipos foram implantados em 2014, em sulcos espaçados por 1,0 m 
entrelinhas, formando 32 parcelas de 25m², com área útil de 9 m2. Dessa forma, o experimento teve quatro repetições. O 
plantio das mudas (36 por parcela) ocorreu nas entrelinhas das parcelas de capim-elefante, após 60 dias do plantio. Foi 
realizado um corte de uniformização em 20 de março de 2019, a nível do solo para os genótipos de capim e a 20 cm para a 
cunhã. Foi realizada adubação de manutenção com doses de 100, 60 e 70 kg ha-1 de N, K2O e P2O5, respectivamente, 
conforme resultados de análise química do solo. As parcelas consorciadas não receberam doses de N e corte da forragem 
ocorreu em 20 de maio de 2019. Para o capim-elefante foram avaliados altura, densidade da forragem, número de folhas vivas 
por perfilho e relação folha:colmo. Para a cunhã, altura e relação folha:vagem, considerando apenas o efeito de genótipo do 
capim, sem arranjo fatorial. Os dados foram analisados com auxílio do PROC GLM do SAS®, versão University. As médias 
foram comparadas pelo Teste de Tukey para os genótipos e Teste F para os sistemas de cultivo, à 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Houve efeito de genótipo e sistema de cultivo para altura (p<0,0001) e densidade da forragem (DF)
(p<0,0001), sem interação entre os fatores. Para RFC (p<0,0001) e NFVP (p=0,0003) houve apenas efeito de genótipo. Foram 
observadas maiores alturas para Elefante B e IRI-381 (Tabela 1), devido ao rápido alongamento de seus colmos (VIANA et 
al.,2018). Já a maior altura para o capim-elefante em monocultivo ocorreu possivelmente pela adubação com N, que 
estimulou perfilhamento e crescimento das plantas (SANTOS et al., 2009). A maior DF foi encontrada no capim Mott, 
possivelmente porque a produção de matéria seca foi alta em relação à altura. Este tipo de relação aumenta a DF. Também 
foram observados maiores NFVP e RFC para o Mott, que se destaca nessas características estruturais pelo comprimento 
reduzido dos entrenós e consequente maior taxa de aparecimento de folhas (EMERENCIANO NETO et al., 2015). Houve 
efeito de genótipo para altura (p<0,0001) e relação folha:vagem (p<0,0001) da cunhã (Tabela 2). As maiores alturas foram 
observadas nas cunhãs consorciadas com IRI-381 e Elefante B. O tigmotropismo permitiu à leguminosa utilizar os genótipos 
de porte alto como apoio para continuar seu crescimento vegetativo, no sentido vertical (SHARMA; SHAHZAD, 2015). A 
menor RFV foi observadas no consórcio com Taiwan A-146. Possivelmente, o desenvolvimento fenológico foi mais 
acelerado nesse consórcio, por conta da ausência de tigmotropismo. Assim, a mudança para a fase reprodutiva ocorreu antes e 
a proporção de vagens foi maior, reduzindo a RFV.



Conclusão: O capim Mott se destacou em relação aos demais genótipos pela alta relação folha:colmo e densidade da 
forragem. Já o porte alto dos genótipos de capim-elefante proporcionou maior altura e relação folha:vagem da cunhã.

Referências Bibliográficas: ANDRADE, C. M. S.; ASSIS, G. M. L.; FERREIRA, A. S. Eficiência de longo prazo da 
consorciação entre gramíneas e leguminosas em pastagens tropicais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 
25, 2015, Fortaleza. Dimensões tecnológicas e sociais da Zootecnia: Anais... Fortaleza, 2015. p. 1-31.EMERENCIANO 
NETO, J. V. et al. Parâmetros genéticos de caracteres morfológicos e produtivos em híbridos intra e interespecíficos de 
capim-elefante. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, v. 5, n. 1, 2015.SANTOS, M. E. R. et al. Caracterização dos 
perfilhos em pastos de capim-braquiária diferidos e adubados com nitrogênio. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, n. 4, p. 
643-649, 2009.SHARMA, S. & SHAHZAD, A. Climbers: Evolution and Diversification in Angiosperm. In: 
Biotechnological strategies for the conservation of medicinal and ornamental climbers. Cham: Springer, 2016. p. 
3-19.VIANA, B. L. et al. Morphological characteristics and proportion of leaf blade tissues of elephant grass clones under 
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Introdução: A integração lavoura-pecuária (ILP) é um sistema que combina atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma
área, realizadas em consórcio, rotação ou sucessão de culturas. Esta prática permite o uso racional de insumos e implementos
agrícolas, maximiza a utilização dos ciclos biológicos das plantas e animais e reduz os impactos ambientais, visando a
sustentabilidade (Macedo, 2009).O capim paiaguás apresenta boa produtividade, maior rebrota no período de escassez, maior
taxa de acúmulo de forragem e porcentagem de folhas. Além disso, não interfere no desenvolvimento das culturas anuais,
como o milho e o sorgo, uma característica importante para a ILP (Euclides et al., 2016). Por ser uma cultivar relativamente
nova, estudos sobre o capim paiaguás consorciado ainda são incipientes.O objetivo com este trabalho foi avaliar
características morfológicas do capim paiaguás em monocultivo e consorciado com milho e com sorgo, em ponto de
ensilagem. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe, de maio a outubro
de 2018. A integração lavoura-pecuária foi implantada em área de 1.400 m², com capim paiaguás (Urochloa brizantha cv.
Paiaguás), milho híbrido DKB 177 PRO3 e sorgo bicolor cv. BRS Ponta Negra. Os tratamentos foram constituídos por 3
plantios simultâneos: capim paiaguás em monocultivo, consorciado com milho e consorciado com sorgo. O delineamento foi
em blocos ao acaso com 4 repetições, totalizando 12 unidades experimentais (UE), com média de 232,5 m². A densidade de
semeadura do milho, do sorgo e do capim paiaguás foi realizada objetivando obter 70.000, 150.000 e 55.000 plantas ha?¹,
respectivamente.Após a colheita das culturas agrícolas, foi aferida a altura do capim, em 5 pontos aleatórios em cada UE,
com régua graduada. Com um quadro amostral de 1 m², alocado aleatoriamente em cada UE, foram coletadas 2 amostras, para
contabilizar o número de perfilhos/m². Estas amostras foram separadas em folhas, colmos e material morto, armazenadas em
sacos de papel, identificadas, pesadas e levadas à estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 h e, após a secagem, pesadas
novamente. A relação lâmina/colmo foi calculada pela divisão do acúmulo de MS de folha (AcF) pelo acúmulo de MS de
colmo (AcC) e a relação material vivo/material morto pela soma do AcF e AcC dividida pelo acúmulo MS de material
morto.Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de significância e quando o F foi significativo utilizou-se o
teste Tukey para comparar as médias com o pacote estatístico SAS 9.0. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa (P>0,05) para a relação folha/colmo entre os tratamentos com
capim paiaguás em monocultivo e em consórcio com milho. Quando consorciado com o sorgo, o capim apresentou uma
menor relação (Tabela 1). A relação material verde/material morto apresentou diferença significativa (P<0,05) entre os três
tratamentos. No consórcio com o milho foi constatada a maior relação MV/MM, igual a 19,5, diferenciando-se do tratamento
em consórcio com o sorgo, no qual a relação foi a menor, igual a 12,1. Quanto à altura, não foi constatado efeito significativo
(P>0,05) entre os tratamentos, apresentando 89,3, 96,4 e 87,4 cm para o paiaguás solteiro, consorciado com milho e
consorciado com sorgo, respectivamente (Tabela 1). A relação folha/colmo afeta a ingestão de forragem e, por sua vez, o
desempenho dos ruminantes em pastejo e tem correlação com o valor nutritivo da forragem, enquanto que a altura do dossel
influencia a profundidade do bocado e a dinâmica de pastejo (Castagnara et al., 2011). O número de perfilhos por m² foi maior
no monocultivo do capim paiaguás, apresentando 223,6 perfilhos por m², diferente dos tratamentos em que o capim foi
consorciado com milho e com sorgo, em que o número de perfilhos foi igual a 67,7 e 73,6, respectivamente (Tabela 1).
Resultados que confirmam os de Soares et al. (2009), que afirmaram que a redução na radiação solar pelas plantas de sorgo
em consórcio resulta em uma menor radiação incidindo no terço basal das plantas, causando a diminuição na emissão de
perfilhos nas gemas axilares 
Conclusão: O capim paiaguás consorciado com milho apresenta melhor relação material verde/ material morto, enquanto que
o capim em monocultivo tem um maior número de perfilhos por m², se comparado ao consórcio com o milho e com o sorgo. 
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Introdução: As pastagens são a principal fonte de alimento dos ruminantes, porém quando indevidamente explorados, os
sistemas de produção a pasto se tornam cada vez mais ineficientes, e consequentemente, a agricultura vem ocupando as áreas
de pastagens.Segundo Nascimento Jr. e Adese (2004), as características morfogênicas inerentes ao genótipo e influenciadas
pelas condições ambientais determinam as características estruturais do pasto: tamanho da folha, densidade populacional de
perfilhos e número de folhas vivas por perfilho. O emprego inadequado de diferentes intensidades de desfolhação ou de
frequências de corte pode resultar em uma menor produtividade e perenidade do pasto. Neste contexto, é importante avaliar a
influência das diferentes frequências ou intensidades de corte das plantas. Desta forma, objetivou-se avaliar a influência das
frequências de corte em três estações do ano, sobre as características morfogênicas e estruturais das plantas de capim-
Tânzania. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro (IFTM) – Uberaba no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015. A área experimental consistiu 6 parcelas
com a espécie Panicum maximum cv. Tanzânia, o delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com seis repetições,
sendo considerada uma repetição cada perfilho identificado, em esquema fatorial 2x3, ou seja, duas frequências de corte e três
estações do ano. Frequências de corte foram caracterizadas pela altura do pasto, e as plantas cortadas quando atingiam 70 cm
de altura (BARBOSA et al., 2007). As estações do ano foram agrupadas em: Verão 21/12/2014 a 26/03/2015;
Outono/Inverno 27/03/2014 a 21/10/2015; e Primavera 22/10/2014 a 18/12/2015. As plantas eram cortadas com altura de
resíduo de 30 cm. O monitoramento da altura dos pastos, foi medida em 10 pontos de cada unidade experimental. Para
avaliação das características morfogênicas do pasto, foram identificados dois perfilhos representativos, aleatoriamente na
unidade experimental. Com uma régua, foram efetuadas medições do comprimento de lâminas foliares, o número de novas
folhas surgidas e a senescência em cada um dos perfilhos de capim-Tanzânia. Foram calculadas as seguintes variáveis: Taxa
de Aparecimento Foliar (TxApF), Número de Folhas Vivas por Perfilho (NFV). Duração de Vida das Folhas (DVF). As
análises estatísticas submetidos à análise de variância utilizando-se o Software Sisvar, e quando significativos foi utilizado o
teste de Tukey, com nível de 10% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Verificou-se influência (P<0,10) das estações do ano na TxApF, com menor valor no outono/inverno
(0,1147 folhas.dia-1) e maiores no verão (0,1694 folhas. dia-1) e na primavera (0,1626 folhas .dia-1), que não diferiram entre
si. Este resultado é explicado pelas melhores condições climáticas, como temperatura, radiação, fotoperíodo, pluviosidade
disponíveis nas estações primavera e verão. De acordo com Da Silva et al. (2008), as variações na taxa de aparecimento foliar
entre as estações do ano são devidas aos fatores abióticos, como a temperatura, que estimula a atividade específica de
meristemas por meio de seu efeito coordenado, tanto sobre os processos de divisão quanto de expansão celular. Portanto,
quando as plantas são submetidas a temperaturas mais elevadas como as encontradas no verão e na primavera, respondem
aumentando de forma linear a TxApF.Verificou-se que não houve efeito (P>0,10) das frequências de corte, estações do ano e
interação entre as frequências de corte x estações do ano no número de folhas vivas por perfilho (NFV). As frequências de
corte influenciaram (P<0,10) na DVF, tendo maior valor no manejo por altura (43,13 dias) e menor valor no manejo por dias
fixos (35,55 dias). A maior DVF observada no manejo por altura das plantas pode ser em decorrência que neste manejo as
plantas eram cortadas com menos frequência em comparação ao manejo por dias fixos. Observou-se influência das estações
do ano (P<0,10) na DVF, com maiores valores na estação outono/inverno (52,37 dias), menores valores no verão (34,37 dias)
e na primavera (31,27 dias).

 
Conclusão: A taxa de aparecimento foliar pode ser influenciada pelas estações do ano e a frequência de corte caracterizada
pela altura das plantas aumentando a duração de vida das folhas.
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Introdução: O gênero Stylosanthes é formado por diversas espécies amplamente distribuídas pelo continente americano. Este
grupo apresenta grande variação morfológica resultante da evolução de ecótipos em resposta a diferentes condições de clima,
solo e manejo (Martuscello et al., 2015).O manejo empregado (e.g. altura de corte) pode modificar o ambiente onde os ramos
estão localizados, afetando a quantidade e qualidade da luz incidente no dossel (Lins et al., 2015). Essas modificações podem
afetar o padrão de crescimento da planta, contribuindo para modificação de características morfológicas e estruturais do
dossel, com possíveis impactos na produção de forragem (Santos et al., 2011). Objetivou-se avaliar o efeito da intensidade de
corte nas características morfológicas de Stylosanthes spp. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Agronomia da Universidade
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (Sede). Foram avaliadas cinco espécies de Stylosanthes (S. scabra 1, S. scabra 2, S.
macrocephala, S. mucronata e S. humilis) submetidas a três intensidades de corte (5, 10 e 20 cm). O delineamento foi
inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5x3 com cinco repetições. As unidades experimentais foram compostas por vasos
com capacidade de 10L, contendo uma planta. O substrato utilizado foi resultante da mistura de solo, esterco e areia nas
proporções de 3:2:1 acrescido de 5,97g de fosforo e 2,5g de potássio por vaso.Irrigações foram realizados duas vezes por
semana até atingir a capacidade de campo do solo. O período experimental foi de 231 dias, sendo realizados três cortes com
intervalos de 77 dias. Antes dos cortes foram realizadas avaliações de crescimento, sendo mensurada com fita métrica a
altura, largura das plantas e comprimento e largura dos folíolos. A altura da planta foi medida tomando como base o nível do
solo até a extremidade mais alta da planta, e a largura medindo lateralmente os dois pontos mais extremos da planta. Os dados
foram submetidos à análise de variância, e suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o
Software Genes (Cruz, 2016). 
Resultado e Discussão: Para altura, largura da planta, comprimento e largura do folíolo houve efeito de interação
significativa (P<0,05) entre cortes e espécies estudadas (Tabela 1) e interação entre corte e intensidade de corte (Tabela 2). O
S. macrocephala apresentou maior altura, sendo observado plantas mais altas nos cortes 1 e 2. Maiores medias de largura
foram observadas no primeiro corte independente da espécie. Variações na altura entre cortes podem ser resultado de
adaptação da planta ao manejo utilizado A intensidade de corte de 20 cm resultou, de maneira geral, em plantas mais altas no
pré-corte, enquanto as maiores intensidades de corte (5 e 10 cm) contribuíram para maior crescimento lateral das plantas.
Essas variações podem indicar plasticidade fenotípica das espécies em função das intensidades de corte utilizadas. Os valores
de altura das plantas encontram-se próximos aos observados por Moura et al. (2014) (53,1 cm) avaliando o Stylosanthes cv.
Campo Grande sob intervalo de corte de 50 dias.O fato de as menores intensidades de corte terem resultado em plantas com
maior altura deve-se a maior altura residual deixada após o corte. Nesse sentido, ocorreu um maior aumento relativo da altura
quando o corte foi realizado nas maiores intensidades de corte. Plantas manejadas com maiores intensidades de corte, além do
aumento em altura, investiram em maior crescimento lateral de ramos primários e secundários, o que pode contribuir para
aumento área de captação luz ou ainda para conservar maior área foliar e pontos de crescimento após o corte.

 
Conclusão: A intensidade de corte influencia na altura e largura das plantas de espécies de Stylosanthes;A altura de corte de
20 cm proporciona maior crescimento das plantas. 
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with the R, Matlab and Selegen. Acta Scientiarum. v.38, n.4, p.547-552, 2016.MARTUSCELLO, J.A.; BRAZ, T.G.S.;
SILVEIRA, J.M.; SIMEÃO, R.M.; JANK, L.; FERREIRA, M.R.; CUNHA, D.N.F.V. Diversidade genética em acessos de
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Introdução: A palma forrageira apresenta elevado potencial para a produção animal, e entender o comportamento da cultura
sob determinadas condições climáticas extremas que possam prejudicar crescimento e desenvolvimento da planta (Lucena et
al., 2016). Objetivou-se avaliar as características morfológicas de três genótipos de palma forrageira em diferentes localidades
de região tropical semiárida classificada como restrita para o cultivo da palma forrageira. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em microrregiões pertencentes a região Sul do estado do Piauí (tropical
semiárida). O delineamento utilizado no experimento foi inteiramente casualizado com sete repetições em esquema fatorial
(3×7). Os fatores foram três genótipos de palma forrageira [Doce, Baiano (Nopalea cochenillifera) e Orelha de Elefante
Mexicana (Opuntia stricta)] e 7 localidades (1-Bom Jesus, 2-Currais, 3-Riacho Frio, 4-Curimatá, 5-Júlio Borges, 6-Avelino
Lopes e 7-Corrente). O clima das localidades da região é classificado como Aw tropical (localidade 3, 4 e 7) e BSh, semiárido
quente, (localidade 1, 2, 5 e 6) de acordo com classificação Köppen de 1936, (Alvares et al., 2013). A aptidão para o cultivo
da palma forrageira em cada localidade foi classificada conforme Lucena et al. (2016), considerando todas as localidades
como restritas (cultivo limitado), para o cultivo de palma forrageira. O corte da palma forrageira foi realizado após um ano do
plantio, acima do cladódio matriz (Santos et al., 2010). Foram avaliadas as características morfológicas dos três genótipos de
palma forrageira: espessura dos cladódios, comprimento, largura, altura e perímetro do cladódio. Os dados foram analisados
para análise de variância e interação (Localidade × Genótipos), quando significativo para interação foi realizado o
desdobramento dos dados dos fatores utilizando o teste de Scott-Knott. Todas as análises foram realizadas considerando
significativas para p–valor de =0,05. Para as análises foi utilizado o software SISVAR versão 5.0. 
Resultado e Discussão: Houve interação (P<0,05) entre o genótipo x localidade, influenciando todas as características
morfológicas dos genótipos de palma forrageira (Tabela 1). A espessura dos cladódios foi maior (P<0,01) no genótipo Baiano
para localidades 1, 2, 5 e 6. O comprimento dos cladódios no genótipo OEM na localidade 6 foi superior (62,3±1,29 cm)
dentre os genótipos e localidades avaliadas. Os valores observados no genótipo Baiano variaram de 19,5 a 42,8±1,29 cm. A
largura de cladódios também foi superior (24,4±1,48 cm) para o genótipo OEM na localidade 6. Com relação à altura da
palma forrageira, os genótipos Doce e Baiano foram superiores nas localidades 3 e 2, respectivamente. Já para o genótipo
OEM foi observado uma maior altura na localidade 6. O genótipo OEM apresentou maior valor de perímetro de cladódio
(64,6±2,21 cm) dentre os genótipos avaliados, fato já esperado no presente trabalho devido a característica intrínseca a
morfologia deste genótipo, que apresenta maior perímetro que os demais genótipos avaliados. Para o genótipo Doce, o
perímetro dos cladódios foi semelhante em todas as localidades e apresentou os menores valores.

 
Conclusão: O genótipo OEM apresenta maior altura, comprimento e perímetro de cladódio, e o genótipo Baiano o maior
perímetro na localidade 6. A espessura dos cladódios foi maior no genótipo Baiano para localidades 1, 2, 5 e 6.



Referências Bibliográficas: ALVARES, C.A; STAPE, J.L., SENTELHAS, P.C; GONCALVES, J.L.M; SPAROVEK, G;
2013. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift 22, 711-728. Ferreira, D.F. 2011. Sisvar:
computer statistical analysis system. Ciênc. agrotec. 35, 1039 1042. LUCENA, D.B.; MEDEIROS, R.M.; SABOYA, L.M.F.;
NASCIMENTO, P.L.;2016. Aptidão e Zoneamento Agroclimático da palma forrageira para o estado do Piauí. Fortaleza-
CE.Ver. Bras. Agric. Irrig. 10, 809-819.MOURA, M.S.B.; SOUZA, L.S.B.; SILVA, T.G.F.; SÁ, I.I.S.; Zoneamento
agroclimático da Palma forrageira para o estado de Pernambuco. Petrolina- PE: Embrapa Semiárido. p.26, 2011.
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Introdução: A perda da produtividade das pastagens da Região do Cerrado, ao longo do tempo, tem sido atribuída a diversos
fatores como o estabelecimento inadequado, a lotação excessiva e a falta de adubação de manutenção. Estudos realizados em
propriedades rurais, nessa região, têm indicado que a deficiência de fósforo e de nitrogênio como a causa mais frequente da
perda de produtividade (VILELA et al., 2002).O equilíbrio físico, químico e biológico do solo através do uso de
biofertilizantes provenientes de biodigestores para a disponibilidade dos minerais, aliado ao manejo dos animais e das
pastagens, é uma das soluções mais econômicas para aumento na produtividade de uma forrageira. O presente estudo teve o
objetivo de avaliar as características morfológicas do Panicum Maximum cv. Mombaça com cobertura de ureia com
diferentes doses de biofertilizante bovino proveniente de um biodigestor. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
cidade de Pontes e Lacerda, utilizando uma área de Panicum maximum cv. Mombaça), e os tratamentos com 2 m2 com
espaçamento de um 1 metro.O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos com doses
crescentes de 0, 5, 10, 15 e 20 m3 ha-1 de biofertilizante bovino e três repetições. Para cada 100 kg de ureia foi fornecido ao
solo 46,40 kg de nitrogênio Aquino et al., (2009), e mais 1,56 kg de N a cada 1 m3 de biofertilizante aplicado ao solo. Foram
avaliadas as características morfológicas de número de perfilhos (NP), altura de dossel (AD - cm), diâmetro de base (DB -
mm), comprimento da 1ª, 2ª e 3ª folha (CF1, CF2 e CF3), comprimento de colmo (CC - cm), número de folhas vivas (NFV -
%) e o número de folhas expandidas (NFEX - %), através da marcação de três perfilhos sadios em cada parcela, com
barbantes de três colorações (amarelo, azul e vermelho).Para comparação das características morfológicas avaliadas do
Panicum maximum cv. Mombaça, entre as diferentes doses de biofertilizante, realizou-se a análise de variância e posterior
comparação das médias por meio do teste de Tukey a 5 % de significância, através do programa estatístico SISVAR. 
Resultado e Discussão: De acordo as doses de biofertilizante não houve efeito significativo para as variáveis de NFEX,
NFV, CC e para CF 1, 2 e 3 (Tabela 1). Já para o DB observado demonstrou se o efeito significativo, o que pode ser
explicado devido ao reajuste do dossel forrageiro as doses, no qual ocorreu uma redistribuição dos fotoassimilados para novos
perfilhos, dando origem a um maior número de perfilhos com colmos de espessura menor (ALEXANDRINO et al., 2005).

 
Conclusão: O biofertilizante apresentou resultados significativos para o NP, AD e DB, que estão correlacionadas com o
índice de área foliar.O biofertilizante portanto pode ser uma boa fonte de adubação orgânica, pois apresenta influência
positivas nas características morfológicas do capim Mombaça, disponibilizando nutrientes, de forma a se ter menor custo com
adubação química e maior ganho ambiental. 
Referências Bibliográficas: ALEXANDRINO, E. et al. Distribuição dos Fotoassimilados em Plantas de Panicum maximum
cv. Mombaça. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa - Mg, v. 34, n. 5, p.1449-1458, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v34n5/26624.pdfhttp://www.scielo.br/pdf/rbz/v34n5/26624.pdf>.AQUINO, A. A.; FREITAS
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Introdução: A conservação de forragens pelo método de ensilagem permite a utilização dos alimentos por longos períodos 
de tempo e para que o material conservado seja de qualidade é necessário atender a alguns pré-requisitos, como por exemplo, 
os teores de matéria seca (MS) e proteína bruta (PB). No entanto, segundo Wanderley et al., (2012), embora seja uma 
excelente fonte de CNF (importante fonte de energia para os ruminantes), a palma forrageira apresenta baixos teores de MS, 
FDN e o teor de PB é insuficiente para o adequado desempenho animal, o que faz necessário a associação da palma com 
outros alimentos. Para contornar esta situação pode-se utilizar um aditivo que além de possuir um teor de MS mais elevado, 
promove enriquecimento proteico para silagem, como farelo de soja e a ureia. Deste modo, objetivou-se com este trabalho 
avaliar as caraterísticas químico-bromatológicas da silagem de palma em função dos tempos de desidratação, aditivada com 
farelo de soja e ureia.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das 
Almas-BA, no período de 11 de agosto a 02 de novembro de 2018. Utilizou-se a cultivar Opuntia ficus indica Mill. Os 
cladódios tinham 2 anos de rebrota, livres de pragas e com bom vigor vegetativo. Os tratamentos consistiram na ensilagem da 
mistura de palma forrageira, farelo de soja e ureia, na proporção de 90%, 9% e 1%, respectivamente, em 3 tempos de 
desidratação dos cladódios (0, 7 e 14 dias). O delineamento utilizado foi o DIC, com 4 repetições por tratamento. A palma foi 
triturada em desintegradora estacionária, em tamanho de partícula entre 1 e 3 cm. As silagens foram confeccionadas em silos 
experimentais de PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm de altura. A abertura dos silos foi feita após 70 dias. Para a coleta das 
amostras, descartou-se os 5 cm iniciais, em seguida a silagem foi retirada, homogeneizada em um balde limpo e coletada uma 
amostra de aproximadamente 1 kg de silagem fresca, esta foi submetida à secagem parcial em estufa de ventilação forçada a 
55ºC por 96 horas, posteriormente, foi triturada em moinho de facas, com peneira crivada de 1,0 mm. Foram realizadas as 
análises de MS, MM, N total, FDN, FDA e LIG segundo técnicas descritas por Detmann et al., (2012). O teor de CEL foi 
obtido a pela diferença entre as percentagens de FDA e LIG. E o teor de HEM foi determinado pela diferença entre as 
percentagens de FDN e FDA. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido de teste Tukey 
utilizando o programa R (2019), com 5% de significância.

Resultado e Discussão: Após a realização da análise estatística e avaliação dos dados obtidos, conforme a Tabela 1, 
observou-se que para as variáveis MS e MO, os melhores resultados foram encontrados no tratamento em que se utilizou 
cladódios com 7 dias de emurchecimento, sendo este estatisticamente superior aos outros tratamentos.No que diz respeito a 
variável PB, os valores encontrados demonstram que os tratamentos não diferiram estaticamente entre si, apresentando média 
de 58,59% entre os tratamentos.Para as variáveis MM, FDN, FDA e CEL, encontrou-se valores estatisticamente diferentes 
para cada tratamento, tendo valores superiores para o tratamento em que foi utilizado cladódios sem emurchecimento (0 dia). 
Segundo Santos et al. (2010), elevados tempos de emurchecimento podem acarretar em consumo de carboidratos solúveis da 
forragem, diminuindo a qualidade do material.A variável HEM apresentou valores superiores para o tratamento que utilizou 
cladódios sem tempo de emurchecimento (0 dia), no entanto, tais valores apresentaram semelhança estatística com o 
tratamento em que foram utilizados cladódios com tempo de emurchecimento de 7 dias, demonstrando equivalência entre os 
dois tratamentos.A variável LIG apresentou valores superiores para os tratamentos que se utilizou cladódios sem 
emurchecimento (0 dia) e com tempo de emurchecimento referente a 7 dias, demonstrando equivalência entre os dois 
tratamentos onde os mesmos apresentaram valores estatisticamente superior ao tratamento em que se utilizou cladódios com 
tempo de emurchecimento referente a 14 dias.



Conclusão: Mediante os valores encontrados, pode-se concluir que os melhores resultados na silagem de palma são obtidos 
quando se faz uso de cladódios frescos, que não foram submetidos ao processo de desidratação, uma vez que este tratamento 
apresentou melhores valores para as variáveis MM, FDN, FDA, CEL e HEM, tendo em vista que a variável PB não 
apresentou diferença estatística entre os tratamentos.
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Introdução: A degradação da caatinga compromete cada vez mais os recursos naturais e a sustentabilidade deste bioma
(DANTAS et al., 2010). Em meio à alta do desemprego e do preço do gás butano, 14 milhões de famílias brasileiras,
utilizaram lenha ou carvão no cozimento de seus alimentos em 2018 (MOTTA e ALVES, 2019). Os autores tomaram como
base, dados do IBGE. O polo gesseiro no Araripe pernambucano é responsável por 97% do gesso produzido no Brasil
(SINDUSGESSO, 2014). Neste processo, a calcinação tem demandado o uso de materiais energéticos, dos quais a lenha
chega representar até 100% nas indústrias de pequeno porte (GRANJA et al., 2017). Diante do exposto e em face do capim-
elefante ser uma fonte renovável de energia, o IPA em parceria com UFRPE, Embrapa e UFPE busca selecionar genótipos de
Pennisetum spp. para queima direta. Assim, este trabalho objetivou descrever o ideotipo de genótipos de Pennisetum spp.
com potencial para queima direta na Mata Norte de Pernambuco. 
Material e Métodos: A partir do BAG de Pennisetum spp. do IPA com 600 acessos, em 2014 foi iniciada a seleção de
genótipos com potencial para queima direta. Todos os acessos foram avaliados por observações visuais quanto ao hábito de
crescimento/HC (1.ereto, 2.semi-ereto, 3.aberto) e espessura de colmo/EC (1.Fino, 2.Médio, 3. Grosso). Aqueles de HC
aberto foram descartados do processo, visando pré-selecionar genótipos que facilitem mecanização nas colheitas. Os acessos
de HC ereto e semi-ereto foram classificados nas categorias colmo fino, colmo médio e colmo grosso. Os 11 genótipos de
cada categoria foram analisados quimicamente no Laboratório de Energia Nuclaer da UFPE. Diante da similaridade entre os
clones nos teores de FDN (78,0%), FDA (52,4%), celulose (42,3%), hemicellulose (26,6%), lignina (10%) e cinzas (4,1%), os
caracteres produtivos passaram a ter mais foco. Assim, um ensaio preliminar com 20 genótipos de Pennisetum spp. foi
implantado pelo IPA na Estação Experimental de Itambé-PE, Mata Norte do Estado, sendo considerados neste trabalho, os
dados dos 11 mais produtivos. O delineamento foi de blocos casualizados com quatro repetições. As parcelas experimentais
foram 3 linhas de 4m, plantadas no espaçamento de 1m, sendo a área útil – 1m na linha central. Avaliou-se HC, altura de
planta/AP, EC com paquímetro, nº perfilhos/NP por contagem, acúmulo matéria seca/AMS e %MS em três colheitas anuais
no período de 2015 a 2018, realizadas rente ao solo. As análises foram realizadas pelo Genes® (Cruz, 1997) e as médias
comparadas pelo Teste de Tukey, considerando significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Existe variabilidade (P<0,05) entre os genótipos de Pennisetum spp. quanto aos caracteres avaliados,
com exceção do HC e AP (Tabela 1). Contudo, notas mais próximas de 1 para HC significa crescimento mais ereto,
característica esta importante em cultivos sob colheita mecanizada. Todos os genótipos apresentados são de porte elevado,
com alturas superiores a três metros. Foram obtidos perfilhamento variando de 12,25 a 21,5 plantas/m2. Provavelmente por
conta das diferentes espessuras de colmo, clone de elevado perfilhamento, não necessariamente apresenta superior (P<0,05)
AMS (Tabela 1). A amplitude para EC foi de 13 mm (IPA-40521) a 18,8 mm (IPA-40025). O genótipo IPA-40051 ou Cuba
169 apresentou o maior AMS em valor absoluto com 39,14 t/ha/ano (Tabela 1), contudo só diferiu (P<0,05) do IPA-40593 ou
IRI-381. É importante destacar que, sob frequência de corte anual, todos genótipos apresentaram alto teor de MS. Além das
características avaliadas, o poder calorífico é relevante em seleções dessa natureza (Marafon et al., 2016). Esses autores
avaliando poder calorífico superior em genótipos de capim elefante encontraram valores oscilando de 4.209 a 4.400 kcal/kg.
Assim, avaliações complementares são necessárias antes da liberação dos genótipos em estudo. Contudo, o ideotipo buscado
nesta seleção é de crescimento ereto, porte alto, alto AMS e alta %MS, à exemplo dos genótipos Cameroon, Cuba 169,
Mineirão e Venezuela.

 
Conclusão: O ideotipo de clones de Pennisetum spp. com potencial para queima direta foi caracterizado como de
crescimento ereto, porte alto, alto AMS e alta %MS. Os genótipos Cameroon, Cuba 169, Mineirão e Venezuela, sob



frequência de corte anual, são exemplares desta caracterização. 
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Introdução: A palma forrageira por ser uma cactácea, possui boa adaptação às regiões áridas e semiáridas, apresentando
tolerância a longos períodos de estiagem e alta eficiência no uso de água (SILVA et al, 2015).A disponibilidade do nitrogênio
e do potássio e a adequada proporção entre eles no solo são fatores importantes nos processos de crescimento e
desenvolvimento das plantas. O metabolismo de nitrogênio nas plantas requer adequadas quantidades de potássio no
citoplasma (XU et al, 2002), sendo importante para a produção de aminoácidos e produtividade das culturas. Ainda, tem sido
verificado que o potássio está envolvido na fase final do metabolismo do nitrogênio (MARSCHNER, 1995). Neste trabalho
foi avaliada a influência de diferentes doses de nitrogênio associadas com doses de potássio nas características, produção de
cladódios e produção de matéria verde genótipo Doce Miúdo na região do Cerrado Piauiense. 
Material e Métodos: O experimento foi no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2017, na Universidade Federal do
Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas, no município de Bom Jesus, Piauí. Foi usado um delineamento em blocos ao
acaso com parcelas subdivididas, as parcelas corresponderam a duas doses de adubação potássica (K1 - adubação de
recomendação e K2 - + 50% da adubação de recomendação), as subparcelas de quatro doses de nitrogênio (0, 60, 120 e 240
kg ha-1 ano, utilizando como fonte a ureia protegida por polímeros) e as subsuparcelas foram dois períodos de avaliação (ano
1 e ano 2). O plantio foi realizado com 16 plantas por parcela com distância de 1,5 m entre linhas e 0,1 m entre plantas com
uma densidade de aproximadamente 66.670 plantas/ha. Cada parcela com 16 plantas, onde, foram avaliadas duas plantas
úteis. O sistema de irrigação utilizado foi por micro aspersão, fornecendo uma quantidade de 2,50 mm/dia, sendo 7,5 mm
semanal que foi dividida em 3 irrigações semanais.Nos cortes foram contabilizados o número de cladódios, a produção de
massa verde palma forrageira foi determinada no corte em t ha-1. A produção de matéria verde, em t ha-1, foi estimada com a
produção de matéria verde/planta dado em kg multiplicado por população de plantas/ha e o resultado dessa multiplicação foi
dividido por 1000 para apresentar em tonelada.Os dados foram submetidos à análise de variância, para as fontes foi utilizado
o teste de Tukey e para as doses de nitrogênio análise de regressão, todos com nível de 5% de significância utilizando-se o
software SAS versão 9.3®.  
Resultado e Discussão: Não houve interação para nenhum dos fatores avaliados no número de cladódio e produção de massa
de forragem verde. Houve efeito (P<0,01) somente para as doses de aplicação de nitrogênio, no número de cladódios e
produção de massa verde (Tabela 1). Tento para o número de cladódio como para produção de massa de forragem verde
houve efeito linear crescente em relação ao aumento das doses de N de 0 a 240 Kg/ha.Para o número de cladódio esse
resultado pode estar relacionado com a melhor absorção dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta,
favorecido pela adubação. Segundo Ramos et al. (2015), o número de cladódios é importante por ser uma característica
normalmente correlacionada com características de produção. Fato que está relacionado à melhoria da textura do solo, além
de incorporação de nitrogênio e potássio, que contribuem para o desenvolvimento da planta. Sendo verificado um maior
número de cladódios e uma maior produção de matéria verde, nas maiores doses de adubação com N.No trabalho de Costa
(2010) que estudou o cultivo da palma adubada, em condições de sombreamento ou não, e concluiu que a adubação e as
condições de plantio induzem a um melhor desempenho da palma forrageira. 
Conclusão: As diferentes doses de potássio não apresentaram interação com o nitrogênio na palma forrageira, somente as
dosagens de nitrogênio proporcionaram aumento no número de cladódio e produção. 
Referências Bibliográficas: MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants, New York: Academic Press, 1995.
874p.COSTA, M. R. G. F. ; CARNEIRO, M. S. S. ; Pereira, E. S ; FEITOSA, J. V. ; SALES, R. O. ; MORAIS NETO, L. B.
de. ; PEIXOTO, M. J. A. . Produção e Composição Química da Palma Forrageira Micropropaga in Vitro. Revista Brasileira
de Saúde e Produção Animal, v. 11, p. 953-960, 2010.SILVA, T. G. F.; ARAÚJO PRIMO, J. T.; MORAIS, J. E. F.; DINIZ,
W. J. S.; SOUZA, C. A. A.; SILVA, M. C. Crescimento e produtividade de clones de palma forrageira no semiárido e
relações com variáveis meteorológicas. Revista Caatinga, Mossoró no Rio Grande do Norte (RN), v.28, p.10-18, 2015.XU,
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Introdução: O Nordeste brasileiro a vegetação da caatinga é constituída por arbustos e árvores de pequeno porte, geralmente 
dotados de espinhos, sendo caducifólias, em sua maioria, perdendo suas folhas no início da estação seca (SANTOS et al., 
2010). Com isso determinadas localidades dessa região algumas espécies de cactáceas são numerosas, e contribuem com 
várias utilidades no manejo da Caatinga. Em períodos de grandes secas, particularmente as cactáceas xiquexique Pilosocereus 
gounellei e mandacaru (Cereus Jamacaru DC.) são utilizadas como recursos forrageiros estratégicos para a composição das 
dietas dos ruminantes (SILVA et al., 2005; SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2011). Essas espécies além de suprir parte da 
demanda nutricional dos animais, também atendem parte dos requerimentos de água dos mesmos (FERREIRA et al., 
2009).Objetivou-se avaliar a produção de gás in vitro do Pilosocereus gounellei e Cereus jamacaru em diferentes estádios 
vegetativos. 

Material e Métodos: Foram coletados três estádios vegetativos (jovem, intermediário e maduro) do Pilosocereus gounellei e 
Cereus jamacaru oriundos de áreas da Caatinga pertencente à Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco-
IPA, em Arcoverde, Sertânia e Serra Talhada-PE. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de Nutrição 
Animal da Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE. A produção de gases foi realizada de acordo com a técnica in vitro 
com transdutor de pressão, proposta por Theodorou et al. (1994). A produção cumulativa de gases foi estimada por meio da 
mensuração da pressão dos gases produzidos no decorrer do processo fermentativo, utilizando-se transdutor de pressão 
(LOGGER AG100-Agricer) nos tempos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42 e 48h pós-incubação para o Pilosocereus 
gounellei até 72h pós-incubação para o Cereus jamacaru. Utilizou-se a equação (y = 5,1612x - 0,3017) desenvolvida no 
Laboratório de Produção de Gases da UFRPE/UAG A partir da equação, foram utilizados os dados observados em pressão 
(psi = pressão por polegada) para o volume de gás produzido durante a incubação. Para determinação dos parâmetros, 
utilizou-se o modelo logístico bicompartimental (SCHOFIELD;PITT; PELL,1994) com auxílio do PROC NLMIXED do 
programa estatístico SAS®. O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos à 
análise de variância as médias comparadas ao teste de Tukey a= 0,05 utilizando o programa Statistica Analysis System 
(SAS®).

Resultado e Discussão: Em relação aos parâmetros de produção de gás in vitro, o Pilosocereus gounellei não apresentou 
diferença (P>0,05) entre os estádios vegetativos para o volume total de gás produzido. Do mesmo modo para os demais 
parâmetros, produção total estimada, volume de gás produzido pela degradação dos carboidratos fibrosos (A), taxa de 
degradação da fração de lenta digestão (B), volume de gás produzido pela degradação dos carboidratos não fibrosos (C), taxa 
de degradação da fração de rápida digestão (D) e lag time.Quando comparado com o Cereus jamacaru, apresentou (P<0,05) 
maior volume de gás produzido pela degradação dos carboidratos fibrosos em seu estádio intermediário, o resultado pode ser 
justificado pela alta concentração da fração C neste estádio vegetativo.Entre as duas espécies, observou-se maior volume total 
de gás observado e produção total estimada no estádio jovem para o Cereus jamacaru obteve maior volume total de gás 
observado e maior volume da produção total estimada no estádio jovem em relação ao Pilosocereus gounellei.



Conclusão: Constatou-se que o estádio jovem do Cereus jamacaru DC apresenta maior volume total de produção de gás em 
relação ao Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum. Bly ex Rowl).
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Introdução: Em regiões áridas e semiáridas, muitas das vezes a água disponível apresenta elevado níveis de sais, e pode
levar a severos danos paras plantas devido ao estresse abiótico. Assim é fundamental encontrar técnicas e formas que buscar
minimizar esses efeitos.Neste cenário o sorgo se destaca como uma alternativa forrageira para mitigar os efeitos do baixo
rendimento da pecuária no semiárido. Além dessas características, o sorgo tem sido reconhecido por sua tolerância moderada
ao estresse salino e suporta elevados níveis de radiação solar (LANDAU & SANS, 2010). Porém sua composição química
pode variar com o empregado de agua salobra. Por isso, é de fundamental importância sua avaliação nutricional para melhor
ser introduzido na alimentação animal. Dessa forma, objetivou-se avaliar os parâmetros de produção de gás in vitro do sorgo
BRS Ponta negra cultivado com água salobra e matéria orgânica. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à Embrapa Semiárido,
em Petrolina – PE. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 4 x 4 x 2, composto de
quatro lâminas de irrigação com água salobra (L1-25%, L2-50%, L3-75% e L4-100% da evapotranspiração), quatro níveis de
matéria orgânica (0 t.ha-1; 15 t.ha-1; 30 t.ha-1; 45 t.ha-1) e dois cortes (1° e 2° ciclo) da cultura com três repetições.Cada
subparcela experimental foi composta por 6 linhas, de 6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura e 0,60 cm entre
linhas, totalizando 48 subparcelas para cultura do sorgo (BRS Ponta Negra).A produção de gases in vitro foi realizada
conforme Theodorou (1994). As leituras foram aferidas nos tempos (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42 e 48 h) pós
incubação. Os dados de pressão (P) em PSI (pressão por polegada quadrada) foram convertidos em volume de gases (V),
adotando-se a equação, V = 5,1612P - 0,3017, R2 = 0,9873, gerada no Laboratório de Produção de Gases (LPG) da Unidade
Acadêmica de Garanhuns – UFRPE. Os dados da produção cumulativa de gases foram ajustados pelo modelo
bicompartimental sugeridos por Schofield (1994), utilizando o PROC NLMIXED do SAS®. Os dados foram submetidos à
análise de variância pelo PROC GLM e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 utilizando-se
o programa Statistical Analysis System (SAS®). 
Resultado e Discussão: Para o volume de gases oriundos da degradação dos carboidratos fibrosos (DECF) e as taxas de
degradação dos carboidratos fibrosos (TDECF) (Tabela 1) observou-se interação lâmina x matéria orgânica, e as variações
encontradas estão relacionadas com os valores de lignina encontrados, onde nas lâminas 50 e 75% da ETo se encontram
valores semelhantes. Para a degradação e taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos observou-se interação lâmina x
matéria orgânica. A variação encontrada é explicada pela variação nos teores de FDN. O mesmo fato foi observado para o lag
time, e os valores encontrados estão próximos aos encontrados por Magalhães et al. (2006) ao avaliar genótipos de sorgo.

 
Conclusão: A cultivar estudada não apresentou limitações nutricionais, de acordo com a cinética de fermentação ruminal.
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Introdução: Há região semiárida brasileira vêm enfrentado problemas com os grandes períodos de seca que diminuem
drasticamente a produção agropecuária da região. A vegetação encontrada nestas áreas é a Caatinga, com destaque para
plantas caducifólias que perdem suas folhas à medida que se caracteriza o período de estiagem (PEREIRA FILHO; BAKKE,
2010).Na estação chuvosa, o maior suporte forrageiro é dado pelo estrato herbáceo, e em período de estiagem, o restolho das
plantas herbáceas associada à folhagem das plantas lenhosas, alimentam os animais e protegem o solo, formando o que é
conhecido como serrapilheira (LOPES et al., 2009). Fica evidente, entender a relação da cobertura do solo pela vegetação
herbácea ao longo do ano, aspecto que pode indicar que quanto maior o aporte forrageiro, maior será a disponibilidade de
matéria seca aos animais nas áreas sob pastejo, mas em áreas sem a presença de animais tende a aumentar a produção de
serrapilheira e assim alterar a cobertura do solo. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental Lameirão, pertencente ao Centro de Saúde e
Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande - CSTR/UFCG, localizada na zona fisiografia do sertão
paraibano, no município de Santa Terezinha-PB. Ao final do período de estiagem (novembro e dezembro) de 2016, realizou-
se a divisão de uma área de quatro ha em quatro blocos, cada bloco foi dividido em quatro parcelas de (45 m x 45 m), tendo 5
m de largura nas extremidades das parcelas como bordadura, em seguida, realizou-se o manejo das espécies lenhosas
(rebaixamento e raleamento), adaptando-se a metodologia descrita por Araújo Filho (2013). O enriquecimento da caatinga
com capim andropogon foi realizado ao início do período das chuvas do ano subsequente.As avaliações de cobertura do solo
pelo estrato herbáceo foram realizadas no período de estiagem e chuvoso, caracterizando nove ambientes (mês). As coletas
foram realizadas com auxilio de uma moldura de ferro com 1,00 x 0,25 m de dimensões como unidade amostral (ARAÚJO
FILHO, 2013; GARIGLIO et al., 2010). Em cada parcela e para cada período, foram realizadas 25 amostragens, totalizando
100 amostras por ha em cada período. Os dados foram analisados segundo o delineamento em blocos (área no campo)
casualizados, com quatro tratamentos principais nas parcelas (manejo da jurema-preta) e cinco tratamentos secundários nas
subparcelas (momentos de avaliação - agosto, outubro, dezembro). As análises estatísticas foram realizadas utilizado o
programa estatístico SAS (2004), considerando um nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Observamos na tabela 1, que não houve diferença significativa (P>0,05) na cobertura do solo dos
meses de agosto (73,44%), fevereiro (73,82%) e julho (71,23%). De acordo com Silva (2016), o final do período chuvoso e
inicio do período seco é caracterizado pela maior disponibilidade de MS das plantas herbáceas, que em sua maioria são
temporárias e representa o principal componente da cobertura do solo, isso é decorrente do acumulo de biomassa que caem
sobre a superfície do solo à medida que se caracteriza o período de estiagem. Maciel (2016) destaca que durante a estação
chuvosa, a maior parte do material que recobre o solo é composta por plantas herbáceas ou arbustivas verdes, à medida que as
chuvas diminuem as plantas tendem a entrar no processo de senescência, o que pode inicialmente diminuir a cobertura do
solo, mas à medida que as folhas caem a cobertura do solo tende a aumentar.A cobertura do solo nos meses de agosto,
fevereiro e julho diferem em relação à obtida no mês de dezembro, que apresentou cobertura do solo inferior 56,60%. Lopes
et al. (2009) destaca que esse resultado é recorrente dos fatores climáticos, sendo eles a escassez das chuvas por um período
mais prolongado, e ainda os fortes ventos bem característicos nos períodos de seca que carreiam a cobertura dos solos
deixando-os desnudos. Portanto, pode-se entender que a cobertura foi inferior em dezembro, final da estação seca, pois as
plantas herbáceas temporárias já estão mortas e as lenhosas em dormência, e parte da serrapilheira já foi decomposta ou
carreada pelo vento.



Conclusão: A cobertura do solo pela vegetação herbácea em área de caatinga raleada, rebaixada e enriquecida com capim
andropogon (Andropogon gayanus) em áreas sob manejo silvipastoril tende a ser semelhante, mas há um ligeiro acréscimo
nos períodos de estiagem pelo acumulo de serrepilheira sobre o solo. 
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caracterização da caatinga sob manejo agroecológico. 43 f. Dissertação - Curso de Pós-graduação em Ciência Animal,
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Introdução: Uma das principais características da pecuária brasileira o uso de pastagens como principal fonte de alimento 
dos rebanhos. Porém, quando manejadas de forma inadequada, contribuem para os baixos índices de produtividade nas 
propriedades (ZANINE et al., 2011). O manejo adequado da pastagem, como o ajuste da intensidade de desfolhação, 
contribui para sua perenidade. Baixas intensidades de desfolhação permitem uma menor dependência das reservas para a 
rebrotação, devido à melhor utilização da área foliar residual. Por outro lado, altas intensidades de desfolhação podem 
provocar o esgotamento das reservas, diminuindo a persistência da pastagem (CUTRIM JÚNIOR et al., 2010). Gramíneas de 
porte baixo, cujos meristemas localizam-se mais próximos ao solo, podem ser manejadas sob maiores intensidades de 
desfolhação sem afetar a persistência do pasto. Objetivou-se avaliar o efeito de intensidades de desfolhação sobre os 
componentes da biomassa em Megathyrsus maximus cv. BRS Tamani.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura, na Universidade 
Federal do Ceará – NEEF/DZ/CCA/UFC, em pasto de capim-tamani irrigado por aspersão de baixa pressão. O clima da 
região é classificado como Aw’ tropical chuvoso, com temperatura média de 26,3 °C e pluviosidade média de 1600 mm. Os 
tratamentos consistiram em três intensidades de desfolhação, com índices de área foliar residual (IAFr) de 0,8; 1,0 e 1,8, 
dispostos em um delineamento em blocos completos casualizados, com quatro repetições. Realizaram-se colheitas de 
biomassa em 6 idades durante o período de rebrotação (0, 5, 10, 15, 20 e 25 dias), modeladas como medidas repetidas no 
tempo. Em cada idade de crescimento, utilizando uma moldura de 0,25 m², colheu-se uma amostra de biomassa em cada 
parcela (corte rente ao solo). Posteriormente, essa amostra foi pesada e fracionada em lâmina foliar, colmo e material morto. 
As amostras foram secas em estufa de ventilação forçada a 55 °C até que atingissem peso constante. Assim, obteve-se a 
biomassa pré-seca de forragem, que foi utilizada para estimar as biomassas de: forragem total (BFT; kg ha-1) forragem verde 
(BFV, kg ha-1), forragem morta (BFM, kg ha-1), lâmina foliar verde (BLV, kg ha-1) e colmo verde (BCV, kg ha-1). Quando 
significativo o efeito das idades, foram testados ajustes lineares e quadráticos por meio de contrastes polinomiais ortogonais, 
pelo teste F (P<0,05), utilizando o PROC MIXED, do programa estatístico SAS University.

Resultado e Discussão: Constatou-se interação (P<0,05) entre tratamento x idade para todas as variáveis analisadas. A BFT 
apresentou ajuste linear (P<0,0001) para todos os tratamentos avaliados. Estimaram-se incrementos diários de BFT de 
160,56; 193,44 e 226,45 kg ha-1 para os pastos manejados com 0,8; 1,3 e 1,8 de IAFr, respectivamente. Para a BFV, 
observou-se ajuste linear (P<0,0001) para todos os tratamentos, e quadrático (P<0,05) nos pastos submetidos a IAFr de 1,8. 
Em pastos manejados com maior intensidade de desfolhação, pode ocorrer um maior perfilhamento, ocasionado pela redução 
do tamanho dos perfilhos (SBRISSIA & DA SILVA, 2008), que pode aumentar a produção de forragem verde. A BLV 
respondeu crescentemente (P<0,0001) com o aumento da idade, e apresentou ajuste quadrático no manejo com IAFr de 1,8, o 
que pode explicar o ajuste quadrático na BFV observada para esse tratamento. Constatou-se ajustes linear (P<0,0001) e 
quadrático (P<0,05) para a BCV. A BFM apresentou comportamento linear para todos os tratamentos com o avançar da 
idade, com incrementos diários de 17,82; 31,11 e 62,40 kg ha-1, para os pastos manejados com IAFr de 0,8; 1,3 e 1,8, 
respectivamente. O maior incremento de BFM com o aumento do IAFr se deu provavelmente devido ao rápido 
desenvolvimento do índice de área foliar ocasionado pela maior área foliar remanescente após a desfolhação, o que favoreceu 
a fotossíntese e possibilitou que o dossel atingisse o nível crítico de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa em 
um menor intervalo de tempo, acelerando o processo de senescência foliar (MARANHÃO et al., 2018).



Conclusão: Os componentes da biomassa em capim-tamani são afetados pela intensidade de desfolhação. Maiores índices 
de área foliar residual propiciam maior biomassa de forragem verde, mas também de colmo e forragem morta, que podem 
comprometer o desempenho animal.

Referências Bibliográficas: CUTRIM JÚNIOR, J. A. A.; CÂNDIDO, M. J. D.; VALENTE, B. S. M.; CARNEIRO, M. S. 
de S.; CARNEIRO, H. A. V.; CIDRAO, P. M. L. Fluxo de biomassa em capim-tanzânia sob três freqüências de desfolhação 
e dois resíduos pós-pastejo. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 11, p. 618-619, 2010.MARANHÃO, T. D.; 
CÂNDIDO, M. J. D.; LOPES, M. N.; POMPEU, R. C. F. F.; CARNEIRO, M. S. S.; FURTADO, R. N.; SILVA, R. R.; 
SILVEIRA, F. G. A. Biomass components of Pennisetum purpureum cv. Roxo managed at different growth ages and 
seasons. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 19, n. 1, p. 11-22, 2018.SBRISSIA, A. F.; DA SILVA, S.C. 
Compensação tamanho/densidade populacional de perfilhos em pastos de capim-marandu. Revista Brasileira de Zootecnia, 
v. 37, n. 1, p. 35-47, 2008.ZANINE, A. de M.; NASCIMENTO JÚNIOR, D. do; SANTOS, M. E. R.; PENA, K. da S.; 
SILVA, S. C. da; SBRISSIA, A. F. Características estruturais e acúmulo de forragem em capim-tanzânia sob pastejo 
rotativo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, p.2364-2373, 2011.
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Introdução: A reensilagem de plantas forrageiras trata-se de alternativa para driblar as dificuldades de compra e produção de
algumas culturas, permitindo o transporte de silagem das regiões mais propícias ao cultivo do alimento e a sua utilização em
momentos mais oportunos. Entretanto, ainda se sabe muito pouco a respeito da composição química de forrageiras tropicais
submetidas a esse processo. Sabe-se, contudo, que a entrada de oxigênio no silo após a abertura favorece o crescimento de
leveduras e fungos, os quais degradam os carboidratos solúveis e o ácido lático, com produção de calor e aumento de pH
(Michel, 2015). Assim, aditivos químicos e inoculantes microbianos são utilizados visando melhorar o padrão de fermentação
e a qualidade das silagens (Mendes et al, 2008). Objetivou-se com o experimento, comparar a composição químico-
bromatológica, o perfil fermentativo e as perdas em silagens de cana-de–açúcar com e sem aditivo microbiano, reensiladas
com diferentes tempos de exposição aeróbica.

Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia,
localizada em São Gonçalo dos Campos - BA. Após a colheita a cana-de-açúcar foi triturada em máquina forrageira
estacionária e ensilada em quatro tambores plásticos com capacidade para 200 litros cada. Após 210 dias os silos foram
abertos e o material divido em dois montes, sendo em um deles realizada a inoculação com L. buchneri (105 ufc de bactéria g
-1 de forragem). Em seguida o material foi reensilado em intervalos de 6 horas (0, 6, 12 e 24h), em mini silos de PVC, cinco
por tratamento. No fundo de cada um, foi inserido 1kg de areia, em seguida uma tela para separar o material ensilado para
captação dos fluidos. A abertura dos silos ocorreu quando o material apresentava 120 dias de ensilado, totalizando 330 dias
desde a primeira ensilagem do material. No momento da abertura foram coletadas amostras de aproximadamente 300 gramas
de matéria natural para as análises laboratoriais. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições, em
esquema fatorial 4 (tempos de exposição do material ao ar antes da reensilagem) x 2 (com e sem aditivo), e os resultados
avaliados por meio de análises de variância e significância obtida a 5% de probabilidade (PROC GLM – SAS). O efeito dos
tempos de exposição do material antes da reensilagem foi interpretado por meio de análise de regressão.

Resultado e Discussão: Não foi encontrada interação (P>0,05) entre o uso do aditivo L. buchneri e o tempo de exposição ao
ar antes da reensilagem sobre os conteúdos de proteína bruta e carboidratos solúveis das silagens. Em contrapartida, foi
constatada interação (P>0,05) entre esses dois fatores para os teores de MS, MM, FDN e CNF. Verificou-se também um
efeito quadrático para os tratamentos sem aditivo, referente aos teores de MS, em relação ao tempo de exposição aeróbica
antes da reensilagem. Sendo que o maior conteúdo em MS foi de 215,56 g/kg-1 para o período de 13h de exposição ao ar.
Outro ponto importante é que ao se adicionar o aditivo bacteriano, ocorreu uma diferença (P<0,05) em relação ao conteúdo
mineral nos quatro tempos de exposição ao ar antes da reensilagem, e quando o aditivo não foi utilizado constou-se não haver
diferença nos conteúdos de minerais nos períodos de 0 e 6 horas de exposição aeróbica. Entretanto, ocorreu uma significativa
redução do conteúdo mineral no período de 12 horas de exposição ao ar, tendo sido verificado um efeito quadrático. Já com
relação ao conteúdo em CNF, observou-se efeito quadrático da inoculação com o L. buchneri, ocorrendo estabilidade dos
valores até 24h de exposição ao ar antes da reensilagem, quando ocorre uma redução no conteúdo desse componente na
presença do inoculante. Sendo que o menor conteúdo (145,36 g/kg-1) ocorreu com aproximadamente 15h de exposição ao ar.
Quanto ao nível de FDN na MS, foi verificado efeito quadrático da interação entre o tempo de exposição ao ar antes do
procedimento e a utilização do L. buchneri (P<0.05).



Conclusão: A reensilagem de cana-de-açúcar com até 24 horas de exposição ao ar antes desse procedimento, seja com ou 
sem aditivo microbiano (L. buchneri), não promove alterações que comprometam a composição e a qualidade final das 
silagens. 

Referências Bibliográficas: MICHEL, P. H. F. 2015. Universidade Federal de Minas Gerais. Dissertação, p. 11.MENDES,
C. Q, et al, 2008. R. Bras. Zootec., v.37, n.12, p.2191-2198.
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Introdução: O estudo para a geração e identificação de novas cultivares adaptadas produtivas e resistentes a pragas e doenças
reveste-se de grande importância para o Nordeste brasileiro. A palma forrageira Orelha de Elefante Africana (Opuntia
undulata Griffiths), identificada como resistente a cochonilha do carmim, é uma alternativa de cultivo, adaptada ao clima do
Semiárido brasileiro, que pode ser utilizada como reserva forrageira em época de escassez de alimentos nesta região,
contribuindo para o desenvolvimento da pecuária regional. A avaliação da composição bromatológica em progênies de clone
de palma forrageira Orelha de Elefante Africana servirá para subsidiar no planejamento do cultivo desta espécie, tendo como
principal estratégia fornecer alimento para os rebanhos, principalmente nos períodos de escassez. Objetivou-se estudar, a
composição bromatológica em progênies da palma Orelha de Elefante Africana. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido na Estação Experimental do IPA localizado em Arcoverde-PE no período de
junho/2015 a dezembro/2016, referente a segunda colheita bienal pós-plantio. O município encontra-se entre o Agreste e o
Sertão pernambucano, na altitude de 664 m, latitude 8°26’60” Sul, longitude 37°03’15” Oeste, precipitação media de 680 mm
e temperatura media anual de 23,7°C, variando de 13°C a 35°C nos meses de junho a dezembro, respectivamente. As parcelas
experimentais (representada por uma planta) foram distribuídas em um delineamento inteiramente ao acaso, com treze
repetições. Num total de 13 parcelas (11 progênies enumeradas de IPA-200174 P1 e IPA-200174 P11), a Orelha de Elefante
Africana/ IPA-200174 (Progenitora) e a Orelha de Elefante Mexicana/ IPA-200016 (Testemunha) distribuídas em 13 filas,
totalizando 169 plantas. O material vegetal de 5 progênies tidas como superiores, mais o progenitor (Orelha de Elefante
Africana) e a testemunha (Orelha de Elefante Mexicana), foi coletado e armazenado em sacos plásticos e preparado para
secagem em estufa de ventilação forçada a 55°C até atingir peso constante. Após a secagem, as amostras foram moídas em
moinho de facas tipo Willey em peneira de 1mm armazenadas em frascos e identificadas para determinação da matéria seca,
proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) segundo metodologia Detmann, et
al.(2012). Os dados foram submetidos à análise de variância, quando significativos, comparados pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, com auxilio do Programa GENES. 
Resultado e Discussão: Observou-se que não houve diferença significativa (P<0,005) para as variáveis de composição
bromatológica entre os clones (Tabela 1), com valores médios de FDN (2443g/kg) e FDA (2025 g/kg), o teor médio de MS
de 1075 g/kg e proteína bruta (PB) de 513 g/kg, é semelhante à média encontrada por Torres et al, (2009) onde verificaram
variação na composição química de variedades de palma Gigante e Miúda, tendo a Miúda apresentado 1030 g/kg de MS, 550
g/kg de PB, 1260 g/kg de MM, 3730 g/kg de FDN, 2020 g/k FDA, com dois anos de idade. Teores médios de MS (9,1 a 908
g/kg), MM (1120 g/kg), PB (1140 g/kg), e FDN (2400 g/kg), foram constatados para palma forrageira Orelha de Elefante
Africana por Moura (2012) ao estudar a composição química em variedades de palma forrageira com 34 meses em
Arcoverde-PE. Esses valores corroboram com os valores encontrados neste estudo para progênies de clone de palma
forrageira Orelha de Elefante Africana aos 2 anos de idade.



Conclusão: A composição bromatológica das progênies do clone de palma forrageira Orelha de Elefante Africana não
variou. 
Agradecimentos: CAPES, UFRPE E IPA. 
Referências Bibliográficas: DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; QUEIROZ, A.C.;
BERCHIELLI, T.T.; SALIBA, E.O.S.; CABRAL, L.S.; PINA, D.S.; LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. Métodos para
análise de alimentos - INCT - Ciência Animal. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. 214pMOURA, J G,. Valor nutritivo
e características anatômicas de variedades de palma forrageira (Nopalea sp, e Opuntia sp,) com diferentes níveis de
resistência à cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell) / Dissertação (Mestrado em Zootecnia) -Universidade
Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Zootecnia, Recife, 2012TORRES, L, C, L,; FERREIRA, M, A,; GUIM, A,;
VILELA, M, S,; GUIMARÃES, A, V,; SILVA, E, C,; Substituição da palma-gigante por palma-miúda em dietas para
bovinos em crescimento e avaliação de indicadores internos.Revista Brasileira de Zootecnia, Brasília, v, 38, n, 11, p, 2264-
2269, 2009.
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Introdução: A silagem de palma forrageira vem se consolidando como uma alternativa cada vez mais utilizada para
alimentação animal no semiárido brasileiro. Apesar de possuir altos índices de carboidratos solúveis e de matéria mineral, a
palma forrageira apresenta baixo conteúdo de matéria seca e proteína bruta que pode comprometer o processo fermentativo e
a qualidade da silagem (McDonald et al., 1991). A inclusão de maniçoba na silagem de palma como forma de elevar os teores
de matéria seca e proteína possibilitando uma melhora no perfil fermentativo e das características nutricionais da massa
ensilada. Objetivou-se avaliar composição químico-bromatológica de silagem a base de palma forrageira associada à
maniçoba. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Metabolismo Animal da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE.
Foram avaliados cinco níveis de adição da maniçoba (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) na ensilagem da palma, com três
repetições. A forragem foi picada em cortes de 2-2,5cm, homogeneizada, e ensilada em silos de PVC (10x50cm), dotados de
válvula de Bunsen para escape de gases e 1 kg de areia seca ao fundo do silo para coleta do efluente. Coletou-se amostras das
silagens, que foram secas e moídas em peneiras de 1mm, para determinar segundo AOAC (2016) as seguintes variáveis:
matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE). Determinou-se o teor de fibra em
detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de acordo com Van Soest et al. (1991). A lignina foi determinada
de acordo com Silva e Queiroz (2002). A hemicelulose (HEM) foi calculada pela equação: HEM = FDN - FDA. Estimou-se
os valores de carboidratos totais (CT), pela equação: CT = 100 – (%PB + %EE + %Cinzas), (Sniffen et al.,1992): Os dados
foram submetidos à ANOVA e regressão. A escolha das equações de regressão foi baseada no coeficiente de determinação e
na significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste de Tukey, por meio do Statistical Analysis System – SAS
(2010). 
Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1, observou-se que a inclusão crescente dos níveis de maniçoba promoveu
efeito linear crescente nos valores de MS, EE, PB, FDN, FDA, LIG, CEL e HEM da silagem. No entanto, as variáveis MM,
CHOT e CNF apresentaram efeito linear decrescente com as inclusões.Os teores de MS, variaram de 10,61 a 28,89% em
silagens de palma associadas à maniçoba. Esse aumento de MS está relacionado com o maior teor de MS da maniçoba.
Carvalho et al. (2014), avaliando o uso da maniçoba em ensilagem de cana-de-açúcar, verificaram um aumento no teor de
MS. Houve efeito linear crescente para os valores de EE e PB com a adição crescente nos níveis de maniçoba (Tabela 1). Isso
se deve aos maiores teores desses componentes na maniçoba. O mesmo foi observado para as variáveis FDN, FDA, HEM e
CEL, que aumentaram junto à fração fibrosa da silagem, oriunda da inclusão da maniçoba em sua constituição. Verificou-se
para as variáveis MM, CHOT e CFN, efeito linear decrescente com a inclusão da maniçoba na silagem. Os teores desses
componentes na palma são superiores aos da maniçoba, sendo que, a menor participação da palma na silagem, promoveu uma
redução nos valores de tais componentes.

 
Conclusão: Silagem a base de palma forrageira associada à maniçoba proporciona maior aporte nutricional e fermentativo
em dietas para ruminantes. 
Referências Bibliográficas: Association of official chemists. Official Methods of Analysis. Washington: AOAC. 2016.
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Introdução: Um dos principais problemas que desafiam a produção animal no Semiárido brasileiro é a produção de 
alimentos, região caracterizada pelo clima predominantemente seco, altas temperaturas, irregularidade de chuvas durante o 
ano, resultando em longos períodos de estiagens, tornando o cultivo de forrageiras uma atividade de alto risco. Uma das 
alternativas para tal problemática é o cultivo de forragens adaptadas a essas condições edafoclimáticas, associadas às técnicas 
de conservação de forragem (Silva et al., 2015). O capim-elefante é um recurso forrageiro adaptado e bastante difundido na 
região nordestina assim como a palma forrageira, ambas apresentam baixo teor de matéria seca para produção de silagem, 
porém possuem um bom poder tampão, diminui o efeito da umidade sobre os padrões de fermentações indesejáveis 
conferindo uma silagem de boa qualidade (Santos et al., 2012).Objetivou-se avaliar a composição química de silagens de 
capim elefante com adição da palma forrageira.

Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda experimental da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns. O material utilizado para a silagem foi capim elefante (Pennisetum 
purpureum Schum.), cv. Taiwan A-146, picado em máquina forrageira estacionária, regulada para cortar em partículas de 
aproximadamente 2 cm, e a palma forrageira (Opuntia cochenillifera) foi processada em uma fatiadora com sistemas de 
navalhas, que permite processar os cladódios em cubos de 2 x 2 cm. Foram avaliados quatro tratamentos, sendo silagem 
exclusiva de capim elefante; capim elefante + 15% de palma forrageira; capim elefante + 30% de palma forrageira e capim 
elefante + 45% de palma forrageira, com três repetições cada, totalizando 12 unidades experimentais, em um delineamento 
experimental inteiramente casualizado (DIC). Os silos experimentais utilizados eram tubos em PVC de 100 mm de diâmetro 
por 550 mm de comprimento. A abertura dos silos foi realizada após 60 dias de armazenamento.A silagem foi retirada dos 
silos, homogeneizada e amostrada para determinações a composição química após secagem a 65 °C em estufa de ventilação 
forçada. As amostras foram moídas a 1 mm em moinho tipo Wiley para determinação dos teores de matéria seca (MS), cinzas 
e a proteína bruta (PB) pelo método micro Kjeldahl (AOAC, 1990). Enquanto a fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) 
segundo Van Soest (1991). Os resultados obtidos foram analisados usando-se o programa estatístico SAS® (2013) e 
submetidos à análise de variância e regressão. As médias foram comparadas pelo teste Tukey.

Resultado e Discussão: Verificou-se um efeito linear decrescente (P<0,05) no teor de matéria seca (MS), onde a palma 
forrageira, em seu nível mais alto de inclusão diminuiu 8,66% no teor de matéria seca da silagem, essa diminuição é 
explicada pelo baixo teor de MS presente nessa cactácea, cerca de 11,7% (Valadares Filho, 2006). Apesar do conteúdo de MS 
ser considerado um fator limitante na elaboração de uma silagem, pois favorece a fermentação butírica e produção de 
efluentes (Schocken-Iturrino et al., 2005), a palma forrageira apresenta a mucilagem que confere a capacidade de retenção de 
seus compostos fluidos, impedindo perdas por formação de efluentes (Santos et al., 2012), além disso a palma forrageira é 
rica em polissacarídeos pécticos, esse percentual de açúcares solúveis podem proporcionar substratos prontamente 
disponíveis à fermentação lática (Niderkorn et al., 2017). Houve efeito linear decrescente (P<0,05) para FDN, com adição da 
palma forrageira. Enquanto os teores de CNF aumentaram (P<0,05) com a adição da palma forrageira. A associação da palma 
forrageira com alimentos que possuem elevado teor de FDN, favorece a inclusão da fibra com alta efetividade no sistema, 
tendendo a um melhor funcionamento fisiológico do rúmen e utilização dos nutrientes da dieta, otimizando o crescimento 
microbiano (Bianchini et al., 2007). Além disso, os altos valores de carboidratos solúveis. Não houve efeito (P>0,05) da 
inclusão para a PB e o EE.



Conclusão: Silagens de capim elefante associadas à palma forrageira apresenta grande potencial para a utilização na 
alimentação de ruminantes. A palma forrageira mostra-se uma importante ferramenta na sustentabilidade da pecuária e no 
desenvolvimento do Semiárido brasileiro.
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Introdução: Segundo Coelho et al. (2002), uma parte da demanda brasileira de grãos, de 10 a 20%, pode ser atendida com
maior economicidade pela cultura do sorgo, com uma cotação estimada entre 20 a 30% inferior ao milho, nos mercados
nacional e internacional. Neste particular, por suas características nutricionais e por ser componente importante do mix de
insumos energéticos que entram na composição de rações para aves, suínos e bovinos, o grão de sorgo tem sido pesquisado
como sucedâneo do milho (Zago, 1997). Os sais solúveis contidos nas águas de irrigação podem, em certas condições
climáticas, salinizar o solo e modificar a composição iônica no complexo sortido, alterando as características físicas e
químicas do solo, como o regime de umidade, aeração, nutrientes, desenvolvimento vegetativo e produtividade, segundo
Pizarro (1990). Em vista disso, objetivou-se determinar a composição de microminerais do genótipo de sorgo cv. IPA 1011
irrigado sob diferentes frações de lixiviação com água salina. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Semiárido, em Petrolina - PE, com o sorgo da variedade IPA
1011 em uma área experimental formada por cinco fileiras de cinco metros de comprimento, espaçadas em 0,5 m, perfazendo
uma área de 12,5 m². A parcela útil foi composta pelas três fileiras centrais, eliminando os metros iniciais e finais de cada
fileira, totalizando 4,5 m².O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, constituído por uma variedade de
sorgo irrigado com quatro frações de lixiviação (0, 5, 10 e 15%) e 4 repetições. A irrigação foi realizada por gotejamento
superficial com água salina oriunda de poços. De acordo com a classificação de Richards (1954) essa água foi identificada
como C4S1. Sua aplicação foi realizada com base na evapotranspiração da cultura (ETc), utilizando o método proposto pela
FAO 56 (Allen et al., 2006), de acordo com a eficiência de aplicação de água do sistema e as frações de lixiviação testadas.A
determinação de minerais foi realizada a partir de amostras da planta inteira. O material vegetal seco foi triturado e submetido
à digestão nítrico-perclórica, para determinação dos teores de sódio (Na). Os teores de Na foram determinados por fotometria
de chama; Cu, Fe, Mn e Zn por espectrofotometria de absorção atômica (Richards, 1954). Os dados foram submetidos à
análise de variância utilizando o programa SAS, aplicando o teste de regressão a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 houve efeito quadrático (P<0,05) sobre a quantidade de boro (B), ferro(Fe), manganês
(Mn) e zinco (Zn) no conteúdo da planta de sorgo, exceto o Cobre (Cu) e molibdênio (Mo). O Bo apresentou a acumulação
máxima (Ymax= 20,25 mg/kg-1) segundo a aplicação de 8,86 % (Xmax) de lixiviação. E quanto à lâmina maior (15 %)
reduziu em 11,6% o teor de Boro na forragem.Yagi et al. (2006) estudando o efeito da aplicação de zinco em sementes de
sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) na nutrição, observaram que houve efeito quadrático das doses de Zn nos teores de Zn-
Parte aérea e Zn-Raiz, observando-se teores máximos teóricos de 234 e 315 mg/kg-1 de Zn, respectivamente, com as doses de
20,78g e 21,69 g de Zn por kg de semente, respectivamente, valores estes inferiores aos encontrados no presente
estudo.Segundo Dechen et al. (1991), a variação no conteúdo de micronutrientes das plantas é grande por causa da influência
de diversos fatores, sendo os valores geralmente encontrados na matéria seca da ordem, em mg/kg-1, de 20 a 50 para o Zn; de
10 a 20, para o Mn, e em torno de 100, para o Fe. Comparando esses valores com os obtidos no presente experimento, os
quais apresentaram variações de 17,39 a 20,99, para o Zn; de 34,37 a 65,58, para o Mn, e de 118,31 a 149,30 para o Fe,
verificou-se que eles foram mais elevados do que os citados por aqueles autores, exceto para Zn.Quanto ao Cu e o Na,
apresentaram maiores valores na maior lâmina de lixiviação.

 
Conclusão: Os teores de B, Fe, Mg foram considerados elevados segundo o descrito na literatura, exceto para Zn quando
utilizado água salina. Quanto ao Cu e o Na, apresentaram maiores valores na maior lâmina de lixiviação.
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Introdução: O Semiárido brasileiro é conhecido pela má distribuição das chuvas, enfrentando assim grandes desafios na
produção de alimentos. O uso de plantas adaptadas às condições edafoclimáticas da região tem sido uma boa estratégia para a
alimentação animal. Dentre as diversas espécies presente na Caatinga que podem ser utilizadas como alimento para os
ruminantes, destacam-se as plantas da família Cactaceae. Dentre estas, o Cereus jamacaru, cactácea nativas resiliente a longas
estiagens, e mesmo em condições de estresse hídrico, preserva sua composição nutricional, podendo ser fonte de nutrientes,
principalmente carboidratos (principal fonte de energia) (SILVA et al., 2013). Assim objetivou-se avaliar a composição
química-bromatológica do Cereus jamacaru DC associado ao estádio vegetativo do caule secundário. 
Material e Métodos: Foram coletados três estádios vegetativos (jovem, intermediário e maduro) do Cereus jamacaru DC
oriundas de áreas da Caatinga pertencente à Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA, em
Arcoverde, Sertânia e Serra Talhada-PE. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de Nutrição Animal da
Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE. Foram realizadas análises segundo a metodologia da Association of Official
Analytical Chemists (AOAC, 1990) para determinação da matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO),
extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB). Para determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido
(FDA) foi segundo Van soest et al (1991), com adaptação de Senger et al (2008). Para lignina digerida em ácido (LDA)
segundo Van soest et al (1991). A estimativa da celulose (CEL) foi através da equação: CEL = FDA – LDA e da
hemicelulose (HEM) pela equação: HEM = FDN – FDA e. A extração da pectina segundo Zanella & Taranto (2015). O
estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 utilizando-se o programa Statistical Analysis System (SAS®). 
Resultado e Discussão: Não houve diferença (P>0,05) entre os estádios vegetativos para as variáveis MS, MM, MO, EE, PB,
PIDN, CEL, LDA e PEC. Quanto as variáveis FDN, FDNcp, FDA o estádio maduro apresentou (P<0,05) maior teor. O
estádio vegetativo intermediário apresentou (P<0,05) maior concentração de HEM em relação ao estádio jovem (Tabela 1).
Observou-se que as concentrações fibrosas são crescentes ao longo do desenvolvimento dos estágios vegetativos do C.
jamacaru, sendo maiores para o estádio maduro, o que está relacionada com a maior maturidade dos mesmos. Pois a
maturidade da planta implica na expansão da parede celular. Segundo o NRC (2001) os valores obtidos para a FDN neste
estudo permitem atender ao requerimento mínimo de 250,0 g/kg desta fração para o volumoso em dietas para vacas lactantes.
Segundo Silva et al (2010) a associação do C. jamacaru com outras forrageiras proporciona um consumo de nutrientes que
atendem aos requerimentos dos ruminantes da região Semiárida em períodos de longa estiagens.

 
Conclusão: Considera se o Cereus jamacaru DC um volumoso capaz de suprir parte das exigências nutricionais dos animais
na época de escassez de forragem e que também funciona como banco de reserva estratégica de água e energética na região



Semiárida brasileira. 
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Introdução: O sistema de produção de ruminantes da região Semiárida tem a vegetação caatinga como o principal suporte
forrageiro e enfrenta desafios com relação à sazonalidade na oferta de forragem (SILVA et al., 2013). Existem 85 espécies de
cactos distribuídas em 20 gêneros da família Cactaceae, com destaque aos gêneros Cereus, Opuntia e Pilosocereus
(CAVALCANTE et al., 2013). Estas espécies apresentam considerável importância para a região Semiárida. Em períodos de
longas estiagens é adotada pelos agricultores a oferta do Pilosocereus gounellei para alimentar seus rebanhos de caprinos,
ovinos e bovinos. Este possui em seu caule um grande aporte de reservas de água e energética contribuindo para a
viabilização dos sistemas de produção pecuários. Assim objetivou-se avaliar a composição química-bromatológica do
Pilosocereus gounellei (A. weber ex K. Schum. bly ex Rowl) associado ao estádio vegetativo do caule secundário. 
Material e Métodos: Foram coletados três estádios vegetativos (jovem, intermediário e maduro) do Pilosocereus gounellei
oriundas de áreas da caatinga pertencente à Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA, em
Arcoverde, Sertânia e Serra Talhada-PE. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de Nutrição Animal da
Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE. Foram realizadas análises segundo a metodologia da Association of Official
Analytical Chemists (AOAC, 1990) para determinação da matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO),
extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB). Para determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido
(FDA) foi segundo Van soest et al (1991), com adaptação de Senger et al (2008). Para lignina digerida em ácido (LDA)
segundo Van soest et al.(1991). A estimativa da celulose (CEL) foi através da equação: CEL = FDA – LDA e da
hemicelulose (HEM) pela equação: HEM = FDN – FDA e. A extração da pectina segundo Zanella & Taranto (2015). O
estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 utilizando-se o programa Statistical Analysis System (SAS®). 
Resultado e Discussão: Houve diferença (P>0,05) entre os estádios vegetativos para as varáveis MS, MM, MO, PB, FDN,
FDNcp, FDA, CEL e LDA . Enquanto que para as variáveis EE, PIDN, HEM e PEC não apresentou diferença (P<0,05)
(Tabela 1). De modo geral o P. gounellei apresenta uma baixa concentração de MS devido a sua suculência, pois apresenta o
mecanismo de potencial de água elevado nos tecidos, pela abertura dos estômatos durante a noite. Observar se um decréscimo
da MM em relação ao desenvolvimento dos estádios, o que é justificado pelo amadurecimento da planta em virtude de um
processo natural de diluição e de translocação de nutrientes para o sistema radicular (PEDREIRA & BERCHIELLI, 2011).
Enquanto as concentrações das frações fibrosas são crescentes ao longo do desenvolvimento vegetativo, tendo maiores
concentrações para o estádio maduro. Segundo Silva et al (2010) a associação do Pilosocereus gounellei com outras
forrageiras proporciona um consumo de nutrientes que atendem as exigências dos ruminantes da região Semiárida em
períodos de longa estiagens.

 
Conclusão: O Pilosocereus gounellei tem variação em sua composição bromatológica quanto ao desenvolvimento dos
estádios vegetativos e independentemente desta variação este volumoso se apresenta capaz de suprir parte das exigências de



nutrientes aos ruminantes em períodos de longa estiagem na região Semiárida. 
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Introdução: No Brasil, o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma das forrageiras mais utilizadas na
alimentação animal. Seu cultivo consorciado com leguminosas pode ser importante para a pecuária. Sabe-se que este tipo de
sistema de cultivo traz melhorias ao solo, ao ecossistema formado e à qualidade da forragem produzida (ANDRADE, 2010).
Dentre as diversas leguminosas forrageiras que foram estudadas na zona da Mata de Pernambuco, a cunhã (Clitorea ternatea
L.) destacou-se pela alta produtividade e elevado valor nutritivo, com elevados teores de PB (TEIXEIRA et al., 2010). Além
disso, por apresentar hábito de crescimento volúvel, pode ser compatível em um consórcio com o capim-elefante.No entanto,
o porte do capim-elefante pode modificar o crescimento da cunhã, sua proporção na forragem e consequentemente, sua
composição química. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar a composição química da cunhã consorciada com
genótipos de capim-elefante de diferentes portes.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em blocos completos casualizados com quatro repetições. A cunhã 
(Clitorea ternatea L.) foi avaliada em consórcio com quatro genótipos de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.): 
IRI-381 e Elefante B, de porte alto; e Mott e Taiwan A-146 2.37, de porte baixo. Os genótipos foram implantados em 2014, 
em sulcos espaçados por 1,0 m entrelinhas, formando parcelas de 25m². A produção de mudas de cunhã ocorreu na casa de 
vegetação do Departamento de Zootecnia da UFRPE, que foram transportadas para a área experimental após 60 dias. As 
mudas foram transplantadas nas entrelinhas das parcelas de capim-elefante. Posteriormente, foi realizado um corte de 
uniformização em 20 de março de 2019, à nível do solo para os genótipos e a 20 cm para a cunhã. Foi realizada adubação de 
manutenção com base em resultados de análise química do solo, com doses de 100, 60 e 70 kg ha-1 de N, K2O e P2O5, 
respectivamente. As parcelas consorciadas não receberam doses de N. O corte da forragem ocorreu em 20 de maio de 2019. 
Foram avaliados os teores de matéria seca (MS), cinzas, proteína bruta (PB), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e 
ácido (FDA) da cunhã, conforme Detmann (2012). A forragem foi composta de folhas, ramos e vagens. Também foram 
estimadas as proporções de cunhã no consórcio, por meio de fracionamento das amostras colhidas. Os dados foram analisados 
com auxílio do PROC GLM do SAS®, versão University. As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey para os 
genótipos, à 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Houve efeito de genótipo de capim-elefante (p<0,0001) para as proporções de cunhã nos consórcios 
(Tabela 1). A maior proporção da cunhã ocorreu no consórcio com o Taiwan A-146, sendo a mistura visivelmente favorável à 
cunhã. Já a menor proporção da cunhã ocorreu na mistura desta com o Elefante B. Provavelmente, esses resultados ser ao 
porte alto do Elefante B e baixo do Taiwan A-146. O Taiwan A-146 apresenta o colmo mais delgado do que os demais, o que 
pode ter contribuído para a cunhã na competição interespecífica por recursos, em especial, luz. Já o consórcio com o Mott 
apresentou proporções mais equilibradas, apontando maior estabilidade entre as espécies. Houve efeito do genótipo de capim-
elefante para os teores de cinzas (p=0,0003), proteína bruta (p<0,0001), fibra insolúvel em detergente neutro (p<0,0001) e 
fibra insolúvel em detergente ácido (p<0,0001) da cunhã (Tabela 2).O maior teor de cinzas da cunhã ocorreu no consórcio 
com o Elefante B. Já para os teores de PB, os maiores valores observados foram nos consórcios com genótipos de porte alto 
(Elefante B e IRI-381). Por fim, os maiores valores de FDN e FDA foram encontrados no consórcio com o capim Mott. Estes 
resultados podem ser explicados pelas proporções de cunhã em cada consórcio. Quando misturadas aos genótipos de porte 
baixo, a cunhã provavelmente teve seu desenvolvimento fenológico acelerado, fato que reduziu PB e aumentou FDN. 
Entretanto, os teores de PB encontrados estão dentro da descrição em literatura, de 180 a 240 g kg-1 (GOMEZ & 
KALAMINI, 2003).



Conclusão: O porte dos genótipos de capim-elefante teve efeito sob a proporção da cunhã nos consórcios. A mistura com o 
capim Mott apresentou um consórcio mais estável quando comparado aos demais. Porém, é necessário maior tempo de 
observação para confirmar tal realidade.O porte alto dos genótipos Elefante B e IRI-381 proporcionou melhor composição 
química da cunhã no consórcio.
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Introdução: A palma forrageira possui adaptações morfológicas que lhe permite melhor adaptação ao calor e radiação
excessivos, constituindo-se uma alternativa fundamental para regiões caracterizadas pela escassez na produção de forragens,
durante o período seco (Farias et al., 2000). A adubação nitrogenada interfere na produção e no valor nutritivo da forragem,
influencia a atividade mitótica e atua no alongamento das novas células produzidas (Kavanová et al., 2008), fato que confere
maior crescimentos as plantas, aumentando assim a produção e melhorando a composição química do alimento. Objetivou-se
avaliar a composição química do genótipo Doce em diferentes localidades em ambiente tropical, sob diferentes estratégias de
adubação nitrogenada. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em duas localidades de clima Tropical (Aw) Köppen (1936), sob
delineamento em blocos casualizado em parcelas sub-subdivididas no espaço, com cinco repetições. As parcelas
corresponderam de duas frequências de aplicação da adubação nitrogenada (Aplicação total aos 30 dias e fracionada aos 30 e
60 dias), as subparcelas de quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg ha-1 ano-1) e as sub-subparcelas corresponderam
de duas localidades de cultivo (Curimatá e Riacho Frio) respectivamente. Para o plantio, foram realizadas correção de acordo
com a análise de solo, e adubação de plantio com 40 kg ha-1 de potássio e 75 kg ha-1 de fósforo. A adubação nitrogenada foi
realizada de acordo com o tratamento utilizando como fonte a Ureia (45% de N). O espaçamento utilizado foi de 1,5 m x 0,1
m, com parcelas de 4,5 m x 5,0 m, sendo espaçadas com área não cultivada de 1 metro. As subparcelas foram compostas de
4,5 m x 1,2 m com 36 raquetes de palmas. A palma foi irrigada por sistema de gotejamento com 1mm de água a cada 7 dias.
O corte foi realizado após um ano do plantio, conservando a matriz .Foram utilizadas as metodologias descritas por Detmann
et al. (2012) para a análise de composição química: Matéria seca (MS) (INCT-CA G-003/1), extrato etéreo (EE) (INCT-CA
G-004/1), matéria mineral (MM) (INCT-CA M-001/1), fibra em detergente neutro (FDN) (INCT-CA F-002/1). Os dados
foram submetidos a análise de regressão, variância e teste de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, empregando
o sistema SISVAR, versão 5.0 (Ferreira, 2011). 
Resultado e Discussão: Houve interação entre a frequência × dose para o teor de matéria mineral (MM). Foram observadas
significância (P<0,05) somente para influência da localidade (Tabela 1), nos teores de MM, EE, FDN e FDA. Em relação as
frequências de aplicações da adubação nitrogenada e as doses de N, não houve efeito (P>0,05) para as variáveis estudadas.Na
localidade 1 houveram maiores valores para MM, FDN e FDA. Batista et al. (2003) relataram que as variações na matéria
mineral são provavelmente decorrentes das diferentes condições edafoclimáticas e de manejo as quais a palma forrageira é
submetida.De acordo com Ferreira et al. (2005), independentemente do gênero, a palma forrageira apresenta teores
consideráveis de MM, EE, FDN e FDA muito embora estes valores variem de acordo com a espécie, clones, idade dos
cladódios, zona geográfica e época do ano. Valadares et al. (2006) encontrou teor de FDA igual a 13,66%, valores médios
que os achados no presente trabalho, onde os valores observados variam de 11,76 a 24,69%, onde o maior valor foi
encontrado na localidade 1.

 
Conclusão: A localidade 1 obteve melhores características químicas da palma forrageira genótipo Doce, apresentando
maiores valores de matéria mineral e fibra em detergente neutro. 
Agradecimentos: Agradecemos ao grupo NUEFO, e ao CNPQ pelo financiamento ao projeto. 
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Introdução: Diante do cenário de mudanças na produção agropecuária, surgem alternativas que visam à adequação dos
sistemas produtivos ao foco da sustentabilidade ambiental. Entre estas dar-se ênfase as que buscam o uso eficiente do recurso
hídrico, como os polímeros hidroretentores, ou hidrogéis, que são capazes de absorver até 400 vezes seu peso em água
(KLEIN; KLEIN, 2015).A introdução de tecnologias no cultivo da palma visa melhorar os aspectos produtivos e o
desenvolvimento da cultura. Para Suassuna (2013), a palma possui boa resposta adubação, seja orgânica ou química. Lima et
al., (2015), relatou que o fornecimento hídrico é fundamental em localidades que possuam baixas altitudes, assim a utilização
do hidrogel agrícola, devido suas características, pode a vim a ser uma alternativa para o fornecimento hídrico a palma
forrageira.Diante do exposto, objetiva-se avaliar a composição química da palma forrageira, em razão da utilização do
hidrogel agrícola e da adubação foliar. 
Material e Métodos: O experimento transcorreu na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Macaíba/RN. O período experimental foi de fevereiro de 2017 a
agosto de 2018. A variedade utilizada no experimento foi a Orelha de Elefante Mexicana, no espaçamento de 1,0 x 0,5 x
0,15m (133.333 plantas por hectare), em fileiras duplas. Foram utilizados três tratamentos e seis repetições, no delineamento
experimental inteiramente casualizados. O tratamento Testemunha (T1) recebeu apenas adubação granulada. Tratamento 2
(T2) aplicou-se o 6g do hidrogel agrícola + fertilizante foliar. Tratamento 3 (T3) utilizou-se a adubação foliar.A formulação
da adubação líquida, contemplou 15 kg de cloreto de potássio solúvel e 15 kg de ureia, que foram diluídos em 40 litros de
água, que foi distribuído igualmente o T2 e T3. Foi coletado 3 kg de matéria verde de palma em cada repetição, sendo
identificadas e levadas a estufa a 55°C, até obter peso constante. Após o material foi triturado em moinho com peneira de 2
mm, sendo então levado ao laboratório, para determinação do seguintes parâmetros, conforme as seguintes metodologias:
Matéria Seca (MS) e Matéria mineral (MM) metodologia da AOAC (1990), Fibra em detergente neutro (FDN) e Fibra em
detergente ácido (FDA) método de Van Soest et al., (1981), Proteína bruta (PB) método de Kjedhal, Carboidratos totais
(Sniffen et al., 1992).Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância da ANOVA e a comparação de médias pelo
teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Os dados da tabela 1 demonstram diferença estatística para MS, MM, PB, NDT e CHOTS. As
demais variáveis não diferiram entre si a (p<0,05). Os resultados observados para o tratamento com hidrogel + adubação
foliar, foram superiores estatisticamente para o teor de carboidratos totais (CHOTs). Os teores de MS obtidos nos três
tratamentos deste estudo, estão dentro da faixa relatada por Marques et al., (2017), que observou variação de 6,07-16,57 % de
MS. O T3 obteve o maior teor de MS no ensaio, seguido pelo T2 que utilizou o hidrogel, o que comprova que o hidrogel
auxiliou na conversão da matéria seca no T2 comparando com T1. Os teores de PB obtidos de 8,20 e 5,36% no T1 e T3,
respectivamente, foram superiores aos relatados por Ferreira et al., (2006), já no T2 o valor está dentro do relatado por
Marques et al., (2017). Os teores de FDN observados nos três tratamentos, são superiores aos relatados por Ferreira et al.,
(2006), já os de FDA estão condizentes com os obtidos por estes autores. Sabe-se que a palma forrageira possui baixos teores
de fibras, necessitando a correção com fontes de fibras como: bagaço de cana ou feno (LIMA et al., 2015; FERREIRA et al.,
2006). Com relação aos teores de carboidratos totais (CHOTs), os valores obtidos em TI e T3 estão de acordo com Frota et
al., (2015), já em T2 o valor é superior ao relatado por estes autores. Houve diferença estatística entre os tratamentos
analisados, devido possivelmente a fatores relacionados a nutrição via adubação, já que os valores obtidos foram superiores
nos tratamentos com uso da adubação foliar.

 
Conclusão: A composição química da palma forrageira sofreu influência do uso do hidrogel e da adubação foliar, nos
parâmetros avaliados de Matéria seca e carboidratos totais nos tratamentos analisados.O aumento no teor de MS condiz a uma
maior capacidade de suporte animal propiciado pela palma, assim os valores obtidos corroboram este fato. 
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Introdução: O sorgo é uma planta forrageira com grande potencial de uso em regiões áridas e semiáridas, pois possui alta 
eficiência no uso de água, alta produção de biomassa, além de ser resistente à salinidade e déficit hídrico do solo 
(TOLENTINO et al., 2016). No entanto, observa-se grandes dificuldades de produção devido a não-utilização do híbrido mais 
adequado para determinada região. Assim, objetivou-se avaliar a composição química de diferentes híbridos de sorgo 
forrageiro cultivados em região semiárida para produção de silagem.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente ao campus 
Professora Cinobelina Elvas (CPCE), no município de Alvorada do Gurgueia, Piauí. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizado, com três repetições. A área total experimental foi de 458,8 m2, sendo dividida em 75 parcelas de 2,8 m2 
cada (2,8 m x 1 m) com espaçamento entre linhas de 0,70 m, e de 0,5 m entre parcelas e 2,00m entre blocos. Foram utilizados 
23 híbridos fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo, classificados como sorgo de duplo propósito. O plantio ocorreu no início 
do período chuvoso na proporção 20 sementes m/linear. Realizou-se a colheita a uma altura de 10 cm do solo descartando as 
linhas laterais quando o estádio do grão era farináceo, utilizando as plantas da área útil de cada parcela (2m lineares 
centrais).As amostras pré-secas dos híbridos foram trituradas em moinho estacionário Thomas Wiley®, com peneira de 
malha de 1,0 mm para realização das análises laboratoriais da composição química.As análises de matéria seca (MS) (nº 
934.01), (nº 930.05), proteína bruta (PB) (nº 981.10), foram realizadas de acordo com os métodos da AOAC (1990). Nas 
análises para a determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), utilizou-se a 
metodologia de Van Soest et al. (1991) que foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da UFCG, campus Patos.Os 
dados foram submetidos a análise de variância, Scott-Knot ao nível de significância de P<0.05, utilizando o software 
SISVAR versão 5.0 (FERREIRA, 2011). 

Resultado e Discussão: Foi constatada diferença (P<0,05) na composição química entre híbridos de sorgo duplo propósito 
(Tabela 1). Para matéria seca (MS) o híbrido FEPAGRO 19 apresentou a maior valor (P<0,01) com 443.3±17.0 g kg-1. Os 
outros híbridos apresentaram dentro do valor recomendado para produção de silagem (280 a 400 g kg-1). Valores inferiores a 
280 g kg1 MS no momento do corte favorece a fermentação de Clostridium spp. por apresentar teor de umidade inadequado e 
quando apresenta valores superiores a 400 g kg-1 podem apresentar maior dificuldade de compressão e assim proporciona 
silagem de baixa qualidade, devido à maior presença de ar (TOLENTINO et al., 2016).Na concentração de proteína bruta 
(PB), observou-se maiores teores para os híbridos 12F042496, 947254 e 12F042422 (Tabela 1), essa diferença pode ser 
atribuída aos componentes estruturais da planta de sorgo, sendo panícula apresenta o maior teor de proteína bruta, seguido das 
folhas e colmos, e grãos respectivamente. Para a fibra em detergente neutro (FDN) o híbrido 12F042496 agrupou com média 
735,7 g kg-1 dentre os demais com valores variando de 735,7 a 613,4±22,0 g kg-1, e o segundo menor valor foi observado no 
híbrido SF 15 que apresentou 585,6 g kg-1. Segundo Albuquerque et al. (2011) a maior proporção de panículas e menores 
proporções de colmos e folhas na MS reduz a FDN. A fibra em detergente ácido (FDA) não apresentou diferenças 
significativas (P=0,17) entre os híbridos.



Conclusão: Os híbridos de sorgo 9929030, 12F042224, 12F042150, FEPAGRO19 e FEPAGRO11, pois apresentam 
melhores características químicas para produção de silagem.
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Introdução: A escassez de forragem e baixa qualidade na época seca prejudica a produção animal, sendo necessário buscar
alternativas alimentares como a silagem. As plantas forrageiras destaques em região tropical na produção de silagens são o
milho (Zea mays L.) e o sorgo (Sorghum bicolor), por apresentarem elevada produtividade e bom valor nutritivo, entretanto o
sorgo é mais tolerante quanto ao estresse hídrico, pragas e invasoras, que prejudicam a produção e qualidade da silagem
(ARGENTA et al., 2014). Assim, objetivou avaliar a composição química da silagem de híbridos de sorgo forrageiro. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente ao campus
Professora Cinobelina Elvas, no município de Alvorada do Gurgueia, Piauí. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados, com três repetições. Foram utilizados 23 híbridos de sorgo fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo,
classificados como sorgo de duplo propósito. A massa de forragem foi compactada com pressão de 500 kg m-3 e
armazenadas em silos de cano PVC com 30 cm de altura por 10 cm de diâmetro. Após 30 dias os silos foram abertos e
coletados uma amostra composta de aproximadamente 500g colocadas em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas.
As análises de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), foram realizadas de acordo com os métodos de
AOAC (1990), já para a determinação da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), pela a
metodologia de (VAN SOEST et al., 1991). Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o teste de Scott-
Knott ao nível de significância de P<0.05, utilizando o software SISVAR versão 5.0. 
Resultado e Discussão: Os maiores teores de matéria seca da silagem foram obtidos nos híbridos PROG 134 IPA,
FEPAGRO19, FEPAGRO11, 12F042224, 9929012, 9929026 e 947216, com variações (P<0,01) de 417,2 e 371,0±18,2 g kg-
1 (Tabela 1). O teor de MS da silagem é um importante indicador da qualidade fermentativa, que está relacionado tanto ao
potencial de ingestão quanto à eficiência de utilização de nutrientes para produção animal (MCDONALD et al., 1991). Os
híbridos com maiores teores de proteína bruta (PB) da silagem são SF15, 947072 e 947030, com valor de 96,2, 96,0 e
92,2±3,0 g kg-1, respectivamente. Relacionado ao comportamento agronômico dos genótipos, por serem de duplo proposito,
apresentam colmos mais curtos e tendem a ter níveis de proteína mais aceitáveis (TOLENTINO et al., 2016). Para FDN da
silagem, os híbridos PROG 134 IPA, 12F042226, 12F042150, FEPAGRO11, SF25, 947072, SF11, 12F042422, 12F042224,
9929036, 947216, 9929026, 9929012, apresentaram maiores valores com 619 a 702±27,9 g kg-1. As variações de FDN
devem-se ao consumo dos carboidratos não estruturais na maioria por bactérias ácidas láticas, assim, quanto menor o seu
conteúdo melhor o valor nutricional e o consumo animal (SANTOS et al., 2013). Os teores de FDA na silagem dos híbridos
947252, SF25, 9929030, FEPAGRO11, 12F042150, 947254, 9929012, 9929026, 947072, SF11 foram superiores com as
médias variando de 600 a 674±26,4 g kg-1. Onde em alguns híbridos pode ser correlacionada com sua idade no momento dos
cortes, como também a produção de colmos e grãos (ALBUQUERQUE et al., 2011).



Conclusão: Os híbridos de sorgo 9929030, 12F042224, 12F042150, FEPAGRO19, FEPAGRO11 apresentaram as melhores
características químicas para silagem 
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Introdução: A palma é uma forrageira de alta produtividade, consumida por várias espécies animais e o homem, variando
desde o consumo in natura, até a produção de farelos ou silagem. Em relação à sua composição nutricional, a palma
forrageira se destaca por apresentar alto teor de carboidratos não fibrosos e alto coeficiente de digestibilidade (SOARES,
2017) bem como teores significativos de minerais. Assim, a conservação de forragens na forma de silagem é uma excelente
alternativa para garantir alimento de qualidade nos períodos de estiagem além de poder ser confeccionada na forma de ração a
fim de enriquecer a mistura e proporcionar um alimento mais balanceada nutricionalmente. Deste modo, objetivou-se avaliar
as características químico-bromatológica da silagem de palma forrageira com níveis de adição da parte aérea da mandioca
(PAM), aditivada com farelo de trigo e ureia. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das
Almas-BA, no período de 11 de agosto a 02 de novembro de 2018. Utilizou-se o cultivar de palma forrageira popularmente,
conhecido como orelha de onça (Opuntia sp.) com cladódios saudáveis de 2 anos de rebrota. Foram utilizados 4 tratamentos
com 4 repetições por tratamento, em DIC, que consistiram na ensilagem da palma com adição da parte aérea da mandioca
(PAM) em níveis (30, 60, 90%), e o tratamento controle, sem PAM, foi utilizado em todos os tratamentos 9% de farelo de
trigo e 1% ureia Para homogeneização dos ingredientes, a palma e a PAM foram trituradas em forrageira estacionária, em
tamanho de partícula entre 1 e 3 cm. E as silagens foram confeccionadas em silos de PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm
de altura. A abertura dos silos foi feita após 70 dias. Foi descartado os 5cm iniciais, em seguida a silagem foi retirada,
acondicionada em um balde limpo e homogeneizada onde procedeu-se a coleta de 1 kg de silagem fresca que foi submetida à
uma secagem parcial em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 96 horas, posteriormente foi triturada em moinho de facas,
com peneira crivada de 1 mm. Para realização das análises de MS, MM, PB, FDN, FDA e LIG foi utilizada metodologia
descrita por Detmann (2012). O teor de CEL foi obtido a pela diferença entre as percentagens de FDA e LIG. E o teor de
HEM foi determinado pela diferença entre as percentagens de FDN e FDA. Os resultados obtidos foram submetidos à análise
de regressão utilizando o programa SAEG (2007). 
Resultado e Discussão: Pode-se observar na Tabela 1, que as variáveis MS, MO, FDN, FDA, LIG, CEL e HEM
apresentaram comportamento linear crescente, indicando aumento gradativo de seus teores. De acordo com as equações de
regressão, cada 1% de adição PAM, promove aumento de 0,2578% da MS, 0,0929% da MO, 0,1466% do FDN, 0,1074% do
FDA, 0,0591% da lignina, 0,0575% da celulose e 0,053% da hemicelulose. Essa variação gradativa se deu devido a adição da
PAM, pois esta apresenta teores elevados de MS, FDN, FDA e lignina que a palma. Além disso a PAM, apresenta menor teor
de MM, que a palma, o que justifica a redução do teor de MM, uma vez que, a palma é capaz de absorver grandes
quantidades de minerais do solo. (SILVA, 2012). Já o teor proteico das silagens estudas, variou entre 29,75% e 19,45%,
apresentando efeito quadrático com ponto máximo em 34,57% de adição de PAM, correspondendo ao teor de PB de 29,91%.
De acordo com Antonio (2016) a redução do teor de água na forragem concentra os carboidratos solúveis, diminui a
ocorrência de fermentações clostrídicas, favorece a queda do pH, reduz a quebra de proteína em amônia. Deste modo, é
possível inferir que o teor proteico se deu devido o teor de MS, elevado, associado a grande quantidade de carboidratos não
fibroso provenientes da palma, o que permite que o pH seja menor e evita a degradação de nitrogênio.

 
Conclusão: Tendo em vista os resultados apresentados, pode-se concluir que o melhor nível de adição de PAM, está entre
38%, até 72%, uma vez que, estes apresentaram melhores valores para as variáveis pH, MS, FDN, PB e menores perdas por
gases e efluentes.
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Introdução: A palma forrageira é encontrada em várias regiões do Semiárido nordestino brasileiro, sendo bastante utilizada
na alimentação de ruminantes. Esta espécie tem ganhado destaque nas pesquisas, em virtude de sua rusticidade e elevado
potencial de produção de forragem de alto valor nutritivo, com alta disponibilidade de água, quando comparada com a
vegetação nativa (GALVÃO JUNIOR et al., 2014). O Brasil é atualmente o país que mais cultiva palma forrageira no mundo,
com área estimada em 600 mil ha, com predomínio da espécie Opuntia ficus-indica (MARQUES et al., 2017). A mais
cultivada é a variedade Gigante, apresentando maior tolerância a secas intensas e à cochonilha de escamas. Diante disso,
objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica da palma da palma Gigante em diferentes estádios vegetativos. 
Material e Métodos: As amostras foram coletadas na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA,
Arcoverde-PE. Coletou-se os cladódios de quatro plantas diferentes em três estádios fenológicos (maduro, intermediário e
jovem) da palma Gigante (Opuntia ficus-indica Mill). Os teores de matéria seca (MS) foram determinados através da secagem
da amostra em estufa a 105°C até o peso constante (AOAC, 1990/ 930.15). A matéria mineral (MM) e Matéria Orgânica
(MO) foram verificadas através da incineração das amostras a 600°C por 4 horas (AOAC, 1990/ 942.05). O teor de nitrogênio
foi determinado pelo método de Kjeldahl (AOAC, 1990/ 954.01. A determinação do extrato etéreo (EE) foi através da
extração com éter etílico, durante um período de cinco horas em extrator Sohxlet (AOAC, 1990/(920.39). As determinações
de fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente ácido (FDA), foram de acordo com a metodologia de Van soest et al.
(1991), com adaptação de SENGER et al. (2008). A lignina foi determinada segundo a metodologia de VAN SOEST et al.
(1991). A estimativa da hemicelulose (HEM), foi através da equação: HEM = FDN – FDA e da celulose (CEL) pela equação:
CEL = FDA – LDA. Os carboidratos totais (CHOT) foram estimados de acordo com Sniffen et al. (1992). A extração da
pectina foi de acordo com Zanella & Taranto (2015). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado
e os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05
utilizando-se o programa estatístico SAS®. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa (P>0,05) para MS, MM, MO, EE, PB e LDA entre os três
diferentes estádios fenológicos. Devido as baixas concentrações de MS presente na palma, quando há um fornecimento em
grandes quantidades desse alimento para os animais, o atendimento as necessidades de MS para os mesmos podem ser
comprometidas. Em contrapartida, essa característica representa grande aporte de água via palma para os animais, fator
limitante em regiões Semiáridas (DUBEX JÚNIOR et al, 2010). Houve diferença significativa (P<0,05) para FDN e FDA, os
maiores valores para o estádio maduro, pode estar relacionado com a maturidade, pois a maturação da planta implica no
aumento da parede celular, como as moléculas de celulose e hemicelulose, as quais constitui a FDN. Observou-se também
que para essas variáveis (CEL e HEM) o maior valor (P<0,05) foi para o mesmo estádio (maduro). Para os valores de pectina,
só foi observada diferença significativa para CNF, com maior valor no estádio maduro (P>0,05) (Tabela 1). É importante
ressaltar que a pectina é um composto estrutural da parede celular das plantas juntamente com outros compostos como a CEL
e HEM, porém é de alta solubilidade e, por consequência, contribui para aumentar a digestibilidade da matéria seca e fibra em
detergente neutro (RAMOS et al., 2013). 
Conclusão: A composição químico-bromotológica é alterada de acordo com a maturação da planta, na qual proporciona
maior teor dos componentes da parede celular no cladódio maduro. 
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Introdução: Na região Semiárida as forrageiras geralmente constituem a principal fonte de alimentação de ruminantes, com 
menor disponibilidade durante o período seco (GUSHA et al., 2015), gerando aumento nos custos de produção e queda da 
lucratividade na criação dos animais para o produtor nesse período.A conservação de forrageiras adaptadas aos fatores 
edafoclimáticos, visando suprir a demanda alimentar dos rebanhos, pode elevar a eficiência dos sistemas produtivos 
(OLIVEIRA et al., 2018). A palma forrageira promove condições de manter a homeostase no ambiente da massa ensilada 
(GUSHA et al., 2015), porém outras forrageiras apresentam poucos carboidratos solúveis e alto poder tampão, o que 
atrapalha o processo fermentativo da silagem (CAMPOS et al., 2017). Dessa forma a ensilagem composta se torna uma boa 
estratégia.No presente trabalho objetivou-se avaliar e comparar a composição químico-bromatológica das silagens de 
Opuntia stricta Haw, associada a Gliricidia sepium e a Cenchrus ciliares.

Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a 
forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40, representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia sepium 
) e de palma e capim buffel (Cenchrus ciliaris), com base na matéria natural, bem como silagem de milho (tratamento 
controle). Após o período de 60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento.As análises referentes 
à composição química: matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM) e proteína bruta (PB) e o extrato 
etéreo (EE) (Sohxlet) foram realizadas de acordo a com a metodologia descrita pela Association of Official Analytical 
Chemists (AOAC, 1990). As análises de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e FDN corrigida 
para cinzas e proteína (FDNcp) foram realizadas de acordo com Van Soest et al. (1994), com modificações propostas por 
Senger et al. (2008), no qual foi utilizado autoclave com temperatura a 110 °C por 40 minutos. Os carboidratos totais (CHOT) 
foram calculados conforme Sniffen et al. (1992) em que, CHOT = 100 – (PB + EE + MM), sendo os carboidratos não-
fibrosos (CNF) a diferença entre os CHOT e a FDNcp. A FDN indigestível, foi obtida após 288 horas de incubação in situ de 
um grama de amostra, em sacos F57 da ANKON, em ovinos fistulados no rúmen (VALENTE et al., 2011).Os dados foram 
submetidos a análise de variância (anova) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote 
estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009).

Resultado e Discussão: O tratamento de silagem composta de palma e capim buffel foi superior aos demais em matéria seca, 
considerando que as espécies apresentam elevado conteúdo de água, principalmente quando utilizadas em conjunto ou de 
maneira exclusiva com cactáceas (GUSHA et al., 2015; CAMPOS et al., 2017), fato demonstrado pela silagem de palma e 
gliricídia (215,24 g/kg de MN), tornando-se bastante interessante para regiões com escassez de água. Entretanto, a depender 
da umidade das forrageiras trabalhadas, a silagem produzida também pode resultar em maiores teores de matéria seca, como 
foi o caso da silagem de palma e capim buffel, que apresentou o maior valor para matéria seca entre os tratamentos (447,22 
g/kg de MN). A proteína bruta (PB) da silagem de palma e gliricídia foi maior (133,80 g/ kg MS) do que as demais, o que se 
estende para a proteína encontrada na fibra em detergente neutro (PIDN) e na fibra em detergente ácido (PIDA). Isto 
confirma o potencial de utilização destas espécies como fonte de PB na alimentação de ruminantes, sobretudo de forma 
conjunta com a palma forrageira (GUSHA et al., 2015).Os tratamentos com silagens de palma e capim-buffel e de milho 
tiveram concentrações superiores de carboidratos totais. Os teores de FDNcp não diferiram entre as silagens, porém o valor 
de FDA e FDNi no tratamento com silagem de palma e gliricídia foi superior aos demais. A palma forrageira promove 
condições de manter a homeostase no ambiente da massa ensilada (GUSHA et al., 2015; CAMPOS et al., 2017).



Conclusão: Os resultados observados neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira possuem 
potencial de utilização em dietas de ruminantes de acordo com suas composições químico-bromatológicas, sendo viável a 
produção de silagem de qualidade a partir deferentes estratégias de associação de forrageiras.
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Introdução: Considerando a necessidade de produção e armazenamento de volumosos que apresentem alta eficiência no uso
de água e que possam ser armazenados com teores de umidades representativos (SADRI et al., 2018), observa-se que nas
últimas três décadas a palma forrageira se tornou importante ingrediente na dieta de animais do Semiárido nordestino
(OLIVEIRA et al., 2018).Outras forrageiras com valores elevados de proteína e ou fibra apresentam poucos carboidratos
solúveis, sendo assim, ensilá-los em conjunto com essa cactácea, pode equilibrar os teores de matéria seca, proteína e fibra,
tornando-os mais adequados para a e alimentação de ruminantes (CAMPOS et al., 2017; GUSHA et al., 2015). No presente
trabalho objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica da silagem de Opuntia stricta Haw, associada a Manihot
esculenta (SPP), bem como exclusivamente de Opuntia stricta Haw (SP).

Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado ou
não a forrageira adaptada ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e pornunça (Manihot
esculenta), bem como de silagem exclusiva de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) e de milho (tratamento controle). Após
o período de 60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento.As análises referentes à composição
química: matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM) e proteína bruta (PB) e o extrato etéreo (EE)
(Sohxlet) foram realizadas de acordo a com a metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC,
1990). As análises de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e FDN corrigida para cinzas e
proteína (FDNcp) foram realizadas de acordo com Van Soest et al. (1991), com modificações utilizando autoclave com
temperatura a 110 °C por 40 minutos. Os carboidratos totais (CHOT) foram calculados conforme Sniffen et al. (1992) em
que, CHOT = 100 – (PB + EE + MM), sendo os carboidratos não-fibrosos (CNF) a diferença entre os CHOT e a FDNcp. A
FDN indigestível, foi obtida após 288 horas de incubação in situ de um grama de amostra, em sacos F57 da ANKON, em
ovinos fistulados no rúmen (VALENTE et al., 2011).Os dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias
comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009).

Resultado e Discussão: O tratamento de silagem de milho foi superior em matéria seca (304,83 g/ kg) a silagem exclusiva de 
palma forrageira (175,89 g/ kg). Considerando-se que as espécies apresentam elevado conteúdo de água, principalmente 
quando utilizadas em conjunto ou de maneira exclusiva com cactáceas (GUSHA et al., 2015; CAMPOS et al., 2017), fato 
demonstrado principalmente pela silagem de palma (175,89 g/kg de MN).O que é importante em regiões semiáridas, ou que 
tenham maior dificuldade na oferta hídrica para os rebanhos (OLIVEIRA et al.,2018). Porém a depender da umidade das 
forrageiras trabalhadas, a silagem produzida também pode resultar em maiores teores de matéria seca, como foi o caso da 
silagem de palma e capim pornunça (237,57 g/kg de MN), que apresentou valor próximo a silagem de milho para matéria 
seca entre os tratamentos (304,83 g/kg de MN).Foi observado efeito entre a matéria mineral da silagem de palma e pornunça 
que apresentou resultado superior as demais e silagens, a silagem de milho obtive o menor resultado. Enquanto que o 
tratamento de silagem de milho foi superior a silagem de palma e pornunça quando se refere a matéria orgânica.A proteína 
bruta da silagem de palma com pornunça foi maior que as demais. Os níveis de proteína bruta para cactáceas são reduzidos, 
geralmente próximos de 40 g/kg de MS (OLIVEIRA et al., 2018), porém a palma em conjunto coma pornunça superou até 
mesmo a silagem de milho em teor de PB.



Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de 
utilização em dietas de ruminantes de acordo com suas respectivas composições químico-bromatológicas, tendendo a atender 
exigências nutricionais e suprir parte da exigência hídrica dos ruminantes.
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Introdução: As modificações que acontecem durante a fase aeróbica apresentam semelhante relevância com aquelas que
acontecem na fase de armazenamento anaeróbio na preservação de nutrientes e manutenção da qualidade da silagem até o
fornecimento aos animais (Wilkinson e Davies, 2013). Apesar do valor nutritivo da silagem de sorgo, devido ao teor dos
carboidratos solúveis residuais, torna-se susceptível a deterioriação após a exposição ao oxigênio. Kung (2014) mencionou
que vários aditivos químicos com propriedades antifúngicas têm sido utilizados para estabilidade aeróbica de silagens a
exemplo da ureia (Neumman et al., 2010). Apesar dos benefícios da inclusão deste aditivo na qualidade da silagem, é
importante avaliar o efeito sobre o perfil metabólico de modo a não promover efeitos deletérios na saúde dos animais.
Objetivou-se avaliar as concentrações de metabólitos sanguíneos em cordeiros confinados alimentados com silagens de sorgo
tratadas com ureia submetidas a exposição aeróbica. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos (Escola de
Medicina Veterinária da UFBA) e teve duração de 25 dias (10 dias destinados a adaptação dos animais às dietas e ao manejo
experimental, e 15 dias para à coleta de dados).Quarenta cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, machos, não-castrados, com
média de 5 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, foram distribuídos em um delineamento experimental
inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2x3) sendo avaliados dois tipos de silagem (sem adição de ureia e adição de 5
g/kg de ureia, com base a matéria natural) e 3 períodos de exposição ao ar (0, 24 e 48 horas). Os cordeiros foram alimentados
duas vezes ao dia na forma de mistura completa, com relação volumoso:concentrado 50:50. As dietas foram formuladas de
modo a serem isonitrogenadas para ganhos de peso estimados de 200g/dia (NRC, 2007). Foram coletadas 10 mL de amostras
de sangue em tubos vacutainer contendo anticoagulante para posteriores avaliações de ureia, creatinina, proteínas totais,
albumina, globulina e relação albumina:globulina), colesterol e triglicerídeos, alanina-aminotransferase, aspartato-
aminotransferase e gama-glutamiltransferase). As leituras dos metabólitos sanguíneos foram procedidas utilizando-se
espectrofotômetro semi-automático com diferentes comprimentos de ondas conforme os kits comerciais utilizados. As médias
dos mínimos quadrados foram comparadas pelo teste Tukey, considerando 5% de probabilidade para o erro tipo I. 
Resultado e Discussão: As concentrações séricas de creatinina, proteínas totais, albumina, globulina e relação
albumina:globulina (A:G), colesterol, triglicerídeos e AST não foram influenciadas (P>0,05) pelo nível de inclusão de ureia
na silagem de sorgo e pelos tempos de exposição aeróbica. Todavia, houve efeito da inclusão de ureia na silagem (P<0,05)
sobre as concentrações de ureia e GGT, sendo observadas maiores médias nos animais alimentados com a silagem de sorgo
amonizada com 5 g/kg de ureia. Além disso, as concentrações de AST em cordeiros foram influenciadas pelos períodos de
exposição aeróbica (Tabela 1). As dietas promoveram modificações em algumas variáveis do perfil metabólico baseado nos
valores propostos por Kaneko et al. (1997) para a espécie ovina.

 
Conclusão: O fornecimento de silagem de sorgo tratada até 5 g/kg MN ureia submetida a períodos de exposição aeróbica de
até 48 horas altera o perfil metabólico em cordeiros confinados. 
Agradecimentos: À FAPESB pelo financiamento da bolsa. 
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Introdução: A calagem é uma pratica fundamental para a correção da acidez do solo, representada pelo alumínio trocável
(Al3+), que pode levar a queda na produção de forrageiras. Destaca-se que, no Brasil, os solos são ácidos com o pH superior
a 5,5 e, em algumas regiões, a quantidade de Al3+ pode se encontrar em quantidades tão elevadas que acabam por prejudicar
o desenvolvimento da cultura que se deseja produzir (Cunha, et.al., 2015). Portanto, avaliou-se nesse trabalho o
desenvolvimento do Sorghum bicolor (cultivar BRS-332), tratado com doses crescentes de CaCO3 em argissolo vermelho-
amarelo alítico distrófico, na zona canavieira de Pernambuco. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de
Garanhuns. A cultivar de sorgo utilizada foi a BRS-332, cultivada no horizonte B de um Argissolo Vermelho-amarelo alítico
distrófico com acidez trocável média 13,5 cmolc.dm-3. Além do Al³+, foram realizadas outras análises químicas de pH em
água e KCl, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ + Al e P (EMBRAPA, 2017). Para a correção desse solo foi utilizado uma curva de
incubação com cinco doses de CaCO3 equivalentes às doses 0, 4, 8, 16, 20 Mg ha-1 que foram analisadas em delineamento
experimental inteiramente casualizado, com 4 repetições por tratamento, totalizando 20 amostras em copos de 0,5 dm3. A
adubação NPK foi realizada de acordo com a recomendação da cultura (Cavalcanti, 2006) e corresponderam as doses de 20
kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de P e 20 kg ha-1 de K, em cada tratamento. Em cada copo foram implantadas 5 sementes que
foram irrigada uma vez ao dia durante todos os dias tendo duração de 19 dias após a germinação, foram conduzidas duas
plantas por copo para avaliação do crescimento da parte aérea e desenvolvimento radicular. No final do experimento foram
coletadas as duas unidades por tratamento e repetição para serem medidas altura e diâmetro da parte aérea e comprimento do
sistema radicular. 
Resultado e Discussão: Após os 19 dias de experimento, no tratamento correspondente a dose de 0 Mg ha-1 as plantas
apresentaram baixo desenvolvimento da parte aérea, no qual as folhas continham com tonalidade púrpura, mais ásperas,
sintomas de deficiência de fósforo (P) que provavelmente esse nutriente foi fixado pelo Al3+ presente nas amostras desse
tratamento (Novais et al., 2007) e baixo desenvolvimento radicular que é o principal sintoma de fitotoxidez provocado pelo
excesso de Al3+ (Fonseca et al., 2008).As plantas dos tratamentos 1 e 2 que representam as doses de 0 e 4 Mg ha-1
respectivamente, tiveram, além dos sintomas de deficiência nutricional, sintomas de fitotoxidez por Al3+, que em grandes
quantidades no solo podem causar diminuição dos sistemas radiculares das raízes e, posteriormente, diminuição na absorção
de água e nutrientes (Mossor-Pietraszewska, 2001; Giannakoula et al., 2010; Liu et al., 2018; Matsumoto e Motoda, 2012)
(Tabela 1).

 
Conclusão: A dose ideal para a correção da acidez no solo estudado foi de 16 Mg ha-1. Nota-se, portanto, que as doses
praticadas para a calagem de solos com altos teores de Al3+ estão aquém das necessárias para a correção da acidez nesses
solos, e, ou, que os métodos de determinação da necessidade de calagem para esses solos são ineficazes. 
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Introdução: O semiárido brasileiro é caracterizado por sua baixa precipitação pluviométrica e altas temperaturas do ar, o que
dificulta a agropecuária local. Nesse contexto a utilização de culturas adaptadas a estas condições, associadas a práticas
resilientes são de extrema importância. Logo, a palma forrageira e o feijão guandu por serem culturas resistentes, tornam-se
uma alternativa para a produção e diversidade de forragem nos períodos de estiagem (DINIZ et al., 2017; DUBEUX et al.,
2010).Seguindo em busca da maximização na produção de forragem, a doção de sistemas consorciados, irrigados e com
cobertura morta sobre o solo no semiárido é de grande importância, além de promover maior rendimento forrageiro e
aproveitamento das áreas cultivadas (DINIZ et al., 2017). O presente estudo consiste em avaliar o efeito do consórcio sobre o
crescimento da palma forrageira irrigada e com cobertura morta no semiárido brasileiro. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na unidade acadêmica de serra talhada (UFRPE/UAST), localizada no
município de Serra Talhada, PE (Latitude: 7º59’S, Longitude: 38º15’O e Altitude: 499 m). O clima da região é o BSwh’. O
solo é um Cambissolo Háplico Ta Eutrófico típico. O delineamento foi em blocos casualizados. O material vegetal foi a
palma Orelha de Elefante Mexicana, e o feijão-guandu (cultivar ‘BRS Mandarim’), a palma foi plantada em 26 de abril e o
feijão guandu em 16 de outubro de 2017. O espaçamento de plantio para a palma exclusiva foi de 1,0 x 0,10 m. Para o
consórcio palma+guandu, a espécie foi plantada a 0,3 m do cladódio basal e o espaçamento da linha de cultivo entre as
plantas do feijão guandu foi de 0,3 m. A cobertura morta utilizada foi 16 t ha-1. A irrigação foi realizada três vezes na semana
via gotejamento e irrigado com base na exigência hídrica da palma, com Kc de 0,52 conforme Queiroz et al. (2016). A água
utilizada tem condutância elétrica de 1,62 dS m-1. Para o crescimento da palma realizou-se biometrias mensais, registrando
altura da planta (AP), largura da planta (LP), comprimento do cladódio (CC), largura do cladódio (LC) perímetro do cladódio
(PC) e espessura do cladódio (EC) e número total de cladódios (NTC). Os dados de crescimento foram submetidos a teste de
normalidade e homocedasticidade, e análise de variância, e quando necessário as médias foram comparadas ao teste de Tukey
a 5%. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significava para as variáveis analisadas (p < 0,05), porem é de se destacar que o
sistema palma+guandu (P+G) apresentou a maior altura de (AP), com 71 cm (tabela 1). A maior AP nesse sistema pode ter
sido acarretada devido o feijão guandu ser uma leguminosa, e ter a capacidade de realizar simbiose com as bactérias do
gênero Rhizobium e com isso disponibilizar nitrogênio no solo, contribuindo para o maior desenvolvimento da palma nesse
sistema. Já para espessura do cladódio de 1°ordem (EC1), comprimento do cladódio de 2° ordem (CC2), largura do cladódio
de 2° ordem (LC2), espessura do cladódio de 2° ordem (EC2) e perímetro do cladódio de 2° ordem (PC2), não houve
diferença significativa (p < 0,05), mas o sistema P+G se destacou, devido a disponibilidade de nitrogênio nesse sistema
advindo da simbiose do feijão guandu e competição interespecífica entre as culturas, acarretando no maior desenvolvimento
dos cladódios da planta nesse sistema (DINIZ et al., 2017).Para a largura da planta (LP), número total de cladódio (NTC),
número de cladódio de 1°ordem (NC1), número de cladódio de 2° ordem (NC2), comprimento do cladódio de 1° ordem
(CC1) e largura do cladódio de 1° ordem (LC1), não houve diferença significativa (p < 0,05), porém é de se destacar que a LP
no sistema de palma exclusiva se sobressaiu com média de 48,4 cm (Tabela 1), devido a cultura nesse sistema, não sofrer
efeito de competição com outras culturas e com isso utilizar dos recursos naturais disponíveis no sistema para o seu
crescimento e desenvolvimento.

 
Conclusão: A adoção de sistemas consorciados, irrigados e com cobertura morta não afetam o crescimento individual da
palma, logo devem ser recomendados para o semiárido brasileiro. 
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Introdução: A palma forrageira por ser uma cactácea, possui boa adaptação às regiões áridas e semiáridas, apresentando
tolerância a longos períodos de estiagem e alta eficiência no uso de água (SILVA ET AL., 2015).Como estratégia para
minimizar a transferência de N-NO3 via lixiviação no solo e de N-NH3 pela volatilização têm sido utilizadas fontes orgânicas
com liberação mais lenta de N, como os compostos orgânicos e fertilizantes nitrogenados minerais revestidos, como a ureia
revestida, a partir dos quais talvez seja possível aumentar o sincronismo entre a liberação de N do fertilizante e a sua absorção
pela planta, quando comparado com o uso de ureia (AZEVEDO ET AL., 2009).Em outras culturas já é comum o estudos de
adubos protegidos por polímeros, como forma de aumentar a eficiência de utilização do adubo pelas plantas. Objetivou-se,
portanto, avaliar a influência de fontes de ureia e diferentes doses de nitrogênio nas características de crescimento da palma
forrageira genótipo Doce. 
Material e Métodos: O experimento ocorreu de dezembro de 2015 a dezembro de 2017, em Bom Jesus, Piauí. Essa região
possui clima quente e úmido, classificado por Köppen com Aw, com precipitação média entre 900 e 1.200 mm.ano-1 e
temperatura média de 26°C (INMET). Para o experimento foi adotado um delineamento em blocos ao acaso, com parcelas
subdivididas. As parcelas constaram de duas fontes de nitrogênio (ureia e ureia protegida por polímeros, N+), as subparcelas
de quatro doses de nitrogênio (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 ano) e as subparcelas de dois períodos de avaliação (ano 1 e ano 2). O
plantio da palma forrageira foi realizado com 16 plantas por parcela com distância de 1,5 m entre linhas e 0,1 m entre plantas
com uma densidade de aproximadamente 66.670 plantas por hectare. Cada parcela com 64 plantas e cada subparcela com 16
plantas, onde, para análises foram avaliadas duas plantas úteis por subparcelas que corresponderam ao tratamento. A palma
foi irrigada com 7 mm semanal que foi dividida em 3 irrigações semanais. Para a avalição de crescimento, foram realizadas as
seguintes observações morfométricas não destrutivas: altura da planta, espessura, largura e perímetro de cladódios. Os dados
foram submetidos à análise de variância, para as fontes foi utilizado o teste de Tukey e para as doses de nitrogênio análise de
regressão, todos com nível de 5% de significância utilizando-se o modelo GLM do software SAS versão 9.3®. 
Resultado e Discussão: Somente houve interação (P<0,05) entre as fontes e doses de nitrogênio para espessura do cladódio.
Não houve efeito (P>0,05) do período de avaliação para nenhuma variável, fato que demostra que os fatores climáticos não
interferiram no crescimento da palma forrageira genótipo Doce. Houve efeito linear (P<0,01) para a variável espessura do
cladódio, para o N+. Em relação as fontes houve maior valor para a dose de 240 kg N ha-1 ano-1 com ureia convencional.
Segundo Amorim (2015), a espessura do cladódio tem influência direta sobre o volume dos cladódios, fator esse que
apresentou altos coeficientes de correlação com a produtividade de biomassa pela planta. Para as variáveis altura da planta e
largura do cladódio houve efeito linear crescente (P<0,01) em relação ao aumento da dosagem de nitrogênio independente da
fonte (Tabela 2). Em relação altura da planta Ramos et al. (2015) relatou que é importante por ser uma característica
normalmente correlacionada com características de produção. Para largura de cladódio Cunha et al. (2012) avaliaram
parâmetros morfológicos da palma Doce, sob doses de adubação nitrogenada, onde observaram efeito linear decrescente para
largura dos cladódios, fato diferente do observado neste experimento.Neste trabalho, o aumento da dosagem de nitrogênio
proporcionou maior altura da planta e largura do cladódio, mostrando que houve uma relação direta com o crescimento da
palma forrageira, independente da fonte de N. 

 
Conclusão: A ureia revestida por polímeros não apresenta vantagem em relação à ureia convencional para o crescimento de
palma forrageira genótipo Doce miúda. As dosagens crescentes de nitrogênio aumentam a altura da planta e largura do
cladódio da palma forrageira genótipo Doce miúda 
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Introdução: A produção animal em pastagens em regiões tropicais apresenta, de maneira geral, baixo índice de
produtividade. Isso acontece, em parte, devido a baixa produção de forragem aliada ao baixo valor nutritivo. Técnicas de
conservação de forragem como a fenação podem ser úteis para ajudar na alimentação animal durante o período seco
(ROSCHINSKY et al., 2012). Os índices produtivos podem ser elevados com o uso de concentrados proteicos. Porém, devido
ao elevado custo pode torna-se inviável (BAYÃO et al., 2016). Nesse contexto, a produção de feno de leguminosas com
elevado valor nutritivo pode ser uma alternativa interessante. Porém, o tempo necessário para desidratação pode limitar o uso
da técnica da fenação, uma vez que geralmente é realizada durante a época de maior crescimento da planta (época chuvosa) e
também afetar o valor nutritivo da forragem conservada. Objetivou-se com este trabalho avaliar curva de desidratação e teor
de proteína bruta do feno de espécies de Stylosanthes. 
Material e Métodos: O trabalho foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar da Universidade Federal Rural
de Pernambuco (EECAC/UFRPE), localizada na cidade de Carpina-PE. As forrageiras utilizadas para produção do feno
foram quatro espécies de Stylosanthes (S. humilis, S. scabra, S. mucronata e S. macrocephala) com 150 dias de idade.Para a
produção de feno, as forrageiras foram colhidas manualmente com auxílio de foice para pasto a uma altura de resíduo 20 cm.
Posteriormente, a forragem foi colocada em lona plástica ao sol para secagem em leiras, com altura de 20 cm. Durante esta
fase, o material foi revolvido a cada duas horas para permitir maior aeração para acelerar o processo de desidratação, visando
atingir umidade abaixo de 20% para evitar a proliferação de microrganismos indesejados. Durante o processo de secagem até
a obtenção do feno, foram coletadas amostras em diferentes posições das leiras para determinação da curva de secagem das
espécies e avaliação de sua composição química nos tempos 0, 1, 3, 6, 12, 24 e 48 horas de desidratação.O delineamento
adotado foi em blocos completos casualizados com sete tratamentos (tempos de desidratação) e quatro repetições. Os dados
referentes ao teor de PB das espécies foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade utilizando o Software Genes (Cruz, 2016). Já para a curva de desidratação em função do tempo,
os dados foram submetidos à análise de regressão, usando o pacote estatístico SigmaPlot. 
Resultado e Discussão: As espécies de Stylosanthes alcançaram teores de MS próximos ou superiores a 80% com 48h de
desidratação (Figura 1). S. macrocephala e S. mucronata apresentaram maior teor de MS (83 e 81 %) com 48 h de
desidratação. Estes valores foram próximos aos teores recomendados para fenos de 82 a 85% (EVANGELISTA & LIMA,
2013). Foi verificado efeito do tempo de secagem no teor de MS (P<0,05) nas coleta 3, 6 e 12 horas após o corte, com isto
sendo observado ganho de umidade médio de 10,48; 4,59; 13,10; 11,0 % para as espécies de S. humilis, S. scabra, S.
mucronata e S. macrocephala respectivamente. Este ganho de umidade certamente ocorreu em decorrência desses momentos
terem ocorrido as 16:00, 19:00 e 01:00h, onde a partir da 16:00h houve redução da temperatura do ar e elevação da umidade,
enquanto as próximas coletas foram realizadas no período noturno. Os teores de PB dos fenos das espécies de Stylosanthes
foram superiores a 11,5% (Tabela 1). Estes teores apresentaram-se acima dos 7% recomendados por Sampaio et al. (2009), na
alimentação de animais ruminantes, cujo teor mínimo é necessário para garantir uma fermentação ruminal adequada. O S.
macrocephala foi a espécie que apresentou menor valor de PB. Os valores de PB foram próximos aos 11,8% observados por
Silva et al. (2013) que avaliaram feno do Stylosanthes Campo Grande.

 
Conclusão: O tempo necessário para desidratar as espécies de Stylosanthes até atingir o teor de umidade inferior ou igual a



20% para as condições climáticas experimentais foi de 48 horas.Os S. scabra e S. mucronata apresentaram, de maneira geral,
maiores valores de PB após fenação. 
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Introdução: O processo de fenação é recomendado principalmente para forragens com elevado potencial forrageiro e 
características favoráveis à desidratação rápida e uniforme (CALIXTO JÚNIOR et al., 2007 e SILVA et al., 2013), as quais 
são comuns a muitas gramíneas forrageiras adaptadas ao ambiente tropical, como as do gênero Cynodon, com destaque para o 
capim-Tifton 85 (CECATO et al., 2001). No entanto, é necessário se conhecer a altura ideal para o corte da planta e o tempo 
de desidratação, fatores esses que influenciam a perda de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais durante o processo de 
fenação (ROTZ e SHINNERS, 2007). A conservação do feno depende do conhecimento do ponto ideal de feno, o qual 
contribui para menores perdas da qualidade da forragem tanto no campo quanto durante o armazenamento. Dessa forma, esta 
pesquisa foi realizada com o objetivo de se obter a curva de desidratação para fenação da forragem do capim-Tifton 85 em 
ambiente tropical.

Material e Métodos: A forragem foi fenada em novembro de 2018, no Departamento de Zootecnia do CCA/UFPI, em 
Teresina-PI, com coordernadas 5°3’62" S, latitude, 42°47'48" W. O clima do local é classificado como Aw tropical, segundo 
Köppen. O solo da área de cultivo do capim-Tifton 85 é classificado como Argissolo Amarelo Eutrófico (EMBRAPA, 2018). 
A forragem foi colhida às 08h00 (tempo 0 h) à altura de 10 cm, de plantas com 50 e 60 cm de altura, desidratadas ao sol sob 
temperatura ambiente 40,6°C e 38,2,1°C e umidade relativa do ar 22,3% e 21,7%, respectivamente, por 3, 5, 7, 8, 9 e 10 h, 
em área com piso concretado. A umidade das amostras foi obtida indiretamente, após análise da matéria seca, no Laboratório 
de Pesquisa em Nutrição Animal (LAPEN) do DZO/UFPI, onde foram pré-secas em estufa com circulação forçada de ar 
(55°C), por 72 h, moídas em moinho Willey a partículas de até 1,0 mm, e posteriormente secas em estufa a 105°C por 24 h 
(AOAC, 2012). O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com 2 parcelas (alturas) subdivididas nos 
tempos (0, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 horas), com 3 repetições. Cada repetição (parcela) apresentou uma área de 4 m², com área útil 1,5 
m². Para obtenção da curva de desidratação, os dados de umidade foram submetidos à análise de regressão, obtendo-se um 
modelo exponencial e correspondente coeficiente de determinação (R2), com significância P<0,05. As médias para 
desidratação da forragem nos tempos associados às alturas das plantas foram submetidas à ANOVA pelo Teste F e, se 
significativas, submetidas ao teste de Tukey com significância P<0,05.

Resultado e Discussão: A forragem do capim-Tifton 85 com menor altura (50 cm) apresentou maior (P<0,05) teor de 
umidade (76,4%), o que também se verificou para esta forragem após fenação por 5 (cinco) horas (26,1%) (Figura 1), 
indicando necessidade de maior desidratação. Houve redução exponencial (P<0,05) do teor de umidade da forragem em 
função do tempo de fenação (Figura 2). O ponto de feno, ideal para conservação da forragem, 85% de MS, foi atingido para o 
capim-Tifton 85 colhido com 50 cm de altura, após 7,4 horas de exposição ao sol, enquanto para o capim com 60 cm foi 
necessário menor tempo (6,6 horas). Assim, o tempo necessário para fenação do capim-Tifton 85 nas condições desta 
pesquisa pode ser considerado muito curto, embora para gramíneas tropicais tenha sido necessário maior tempo de 
desidratação para se atingir o ponto de feno. Nas condições do Curimataú da Paraíba, sob temperatura ambiente 22,5°C (pela 
manhã) e 30,5°C (à tarde) e umidade relativa do ar 92% (pela manhã) e 60% (à tarde), foi obtido feno de capim-buffel com 
82,4 e 83,5% de MS, após 32 horas de desidratação, colhido com 50 e 60 cm de altura, respectivamente (PINHO et al., 2013). 
No Oeste do Paraná, sob condições de campo, com temperatura ambiente e umidade relativa do ar médias 23,2 a 26,6°C e 
64,9 a 92,3%, foram necessárias 32 horas para se obter feno de capim-Tifton 85 com 80% de MS (TAFFAREL et al., 2013), e 
48 horas, também no Oeste do Paraná sob temperatura ambiente e umidade relativa do ar médias 20,8 a 22,8°C e 73,0 a 
78,3%, colhido à idade de rebrota 60 dias, com 79,4% de MS no feno (SUNAHARA, 2015). 



Conclusão: A forragem colhida de plantas de capim-Tifton 85 com altura 50 e 60 cm, à idade de rebrotação 39 e 51 dias, 
quando fenada sob condições de elevada temperatura ambiente e baixa umidade relativa do ar, atinge ponto de feno, com 
85% de matéria seca, após 7,4 e 6,6 horas, respectivamente, indicando grande efeito das condições meteorológicas na 
abreviação do tempo de desidratação desta gramínea.
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Introdução: O mercado consumidor tem exigido uma agropecuária economicamente viável e ambientalmente correta. Neste
contexto, a consorciação entre culturas agrícolas e pastagem numa mesma área de produção é uma opção para que se possa
alcançar o objetivo de uma agricultura sustentável (BALNINO et al., 2011).A integração lavoura pecuária (ILP) no Brasil é
bastante estudada, e vem se mostrando ser uma boa opção na diversificação da produção por área, aumentando assim a
produtividade. Entre as diversas culturas agrícolas que podem ser utilizadas em sistema de integração o milho, junto com
capins do gênero Urochloa são bastantes difundidos. Contudo, o estudo do sorgo consociado com espécies forrageiras ainda é
incipiente.Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a densidade volumétrica do sorgo em monocultivo e
cultivado em consorcio com o capim paiaguás.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Universidade Federal de Sergipe (Campus rural), de maio a outubro de
2018. Foi utilizado sorgo (Sorghum bicolor cv. BRS Ponta Negra) em sistema de ILP com capim paiaguás (Uroclhoa
brizantha cv. BRS Paiaguás).Utilizou-se delineamento de blocos casualizados com 4 repetições. Os tratamentos consistiram
em sorgo em monocultivo e em consorcio com capim paiaguás. Com espaçamento de 0,55 cm entrelinhas e 145.000 plantas
ha-1. O capim paiaguás implantado na linha, simultaneamente ao sorgo, sendo misturado com a adubação de fundação.Para
estimativa da densidade volumétrica da forragem e dos componentes morfológicos, colheu-se de maneira aleatória duas
amostras de 3 m linear por unidade experimental. Cada amostra foi pesada e dividida em duas subamostras. A primeira
subamostra, identificada, pesada, seca em estufa a 55ºC por 72 horas e novamente pesada. A segunda subamostra foi separada
em lâminas foliares, colmos, material morto e panícula. Posteriormente, foram secos em estufa a 55ºC por 72 horas e pesados.
Este procedimento possibilitou estimar a produção de MS total e dos componentes morfológicos. Dividindo-se a MS total e
de componentes morfológicos pela altura de planta no momento da colheita em cm, calculou-se a densidade volumétrica.Os
dados foram analisados através de análise de variância a nível de 5% de significância. Quando o “F” se apresentou
significativo (P<0,05) foi utilizado teste Tukey para comparação entre médias, utilizando o pacote estatístico SAS.

Resultado e Discussão: A densidade volumétrica de massa seca total, de colmo e da panícula do sorgo em monocultivo foi
maior (P<0,05) quando comparado ao sorgo consorciado com capim paiaguás. A densidade volumétrica da folha e material
morto não variou (P>0,05) entre os sistemas de cultivo (Tabela 1).O consorcio de gramíneas produtoras de grãos com capim
aumenta a exigência de N, esse componente ao ser mobilizado pelo capim reduz assim a assimilação pela planta produtora de
grãos, consequentemente reduzindo sua produção de massa seca e componentes morfológicos (SEVERERINO et al., 2006).
O cultivo consorciado proporciona uma competição interespecífica (CRUSCIOL et al., 2011), o que pode explicar redução da
densidade volumétrica de colmo e panícula e, por conseguinte, de massa seca total do sorgo em consorcio com capim
paiaguás no momento da ensilagem.Contudo, há de salientar que foi apenas contabilizado a fração de massa seca do sorgo,
mesmo quando provindo do consorcio, além da não alteração nas densidades volumétricas da folha.

Conclusão: O sorgo em monocultivo apresenta maior produção de densidade volumétrica de matéria seca total, de colmos e
de panículas.
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Introdução: A utilização da prática do cultivo do milho consorciado é considerada uma das melhores alternativas, quando
consideradas alternativas sustentável em sistemas agrícolas tropicais. A pastagem formada após a colheita da cultura de grãos,
frequentemente apresenta produtividade e qualidade suficiente para proporcionar produção de carne e leite. Espécies de
gramíneas como o gênero Uroclhoa são amplamente adaptadas e disseminadas em regiões com essa característica.Sereia et al.
(2012) concluíram que o milho safrinha apresenta maior produtividade de massa seca até a sua colheita, enquanto que as
braquiárias proporcionam massa seca equivalente após a colheita do milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade
volumétrica de massa seca total e dos componentes morfológicos do milho em plantio em monocultivo e consorciado com a
gramínea Uroclhoa brizantha cv Paiaguás. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Rural, da Universidade Federal de
Sergipe, São Cristóvão, latitude sul 10,19º e longitude oeste 36,39º oeste em São Cristóvão SE. Os tratamentos foram
distribuídos em milho consorciado com o paiaguás e o milho em monocultivo. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados, com quatro repetições. O milho foi semeado, em forma de plantio direto em monocultivo e consorciado com o
capim paiaguás, com 8 plantas por metro linear e espaçamento de 0,7 m entre linhas. O capim paiaguás foi semeado na linha
do milho. Para estimativa da densidade volumétrica de massa seca total do milho e dos componentes morfológicos (folha,
colmo, material morto e espigas) foram colhidas as plantas 2 m linear, em três diferentes linhas de plantio, em cada unidade
experimental. As amostras foram pesadas e posteriormente, houve a retirada duas subamostra. A primeira subamostra, com a
planta inteira, foi pesada, seca em estufa de ventilação forçada de ar 55°C, por 72 horas, sendo pesada novamente. Uma
segunda amostra foi separada em folha, colmo, material morto e espigas, secas em estufa de ventilação forçada de ar 55 °C,
por 72 horas, sendo pesadas. A densidade volumétrica foi obtida pela divisão dos valores estimados de acúmulo pela altura
das plantas.Os dados foram submetidos a análise de variância a nível de 5% de significância. Quando o “F” se apresentou
significativo (P<0,05) foi utilizado teste Tukey para comparação entre médias, utilizando o pacote estatístico SAS. 
Resultado e Discussão: As densidades volumétricas do milho não variaram (P>0,05) entre os sistemas de cultivo milho
consorciado e milho em monocultivo, (tabela 1). Isto indica que a consorciação do capim paiaguás não afetou o milho em
relação às variáveis afetadas. Neste contexto, em termos produtivos, podemos observar uma vantagem no sentido que após a
colheita do milho, o pasto estaria formado.Borghi et al. (2007) relataram que o consórcio de milho com uma gramínea não
afeta a produtividade de grãos, gerando ainda resíduos que possibilitam a recuperação do teor de matéria orgânica e
promovem a melhoria gradativa do solo. 

 
Conclusão: A produção do milho consorciado, embora não teve diferenças estatísticas mostrou-se produtividade satisfatório,
tendo valores de densidade volumétricas semelhantes quando comparado com plantio em monocultivo. A densidade
volumétrica do milho não é afetada pelo sistema de cultivo com o capim paiaguás. 
Agradecimentos: Este projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
tendo apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento
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Introdução: Os sistemas silvipastoris apresentam diversos benefícios ambientais, sociais e econômicos, sendo fundamentais
em regiões semiáridas (PINHEIRO & NAIR, 2018). Para que o sistema silvipastoril funcione de forma adequada é
importante à escolha correta das espécies, levando em consideração a tolerância ao sombreamento, produtividade e adaptação
às condições edafoclimáticas da região (ANDRADE et al., 2003). Durante o período seco, onde há perda de qualidade da
forragem, o produtor precisa adotar estratégias que evitem a perda de peso dos animais, destacando-se a suplementação com
alimento volumoso de melhor qualidade. A cunhã é uma leguminosa forrageira de boa aceitabilidade e alto valor nutritivo,
que pode melhorar a dieta de animais criados a pasto durante o período seco (ABREU et al., 2014; BARROS, et al., 1991).
Diante disso, objetivou-se avaliar as características produtivas da cunhã sob diferentes arranjos silvipastoris no bioma
caatinga. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão (UEPE) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em Limoeiro do Norte-CE. O clima da região é classificado como BSw’h,
segundo Köppen (1936), com precipitação e temperatura média de 594,0 mm e 27,6 °C. Foram avaliados três espaçamentos
(7, 14 e 28 m) de sistema silvipastoril em caatinga, equivalentes a 46% (1418 árvores.ha-1), 30% (925 árvores.ha-1) e 17%
(524 árvores.ha-1) de cobertura lenhosa sob o potencial produtivo da cunhã em delineamento inteiramente casualizado com
três repetições. Foram realizadas avaliações estruturais do dossel da cunhã durante a estação chuvosa do ano de 2017, com o
ponto de colheita coincidindo com o desprendimento das sementes da vagem. A variável altura média do dossel (m) foi
mensurada com auxílio de bastão graduado retrátil, amostrando-se 15 pontos por parcela. Para mensurar o índice de cobertura
do solo (%), foram utilizadas molduras de 1,0 x 1,0 m, sendo direcionadas 6 molduras por parcela, atribuindo-se notas
variando de 0%, para solo totalmente descoberto e 100%, para solo totalmente coberto. A biomassa de forragem total (BFT,
kg de MS.ha-1) foi estimada colhendo-se o material presente no interior das molduras e posteriormente, sendo acondicionado
em sacos de papel identificados e levados para estufa de ventilação forçada de ar a 65 °C por 72 horas, para obter-se o teor de
matéria seca. Realizou-se análise de variância e para comparar os efeitos dos tratamentos utilizou-se o teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os níveis de cobertura lenhosa com relação à
variável altura do dossel. Entretanto, houve diferença quanto ao índice de cobertura e BFT, sendo o nível 30% com maior
BFT (1.801,92 kg de MS ha-1) e maior índice de cobertura (83,12%) (Gráfico 1). O estudo demonstra que a cunhã consegue
se desenvolver bem em condições de sombreamento moderado, aumentando sua produção de biomassa, contribuindo para
uma maior cobertura de solo, sendo essa característica importante para proteção contra erosão, redução da amplitude térmica
e aumento do armazenamento de água no solo (HECKLER et al., 1998). A maior produção de biomassa proporcionada pelo
nível de 30%, pode ser aproveitada pelo produtor como recurso forrageiro para o rebanho na época seca, pois pode contribuir
no suprimento das exigências nutricionais dos animais nessa época em que a oferta de nutrientes é baixa, servindo como
suplemento alimentar proteico. Além disso, o estrato lenhoso mantido na área pode fornecer um recurso madeireiro, que pode
ser vendido para complementar à renda ou ainda ser utilizado dentro da própria fazenda, diminuindo os custos com a
construção e revitalização de cercas e construções rurais.

 
Conclusão: O sistema composto por 30% de sombreamento sob a cunhã favoreceu uma maior produção de biomassa de
forragem total e cobertura do solo, podendo ser uma alternativa de sistema mais ecológico pela maior proteção do solo, além
de ser economicamente viável pela maior produção de biomassa e possível exploração do componente arbóreo. 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e à Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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Introdução: O consumo, conforme descrito por Van Soest (1994), é uma das variáveis mais importantes que afetam o
desempenho animal, sendo influenciado por características do animal, do alimento e das condições de alimentação. Sendo
assim, a partir da ingestão de matéria seca ocorrerá o fornecimento da quantidade de nutrientes necessários para atender os
requerimentos de mantença e produção de animais em crescimento, como no caso de cordeiros. O sorgo, segundo Behling
Neto et al. (2017) tem características desejáveis para a produção de silagem, como o conteúdo de matéria seca, baixo poder
tampão e concentração de carboidratos solúveis para permitir um adequado processo fermentativo. Todavia, a presença de
alto teor de carboidratos solúveis residuais na silagem, favorece o processo de deterioração aeróbia por fungos e leveduras.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da inclusão de diferentes níveis ureia na ensilagem do sorgo no desempenho
produtivo de cordeiros terminados em confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada
no município de São Gonçalo dos Campos – BA. Os animais foram utilizados de acordo com os princípios de ética e bem-
estar animal, protocolo nº 86/2017. Foram utilizados 40 cordeiros ½ Dorper ½ Santa Inês, não-castrados, entre 4 a 6 meses de
idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, confinados, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com 4
tratamentos (0; 5; 10; 20 g/kg de ureia, com base na matéria natural)) e 10 repetições (animais). Os animais foram alojados
em baias individuais, cobertas, com piso ripado e suspenso, providas de bebedouros e cochos e alimentados duas vezes ao
dia, às 09h00 e às 16h00, na forma de mistura completa com relação volumoso:concentrado 50:50. As dietas foram
compostas por milho moído, farelo de soja, premix mineral, ureia e silagem de sorgo (Sorghum bicolor Moench L.). Para a
avaliação do desempenho produtivo os animais foram pesados no início do experimento e ao final de cada período
experimental. Dessa forma, o ganho médio diário, o ganho de peso total e a eficiência alimentar foram calculados levando-se
em consideração a duração do período experimental, que teve duração de 29 dias. Os resultados foram avaliados por meio de
análises de variância e regressão, e a significância obtida a 5% de probabilidade utilizando-se o programa estatístico SAS
(SAS, 2002). 
Resultado e Discussão: Os ganhos de pesos total e médio diário foram influenciados de forma linear decrescente (P<0,05)
pelos níveis de inclusão de ureia na silagem de sorgo. Por outro lado, não houve efeito das dietas (P>0,05) no peso vivo final
e a eficiência alimentar dos animais. O consumo pelos animais alimentados com silagem tratada com maiores níveis de ureia
pode proporcionar rejeição em função do processo de amonização que provoca forte odor e sabor adstringente, o que
compromete a aceitabilidade. Dessa forma, cordeiros alimentados com a silagem contendo o maior nível de inclusão de ureia
possivelmente apresentaram maior rejeição das silagens e, consequentemente, menor consumo, resultando em menores
ganhos de peso. Contudo, este efeito não foi suficiente para promover modificação na eficiência alimentar dos animais neste
estudo.

 
Conclusão: A silagem de sorgo tratada com até 2,0% de ureia diminui os ganhos de peso diário e total sem, contudo, afetar a
eficiência alimentar e peso final em cordeiros confinados. 
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characteristics of different purposes sorghum silage. Semina: Ciências Agrárias, v..38, p. 2607-2617, 2017. SAS Institute.
Base SAS® 9.0 procedures guide. Cary, NC: SAS Institute, Inc., 2002.VAN SOEST, P.J. Nutritional ecology of the
ruminant. 2 ed. Ithaca: Cornell, 476p. 1994. 
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Introdução: A palma forrageira é um dos principais alimentos fornecidos aos ruminantes nas zonas semiáridas, além de ser
fonte de água aos mesmos (LIMA et al., 2015). Diante da sua importância, faz-se útil o conhecimento e aplicação de
tecnologias no seu sistema produtivo.Dentre as tecnologias possíveis de utilização, estão o hidrogel agrícola e a adubação
foliar. O hidrogel possibilita o fornecimento gradual de água as plantas (NASSER et al., 2007), podendo ser uma alternativa
ao baixo rendimento da palma em regiões de baixas altitudes, conforme relatou Duque (2004). Já a adubação foliar é uma
forma sustentável, que possibilita economia e gerenciamento na aplicação do fertilizante (FERNÁNDEZ et al., 2015).As
variáveis que expressam o desenvolvimento vegetativo da palma forrageira são: altura de planta, número, comprimento e
largura dos cladódios (FARIAS, 2000). Portanto, objetivou-se avaliar o número e ordem de inserção dos cladódios na palma
utilizando hidrogel e adubação foliar. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Macaíba/RN, durante o período de fevereiro a agosto de 2019.O clima
da região é segundo a classificação de Koppen do tipo tropical chuvosa (Aw). O solo da área é classificado como Neossolo
Quartzarênico. A variedade de palma forrageira utilizada no experimento foi a Orelha de Elefante Mexicana, no espaçamento
de 1,0 x 0,5 x 0,15m com 133.333 plantas por hectare, em fileiras duplas.Foram utilizados três tratamentos e seis repetições,
no delineamento experimental inteiramente casualizados, distribuídos em testemunha (T1) que recebeu apenas adubação no
formato granulado. Tratamento 2 (T2) aplicou-se 6g do hidrogel agrícola e fertilizante foliar. Tratamento 3 (T3) utilizou-se
adubação foliarPara a preparação da formulação da adubação líquida, pesou-se 15 kg de cloreto de potássio solúvel e 15 kg
de ureia em formato sólido e colocados em recipientes de 40 litros de água. O volume foi distribuído igualmente entre o T2 e
T3.A contagem do número de cladódios por plantas, foi realizada a cada 90 dias, iniciando no T1 e depois no T2 e T3
respectivamente. A contagem contemplou o número de cladódios primários, secundários e terciários, em cada planta por
parcela.Os dados obtidos pela contagem de brotação foram submetidos à análise de variância da ANOVA e a comparação de
médias pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1, houve diferença estatística (p<0,05), para o número de cladódios
primários por planta entre os tratamentos, sendo que T1 obteve a maior média, entre os tratamentos analisados. Os valores
encontrados para o efeito do polímero e da adubação foliar não foi significativo em T2 e T3, quanto aos dados de número e
ordem de inserção de cladódios, fato que pode ser justificado devido ao espaçamento adotado, pois de acordo com Lima et
al., (2015), a palma Orelha de Elefante Mexicana responde melhor ao adensamento quando se utiliza de 2,00-1,40 m entre
linhas e 0,10-0,30 m entre plantas.Farias et al., (2000), observaram melhor resposta da palma forrageira ao espaçamento 2,0 x
1,0 m, conforme os autores o adensamento interfere no rendimento e desenvolvimento da cultura em campo. Portanto, ao
avaliarmos o sistema adotado com relação ao adensamento, pode-se observar que o espaçamento reduzido influenciou
negativamente no número de cladódios das plantas em T2 e T3.Seguindo a mesma linha Silva et al., (2014), justificaram a
redução no comprimento dos cladódios, como sendo decorrentes do provável aumento da população de plantas. O resultado
do presente trabalho demonstra que o espaçamento entre as plantas interferiu na capacidade de crescimento e
consequentemente no número de brotações, fazendo com que o hidrogel e a adubação foliar não pudessem expressar
totalmente a sua capacidade auxiliar o desenvolvimento da planta.

 
Conclusão: O uso do hidrogel e da adubação foliar, não interferiram no desenvolvimento da palma forrageira, em relação a
inserção de cladódios, devido a fatores relacionados ao espaçamento adotado para o plantio.O uso destas ferramentas
tecnologias, deve ser melhor estudado ao longo dos anos, podendo-se assim obter resultados concretos para utilização de
ambos na produção da palma forrageira. 
Referências Bibliográficas: DUQUE, J. G. O nordeste e as lavouras xerófilas. 2° d.- Fortaleza: Banco do Nordeste, 2004.
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Introdução: O capim Andropogon é importante alternativa para formação de pastagens em áreas do Cerrado, por sua
adaptação a períodos secos, tolerância a solos ácidos, com elevado teor de alumínio e de baixa fertilidade (SOUSA;
LOBATO, 2004). Entretanto, o Andropogon apresenta lento desenvolvimento inicial, dificultando sua implantação
(BATISTA; GODOY, 1993). Uma alternativa é o uso da fertilização, em virtude da boa resposta desta forrageira à adubação
(COSTA; TOWNSEND, 1996). Dentre as alternativas destaca-se o uso de biofertilizantes, efluentes líquidos da fermentação
de resíduos orgânicos que atuam como fertilizantes e no condicionamento do solo, reduzindo sua acidez e aumentando a
retenção de nutrientes, (SILVA et al., 2007; OLIVEIRA; MOREIRA; SOARES, 1984), propriedades importantes para os
solos do Cerrado. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o uso do biofertilizante bovino no desenvolvimento inicial
do Andropogon em solos ácidos e de baixa fertilidade natural nativos do Cerrado. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Escola do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus
Uruçuí (Uruçuí, PI). O biofertilizante utilizado foi a formulação “Vairo” (SILVA et al. 2007), que consistiu na fermentação
de 40 L de esterco bovino em igual quantidade de água em biodigestor artesanal por 60 dias.Sementes de Andropogon foram
alocadas em vasos plásticos de 9,0 litros contendo substrato, constituído de solo retirado de área de mata nativa classificado
como Latossolo Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2013), caracterizado como ácido, rico em alumínio e de baixa fertilidade
natural após análise química, coletado a uma profundidade de 0-20 cm e peneirado. Ao substrato foram adicionados os
tratamentos com biofertilizante à 0% (T0), 2,5% (T2.5), 5,0% (T5) e 7,5% (T7.5) (v/v).Foram avaliados os parâmetros altura
da planta (AP), altura do colmo (AC), comprimento da lâmina foliar (CLF) e largura da lâmina foliar (LLF) aos 30 dias após
a semeadura. Para AP foi tomada a altura medida do nível do solo até e a curvatura da última folha. A variável AC foi obtida
pela medição da base do colmo e a base da última folha emitida. Para a variável CLF, foi considerado o comprimento medido
da base do limbo até o ápice da folha, enquanto a variável LLF foi tomada a largura entre as duas bordas da folha. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições. As variáveis analisadas
foram submetidas à análise de variância e de regressão ao nível de probabilidade de 5%, com uso do programa estatístico
Sisvar 5.6. 
Resultado e Discussão: O aumento da dose de biofertilizante aplicado promoveu todos os parâmetros avaliados (Tabela 1).
O tratamento T7.5 apresentou resultados significativamente superiores aos tratamentos T0 e T2.5 para todos os parâmetros
avaliados (p<0,05). Além disso, os tratamentos T5 e T7.5 não diferiram estatisticamente entre si, excetuando para o
parâmetro comprimento da lâmina foliar (CLF), onde o T7,5 mostrou-se superior (p<0,05). Estes resultados são compatíveis
aos encontrados por Silva et al. (2015), que recomendam aplicação de até 7% de biofertilizante caprino no desenvolvimento e
produção de Urochloa ruziziensis. A resposta dos parâmetros avaliados com o aumento da dosagem de biofertilizante foi
linear, sugerindo que o capim Andropogon responde bem à adubação com biofertilizante, mesmo em situações onde não há
correção prévia de acidez e fertilidade do solo.

 
Conclusão: O uso de biofertilizante bovino promove o desenvolvimento inicial do capim Andropogon em condições de
plantio em solos ácidos e de baixa fertilidade natural nativo do Cerrado. A concentração de 7,5% de biofertilizante foi a que
apresentou os melhores resultados dentre as concentrações avaliadas. 
Referências Bibliográficas: BATISTA, A.R.; GODOY, R. 'Baetí', EMBRAPA-23 uma nova cultivar do capim andropogon
(Andropogon gayanus Kunth). São Carlos: EMBRAPA - CPPSE, 1994.COSTA, N. de L.; TOWNSEND, C.R. Resposta de
ecótipos de Andropogon gayanus à fertilização fosfatada. Porto Velho: Embrapa-CPAF Rondônia, 1996.EMBRAPA. Sistema
brasileiro de classificação de solos. 3. ed. Brasília: Embrapa, 2013.OLIVEIRA, I. P. de; MOREIRA, J. A. A.; SOARES, M.
Uso de biofertilizante na agricultura. Goiânia: EMBRAPA-CNPAF (EMBRAPA-CNPAF. Comunicado Técnico, 17),
1984.SILVA, A. F., PINTO, J. M., FRANÇA, C. R. R. S., FERNANDES, S. C., GOMES, T. C. A., SILVA, M. S. L.;
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Introdução: Um dos principais entraves à produção animal na região Nordeste é a baixa disponibilidade de volumosos de
qualidade e em quantidades adequadas para atender a demanda dos animais no período seco do ano. Este fato se deve as
características climáticas, mas também ao inadequado manejo dos recursos forrageiros existentes na região. A busca por
alternativas viáveis como métodos de conservação de forragem para manter o valor nutritivo da planta, como a fenação no
período das águas e/ou em áreas irrigadas diminui o efeito da sazonalidade sobre a oferta de volumosos e o custo com
concentrados (Bayão et al., 2016). O processo de fenação eleva a matéria seca próxima a 85% cessando a respiração celular e
evitando a proliferação microbiana (Calixto Junior et al., 2012), mantendo a qualidade nutricional da forragem. Quanto mais
rápida a secagem, melhor será o valor nutritivo. Assim, objetivou-se avaliar a desidratação do Tifton 85 durante o processo de
fenação no Agreste de Pernambuco.

Material e Métodos: O trabalho foi conduzido com o cultivar Tifton 85 (Cynodon spp.) estabelecido em área de um hectare
numa propriedade particular no município de Garanhuns-PE, localizado nas coordenadas -8.9364230, -36.5463250 na região
do Agreste Meridional Pernambucano. Os tratamentos consistiram de seis coleta de amostras nos tempos zero (momento do
corte), 2, 6, 8, 24 e 48 horas após o corte para a determinação da curva de desidratação e a composição. A coleta foi realizada
55 dias após o corte de uniformização da pastagem a 10 cm do nível do solo no período de 15 a 17 de novembro de 2018
iniciando-se às oito horas da manhã. Para o corte, utilizou-se uma roçadeira tipo Sthill, deixando-se a forragem exposta ao sol
sobre o solo. Em cada tempo, foram coletadas amostras em diferentes locais da área experimental e, em seguida,
acondicionadas em sacos de papel, identificados e submetidos à secagem em estufa de circulação forçada a 55ºC por 72
horas. Por fim, as amostras foram moídas em peneira com crivos de 1 mm para a determinação de matéria seca (MS),
proteína bruta (PB) e matéria mineral (MM) segundo a AOAC (1990), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em
detergente ácido (FDA) segundo Van Soest et al. (1994) e matéria orgânica (MO) segundo equação MO = 100 – MM. Os
tratamentos foram analisados através de estatística descritiva.

Resultado e Discussão: Os teores de MS da planta inteira (Tabela 1) variaram de 31,88% para 81,68% entre os tempos de 0 a
48 horas. Entretanto, verifica-se maior perda de água nas primeiras horas após o corte (Figura 1). Destaca-se que, as duas
primeiras horas após o corte, a perda de água se dá pela abertura estomática, caracterizando-se como a primeira fase no
processo de fenação (MacDonald e Clark, 1987). Além disso, o tempo de secagem da forragem no campo é de grande
importância, determinando as perdas e, em consequência, a qualidade do feno (Jobim et al., 2001).Os valores médios de PB
variaram de 4,99% a 7,15% no período amostral de 0 a 48 horas (Tabela 1). Destaca-se que Jobim et al. (2001), registraram
valores próximos aos encontrados no presente trabalho para os cultivares Tifton 44 (4,96%), Tifton 85 (5,38%) e Coast-cross
(4,79%), respectivamente, com intervalo ao corte de 45 dias. Entretanto, Gonçalves et al. (2003), trabalhando com feno de
Tifton 85, registraram valores de 8,08%, com intervalo ao corte de 42 dias. Já Calixto Junior et al. (2012), observaram valor
de 6,36% para o feno de grama-estrela, com 12% de umidade e cortado com estágio vegetativo avançado (90 dias de
crescimento). Valores de FDN, FDA, MO e MM (Tabela1), foram próximos aos observados por Gonçalves et al. (2003) para
o feno de Tifton 85. Segundo Van Soest (1994), o consumo e a digestibilidade das frações da forragem estão ligados à idade
da planta, pois, a medida que avança seu desenvolvimento, aumentam o teor de MS e parede celular lignificada,
consequentemente, diminuem os teores de energia e de PB.



Conclusão: O teor de umidade no feno com 48 horas ficou dentro do recomendado para o armazenamento de fenos, sem 
possível desenvolvimento de fungos.

Referências Bibliográficas: AOAC. Official methods of analysis. Washington, DC, Association of Official Agricultural 
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Introdução: A cultura do sorgo se sobressai no suprimento da demanda de forragens no semiárido, pois apresenta uma maior
tolerância ao déficit hídrico, se adapta a muitos ambientes e expressa rebrota das soqueiras que proporciona a execução de
outras safras sem precisar a introdução da cultura novamente, diminuindo os custos da produção e a pressão sofrida pelo solo.
SILVA et al. (2016) na avaliação de algumas variedades de sorgo, relatou que a variedade de sorgo IPA 467, é um dos
genótipos com uma maior produção de biomassa total, entre as comparados, sendo um importante genótipo a ser estudado,
para contribuir na alimentação animal, nas regiões com forragens de baixa qualidade, por causa da ausência da rusticidade da
maioria dos cereais aos fatores edafoclimáticos. O trabalho tem como objetivo determinar o filocrono do sorgo da variedade
IPA 467, cultivada na Região pernambucana da cidade de Serra Talhada, em consórcio com a palma forrageira clone orelha
de elefante mexicana. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido no Centro de Referência Internacional de Estudos Agrometeorológicos de
Palma e Outras Forrageiras na Universidade Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Serra Talhada. O clima
dessa região, de acordo com a classificação climática de Köppen, pertencendo ao tipo BShW (ALVARES et al., 2014) que
significa semiárido quente com precipitação pluvial média de 692 mm ao ano (SILVA et al.,2015a). O delineamento utilizado
foi em blocos casualizados, com cinco tratamento e quatro repetições. Os tratamentos correspondiam aos diferentes
espaçamentos (0,10; 0,20; 0,30; 0,40 e 0,50 m) entre planta para a palma forrageira clone orelha de elefante mexicana. A
semeadura do sorgo foi realizada em 28 de janeiro de 2019, sendo realizado desbaste quinze dias após a semeadura, deixando
vinte plantas por metro linear. Para obtenção do número de folhas por planta realizou-se eventos biométricos semanalmente
em duas plantas por parcela totalizando oito para cada tratamento. Para calcular o somatório térmico, foram obtidos dados de
temperatura do ar em uma estação meteorológica pertencente ao INMET, de posse desses dados foi possível determinar os
graus dias acumulados (GDA, °Cdias), onde GDA=Tméd-Tbase, considerando a temperatura base do sorgo igual a 10,8°. A
estimativa do filocrono foi a partir do inverso da taxa de aparecimento foliar. 
Resultado e Discussão: Na Figura 1 é apresentado a relação entre os graus dias acumulados e o número de folhas
completamente expandidas para o sorgo cv. IPA-467, sob sistema consorciado com palma. Observa-se que obteve-se um
comportamento linear positivo, com r2 (0,969). O número de folhas vivas destacou a relação com os graus dias acumulados.
O filocrono foi influenciado pela intensidade de luz da região e não foi diretamente influenciado pelos tratamentos, sendo
obtidos 61 graus dias, um valor aproximado ao de RODRIGUES, L.S. et al. (2016) que foi de 72.99 graus dias. A temperatura
média diária, no local do experimento foi de máxima 33,18 °C e 20,99 °C, sendo uma temperatura que favoreceu o
desenvolvimento do sorgo. Quanto mais graus dias acumulados maior o número de folhas completamente expandidas.
Quanto maior a intensidade de luz de cada região, maior e mais rápido será o desenvolvimento do filocrono, quanto mais
graus dias forem acumulados, como a figura mostra, maior será o desenvolvimento foliar. 
Conclusão: O filocrono do sorgo cv IPA-467 foi de 61 graus dia. Quandto maior o grau dia acumulado, maior é número de
folhas completamente expandidas do sorgo da cv IP- 467. 
Agradecimentos: Agradeço a Deus, ao Grupo de Agrometeorologia do Sertão (GAS) e ao meu orientador. 
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Introdução: O capim-elefante é planta forrageira de elevada adaptabilidade a diversas condições tropicais, valor nutricional 
satisfatório e capacidade produtiva (DERESZ et al., 2006). Isto se deve a eficiência de interceptação de luz, eficiência 
fotossintética, capacidade de rebrotar e perfilhar, armazenamento de carboidratos de reserva, absorção de nutrientes e 
eficiência no uso da água (DUBEUX JR. e MELLO, 2010), fatores também relacionados ao porte da forragem.O valor 
nutritivo da planta forrageira pode ser estimado pela composição química-bromatológica e digestibilidade, os quais estão 
relacionados ao arranjamento, composição e espessura da parede celular (COSTA et al., 2005).Sendo assim, uma abordagem 
da anatomia quantitativa da planta pode representar uma contribuição para estudos de qualidade da forragem (BRITO & 
DESCHAMPS et al., 2001).Neste trabalho objetivou-se avaliar a relação entre a digestibilidade e anatomia de folhas e colmos 
de capim-elefante de diferentes portes.

Material e Métodos: O experimento foi realizado em Carpina-PE. O delineamento experimental foi casualizado em blocos. 
Utilizou-se dois genótipos de capim-elefante de porte alto (Elefante B e IRI – 381) e dois de porte baixo (Mott e Taiwan A. 
146-2.37).A digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foi estimada para quatro ciclos de coleta, utilizando-se o 
equipamento DAISY II Incubator (ANKOM® Technology), com metodologia proposta por Tilley & Terry (1963), adaptado 
por Holden (1999). Os dados foram analisados utilizando o procedimento ProcMixed do SAS (PERRI, 1999), sendo as 
médias comparadas a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.Para análise biométrica, foram obtidas secções transversais da 
lâmina foliar e colmo, fotografadas com câmera CCD Samsung, por meio do programa Image Tool (WILCOX et al., 2002) e 
microscópio Opton. Nas folhas foram avaliados: nervura principal – n° de feixes vasculares(FNP), n° de células lignificadas 
nos feixes vasculares(CVN), área transversal ocupada por células lignificadas no feixe vascular(ACM) e; mesofilo - n° de 
feixes vasculares em uma extensão de 750 µm(FVM), n° médio de células lignificadas por feixe vascular de nervuras 
secundárias(CLM) e área transversal ocupada por células lignificadas nos feixes vasculares visualizados(ACM). As 
mensurações realizadas nos feixes vasculares dos colmos ocorreram no cilindro vascular e em uma região mais interna com 
feixes vasculares maiores e mais distantes entre si. A estatística foi a descritiva

Resultado e Discussão: Os maiores valores de DIVMS de folhas (Tabela 1) foram observados para os clones de porte baixo 
Mott (71%) e Taiwan A-146 2.37 (71,5%), em épocas chuvosas (Junho/2016 e Agosto/2017). O intervalo de 60 dias entre as 
colheitas não foi suficiente para o incremento significativo da fração fibrosa da planta, sobretudo do espessamento da parede 
celular, componente nutricional que interfere negativamente na digestibilidade da forragem. Para DIVMS de colmos, o 
Taiwan A-146 2.37 apresentou maior coeficiente. Nelson e Moser (1994) afirmam que os colmos jovens, apresentam 
coeficientes de digestibilidade próximos aos das folhas, e tendem a decrescer com maior intensidade e velocidade a medida 
que as plantas avançam a maturidade.O genótipo Taiwan A 1.46 – 2.37 apresentou resultado mais baixo (5.764,0 µm²) 
comparando aos demais clones para ACM, já o Mott apresentou o maior valor (11.532,4 µm²) (Tabela 2/ Figura 1). Paciullo 
(2002) afirma que a maior quantidade de espaços intercelulares em lâmina foliar permite aos microrganismos ruminais rápido 
acesso às paredes das células, proporcionando elevada taxa de digestão à lâmina foliar. Além disso, facilita a fragmentação 
pela mastigação e a separação dos demais tecidos. O cultivar Taiwan A 146 – 2.37, em colmos (Tabela 3/ Figura 2), apresenta 
maior ATPE (86%), o que indica potencial de degradação maior, uma vez que o tecido parenquimático apresenta maiores 
taxas de degradação e ocupa grande parte da área nos diferentes órgãos e frações, sendo portanto, muito importante na 
qualidade da forrageira (BRITO&DESCHAMPS,2001).



Conclusão: Genótipos de porte baixo apresentam maior digestibilidade nas folhas e colmos, quando comparados aos de 
porte alto. O genótipo Elefante B apresenta maior espessura da parede celular do colmo, o que influencia diretamente na 
digestibilidade da planta. O colme de Taiwan A 146 – 2.37 apresenta maior proporção de tecido parenquimático mais 
próximos à epiderme, indicando maior potencial de degradação.
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Introdução: O semiárido brasileiro é caracterizado por baixa pluviosidade e alta demanda evaporativa assim, o uso múltiplo 
da água é uma estratégia importante e sustentável dos recursos hídricos. Essa característica climática é o principal fator que 
afeta a produção agropecuária dessa região, sendo importante aplicação de estratégias para obter maior rendimento na 
produção de forragens. O milheto Pennisetum glaucum é considerado uma excelente alternativa para a produção de grãos e 
forragem em regiões quentes em virtude de sua adaptação e baixa fertilidade (CAMPOS et al. 2011). Seu potencial promissor 
como uma planta forrageira que pode ser usada na alimentação animal para suprir nas condições do semiárido, com 
produtividade satisfatória, irrigada com água salina. A salinidade é um dos desafios ambientais mais significativos que 
limitam a produtividade das plantas em clima semiárido. Objetivou-se determinar a digestibilidade in vitro do milheto 
cultivado com água salina e matéria orgânica.

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à Embrapa Semiárido, 
em Petrolina – PE. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 4 x 4 x 2, composto de 
quatro lâminas de irrigação com água salobra (L1-25%, L2-50%, L3-75% e L4-100% da evapotranspiração), quatro níveis de 
matéria orgânica (0 t.ha-1; 15 t.ha-1; 30 t.ha-1; 45 t.ha-1) e dois cortes (1° e 2° ciclo) da cultura com três repetições.Cada 
subparcela experimental foi composta por 6 linhas, de 6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura e 0,60 cm entre 
linhas, totalizando 48 subparcelas para cultura do milheto (ADR300). As lâminas de irrigação equivalentes a 25%, 50%, 75%
e 100% da (ET), resultaram ao longo do ciclo 1 (aos 63 dias após plantio) os totais de 49,67; 81,85; 114,02; 146,20 mm, 
respectivamente e ao longo do ciclo 2 (aos 46 dias após primeiro corte) os totais 40,29; 80,59; 120,89 e 161,18 mm. Para 
digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), utilizou-se a metodologia dos dois estágios descrita por Tilley e Terry 
(1963) com alterações propostas por Holden (1999) através de incubações de 1 g de amostra seca ao ar em frascos de vidro de 
160 mL, com 80 mL de solução tampão e 20 ml de líquido ruminal coletado de dois caprinos fistulados no rúmen, filtrado em 
quatro camadas de gaze, injetando constantemente gás carbônico para manter o meio anaeróbico.Os dados submetidos a 
análise de variância e as médias comparadas ao teste de Tukey a = 0,05 utilizando o programa Statistica Analysis System 
(SAS®)

Resultado e Discussão: Para a variável DIVMS, observou-se interação (Tabela 1) significativa (P=<0,0001) entre lâminas e 
matéria orgânica (Tabela 1). Os melhores resultados são encontrados nas lâminas 25% e 50% da ET, com média de 623,5 e 
619,0 g/Kg MS respectivamente. Observou-se que a lâmina 100% da ET apresentou os menores valores de digestibilidade in 
vitro, provavelmente relacionados aos maiores teores de lignina encontrados para a lâmina. Para o efeito ciclos sobre os 
valores de DIVMS (Tabela 1), não observou-se efeito significativo (P>0,05) entre os ciclos, sendo os valores de 610,9 e 607,8 
g/Kg MS para o ciclo 1 e 2, respectivamente. Estes valores se encontram próximos aos encontrados por Leão et al. (2012) 
para as variedades ADR 500, LAB 1542 e LAB 1838 de milheto submetidos a diferentes ciclos, onde obteve digestibilidade 
de 653, 640 e 634 g/Kg de MS, respectivamente no primeiro ciclo e 632, 625 e 616 g/Kg de MS, respectivamente no segundo 
ciclo. Ao se observar que não houve diferença significativa (P>0,05) entre os ciclos, evidencia o potencial da cultura em 
poder ser utilizada em mais de um ciclo pelo produtor sem afetar a digestibilidade da matéria seca.



Conclusão: Constatou-se que a digestibilidade in vitro do milheto irrigado com água salina apresentou bons resultados, 
tendo um potencial de utilização desse tipo de água.
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Introdução: A região do semiárido nordestino brasileiro é caracterizada como um desafio para os que a exploram no âmbito
do setor agrícola, tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar. Suas características peculiares de alta temperatura,
baixa umidade do ar, baixa pluviometria e má distribuição das chuvas, levam a empreender iniciativas que visem a máxima
produção das culturas de acordo com as condições climáticas (MONTENEGRO; MONTENEGRO, 2012). Desta maneira, o
sorgo Sorghum bicolor (L). Moench) como alternativa para a produção de material forrageiro, em regiões semiáridas, em que
o estresse hídrico e salino limita o desenvolvimento da maioria das culturas. Desse modo, as águas salinas como alternativa
para a irrigação de sorgo no semiárido ?ca condicionada a tolerância da cultura à salinidade, com água de baixa concentração
de sais, e a otimização da irrigação. Objetivou-se determinar a digestibilidade in vitro do sorgo BRS Ponta Negra cultivado
com água salobra e matéria orgânica.

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à Embrapa Semiárido, 
em Petrolina – PE. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 4 x 4 x 2, composto de 
quatro lâminas de irrigação com água salobra (L1-25%, L2-50%, L3-75% e L4-100% da evapotranspiração), quatro níveis de 
matéria orgânica (0 t.ha-1; 15 t.ha-1; 30 t.ha-1; 45 t.ha-1) e dois cortes (1° e 2° ciclo) da cultura com três repetições.Cada 
subparcela experimental foi composta por 6 linhas, de 6 metros de comprimento por 3,6 metros de largura e 0,60 cm entre 
linhas, totalizando 48 subparcelas para cultura do milheto (ADR300). As lâminas de irrigação equivalentes a 25%, 50%, 75%
e 100% da (ET), resultaram ao longo do ciclo 1 (aos 63 dias após plantio) os totais de 49,67; 81,85; 114,02; 146,20 mm, 
respectivamente e ao longo do ciclo 2 (aos 46 dias após primeiro corte) os totais 40,29; 80,59; 120,89 e 161,18 mm. Para 
digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), utilizou-se a metodologia dos dois estágios descrita por Tilley e Terry 
(1963) com adaptações através de incubações de 1 g de amostra seca ao ar em frascos de vidro de 160 mL, com 80 mL de 
solução tampão e 20 ml de líquido ruminal coletado de dois caprinos fistulados no rúmen, filtrado em quatro camadas de 
gaze, injetando constantemente gás carbônico para manter o meio anaeróbico.Os dados submetidos a análise de variância e as 
médias comparadas ao teste de Tukey a = 0,05 utilizando o programa Statistica Analysis System (SAS®)

Resultado e Discussão: Para a variável DIVMS (Tabela 1), observou-se efeito (P<0,05) isolado nas lâminas e na matéria 
orgânica. Houve efeito quadrático (P=0,0143) nos resultados de DIVMS quando submetidos a diferentes proporções hídricas 
com valores de 643,3 à 622,4 g/Kg, em que, à medida que aumentava as laminas de agua salobra, reduzia-se os valores desta 
variável. Este fato se deve aos valores de lignina encontrados, onde apresentou comportamento semelhante. Observou efeito 
linear decrescente para os valores de DIVMS quando submetido a doses de matéria orgânica, com resultados variando de 
637,5 à 611,3 g/Kg MS. Não foi observado efeito (P=0,1716) dos ciclos sobre os valores de DIVMS (Tabela 1), com valores 
médios encontrados de 629,45 g/Kg. Os valores encontrados no presente trabalho são superiores aos encontrados por Gontijo 
Neto et al. (2002) ao avaliar diferentes níveis de adubação nas variedades AG-2002 (545,6 g/Kg MS), AG-2005E (616,9 g/Kg 
MS), AG-X202 (546,1 g/Kg MS), AG-X213 (529,7 g/Kg MS) e AG-X215 (537,9 g/Kg MS).



Conclusão: A digestibilidade in vitro do sorgo BRS Ponta Negra obteve bons resultados quando irrigado com água salobra, 
porém apresentou menores valores quando adubado com maiores doses de adução orgânica.
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Introdução: A ensilagem é uma eficiente solução para os períodos de baixa produção de forragem utilizada na alimentação 
animal. Diversas forrageiras podem ser utilizadas para esse processo, com destaque para o Milheto (Pennisetum americanum 
(L.) Leeke. Dentre as formas de melhorar o perfil fermentativo da silagem e composição bromatológica, Dias et al., (2014) 
destacaram a glicerina bruta como excelente opção para conservação de forrageiras de elevada umidade. A glicerina é um 
subproduto da indústria de biodiesel que vem crescendo em todo o mundo (Ferraro et al., 2009).As interações existentes entre 
os aditivos e a massa ensilada, assim como os efeitos da maturidade fisiológica da planta no momento da ensilagem devem 
ser pesquisados (Guimarães et al 2014) pois podem afetar a qualidade da silagem (Muck, 1988).Objetivou-se por meio deste 
experimento avaliar o teor de matéria seca e proteína bruta na silagem de milheto em diferentes idades com crescentes níveis 
de inclusão de glicerina bruta.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa em Sete Lagoas-MG. Os tratamentos consistiram de silagem 
de milheto cultivar BRS 1502 controle e silagem de milheto com quatro doses de inclusão de glicerina bruta (5, 10, 15 e 20%
de inclusão na matéria natural) durante a ensilagem. Também foi avaliado o efeito da idade de corte (60, 70, 80 e 90 dias). O 
milheto foi colhido e triturado obtendo tamanho de partículas de 2 cm. Para ensilagem, foram utilizados silos experimentais 
de PVC(50x10 cm), de pesos conhecidos. Após a completa homogeneização a silagem foi compactada e ensilada 
aproximadamente 3 kg do material picado conforme recomendação de Ruppel et al., (1995). Os silos foram armazenados por 
180 dias, mantidos à temperatura ambiente e após a abertura, foram coletadas amostras no meio do silo, onde foram pré-
secas, moídas e armazenadas em potes plásticos identificados.Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado em 
esquema fatorial (4 x 4+1), sendo 4 idades de corte (60, 70, 80 e 90 dias) e 4 doses de glicerina bruta (5, 10, 15 e 20% de 
inclusão na matéria natural) mais o controle com oito repetições. As amostras após pré-secagem foram analisadas quanto aos 
teores de matéria seca (MS) e proteína bruta (PB), conforme metodologias de Silva e Queiroz (2002).Os dados coletados 
foram submetidos a analise de variância e, quando o teste de “F’’ foi significativo, as doses de inclusão de glicerina bruta e 
idades de corte foram submetidos ao estudo de regressão, sendo avaliados efeitos de ordem linear, quadrática e cúbica, 
utilizando o programa SISVAR 5.6 (Ferreira, 2014).

Resultado e Discussão: Nesta pesquisa, houve interação significativa entre as idades de corte x doses de glicerina para o teor 
de MS (P<0,05). O milheto colhido com 90 dias e ensilado com 20% de glicerina na matéria natural possibilitou incrementos 
de 28,9% no teor de MS (Tabela 1).Para cada 1% de glicerina adicionada na ensilagem de milheto foi reportado aumento de 
0,46% no teor de MS. Em geral, a inclusão de glicerina incrementou linearmente os teores de MS. Fato relacionado com o 
alto teor de MS (89,5% de MS) da glicerina. Observa-se também que plantas colhidas com 60 dias de rebrota apresentam 
baixo (10,2%) teor de MS, o que torna um agravante na conservação dos nutrientes devido ao elevado teor de umidade. Com 
avanço da idade de corte (60 para 90 dias), incrementos de 35,6% (na média geral) no teor de MS foram observados, 
indicando efeito da maturidade sobre os componentes celulares.Houve interação significativa entre as idades de corte x doses 
de glicerina para PB (P<0,05). Dias et.al., (2014) observou redução dos valores médios de PB das silagens em relação à 
silagem controle, evento influenciado pelo fato de a glicerina não possuir substâncias nitrogenadas em sua composição, deste 
modo, exercendo efeito diluidor. O mesmo foi observado, quando se adicionou glicerina como aditivo na ensilagem do 
milheto, o teor de PB apresentou comportamento linear negativo (P<0,05).



Conclusão: A adição de glicerina na silagem de milheto aumenta o teor de matéria seca e ocasiona diluição no teor de 
proteína bruta, sendo uma possível alternativa em caso de antecipação da colheita.

Referências Bibliográficas: DIAS, A.M.; ÍTAVO, L.C.V.; ÍTAVO, C.C.B.F.; BLAN, L.R.; GOMES, E.N.O.; SOARES, 
C.M.; LEAL, E.S., NOGUEIRA, E.; COELHO, E.M. Ureia e glicerina bruta como aditivos na ensilagem de cana-de-açúcar. 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 66, n. 6, p. 1874-1882, 2014.FERRARO, S.M.; MENDOZA, 
G.D.; MIRANDA, L.A.; GUTIERREZ, C.G. In vitro gas production and ruminal fermentation of glycerol, propylene glycol 
and molasses. Animal Feed Science and Technololy, v. 154, n. 1, p. 112–118, 2009.FERREIRA, D.F. Sisvar: a guide for its 
bootstrap procedures in multiplecomparisons. Ciência e Agrotecnologia, v.38, n.2, p.109-112, 2014GUIMARÃES, K.C.; 
COSTA, K.A.P.; PALUDO, A.; SANTOS, N.F.; ROSSI, R.M.; CRUVINEL, W.S. Protein fraction, degradability and 
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Introdução: A utilização de plantas nativas da Amazônia na alimentação animal, juntamente com a adoção de técnicas de
conservação de forragens, pode assegurar o fornecimento regular de alimento para animais ruminantes nos períodos de
irregularidade de forragens na região. Dentre as espécies de gramíneas adaptadas ao ambiente amazônico, o capim-elefante
(Pennisetum purpureum) é o mais utilizado e estudado e seu uso é indicado principalmente em razão de suas características
de produção de matéria seca e de seu valor nutritivo (ANDRADE; LAVEZZO, 1998). Dentre os recursos para melhorar a
qualidade de silagens a adição de resíduos agroindustriais desidratados tem se mostrado uma alternativa viável, diminuindo a
umidade e enriquecendo nutricionalmente as silagens de capins. Sendo assim, objetivou-se avaliar os efeitos da adição de
níveis crescentes do farelo desidratado do caroço de taperebá (FDCT) em silagens de capim-elefante sobre a perda por
efluentes e composição bromatológica. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição do Instituto de Ciências Sociais, Educação e
Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins.Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado
com cinco tratamentos e quarto repetições. Os tratamentos consistiram em cinco níveis de adição (0, 5, 10, 15 e 20%, na
matéria natural) do farelo desidratado do caroço de taperebá (FDCT) nas silagens de capim elefante, ensiladas em tubos de
PVC utilizando-se no fundo do silo areia e tela previamente pesados para captação de efluente.O FDCT foi obtido da
desidratação do resíduo oriundo do processo de extração da polpa do taperebá, sendo este composto principalmente por
caroços. A secagem procedeu-se sobre exposição ao sol por 72 horas, sendo revolvido duas vezes ao dia para garantir a
uniformidade da secagem. Depois de seco, o material foi triturado em moinho tipo martelo com peneira de crivo de 5 mm. O
capim-elefante foi cortado com 60 dias de idade, sendo em seguida picado, pesado e homogeneizado com o resíduo de acordo
com os tratamentos, posteriormente, estes foram compactado nos silos. Após 30 dias da ensilagem, os silos foram abertos
para coleta de amostras de cada unidade experimental e avaliações.A perda por efluentes (PPE) foi calculada pela diferença
do peso da areia ao fechamento e abertura do silo, em função da massa de forragem utilizada e o pH, teores de MS e PB
seguiram metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). Os resultados obtidos foram submetidos a análise de regressão
(p<0,05). 
Resultado e Discussão: Não houve efeito da adição do FDCT sobre a PB da silagem (Tabela 1), porém a adição do resíduo
na silagem proporcionou teores de PB superiores aos encontrados por Gonçalves et al. (2002) trabalhando com subproduto da
acerola, que encontrou PB máxima de 7,52%.O pH comportou-se de forma quadrática com ponto de mínima em 7.75% de
adição do FDCT. A redução da acidez indica maior produção de ácidos orgânicos e, consequentemente, maior preservação de
nutrientes da forragem, onde o pH ideal para uma boa silagem variável de 3,8 a 4,2 (McDonald et al., 1991). Sendo assim, os
níveis de 10, 15 e 20% promoveram boa qualidade da silagem.A inclusão do FDCT proporcionou efeito linear para os teores
de MS e PPE (Tabela 1), com aumento de 0,45% de MS e redução de 0,66%, respectivamente, a cada percentual de adição do
FDCT. Esta é uma característica importante pois apresenta redução da perda de nutrientes da massa ensilada por lixiviação,
além disso, as perdas por efluentes estão diretamente relacionadas aos teores de umidade do material ensilado. Isso se deve ao
fato da adição do FDCT ter contribuído para a redução da umidade do material ensilado, aumentando sua MS. Segundo
McDonald et al. (1991), a elevada umidade do material ensilado proporciona o desenvolvimento de bactérias produtoras de
ácido butírico, degradando a proteína, ácido lático, MS e energia, sendo tudo isso eliminado por gases e efluentes.Os
resultados obtidos nesta pesquisa indicam o potencial de utilização do resíduo de taperebá na produção de silagens de capim-
elefante com melhor qualidade nutricional.

 
Conclusão: Conclui-se que a adição de 20% do FDCT reduz a perda por efluentes, aumentando os teores de matéria seca em
silagens de capim-elefante, sem alterar a composição em proteína bruta ou prejudicar a estabilidade fermentativa. 
Referências Bibliográficas: ANDRADE, J.B.; LAVEZZO, W. Aditivos na ensilagem do capim-elefante. I. Composição
bromatológica das forragens e respectivas silagens. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.33, n.11, p.1859-1872,
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Introdução: Nas regiões tropicais a produção animal é limitada pela oscilação na produção e qualidade da forragem ao longo 
do ano, reflexo das condições edafoclimáticas e do manejo inadequado das plantas forrageiras. O uso de leguminosas vem 
sendo uma alternativa positiva em vários aspectos, tanto para a resposta animal quanto para benefícios ecológicos. A 
jureminha (Desmanthus spp.) é um leguminosa nativa com potencial para utilização nos sistemas de produção animal. Pouco 
se conhece sobre suas respostas ao manejo de corte. O entendimento do comportamento das características morfológicas de 
leguminosas forrageiras à frequência de corte e o momento ideal para essa ação é de grande relevância, não apenas para 
aumentar a produção de forragem, mas também para mantê-la durante os períodos mais críticos (Ortega-Vargas et al, 2017). 
Este trabalho teve como objetivo avaliar características morfológicas de genótipos de Desmanthus spp. sob diferentes 
frequências de corte na Zona da Mata de Pernambuco.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina (EECAC), da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Foi estudado, durante dois anos (2017 e 2018), o efeito de quatro 
frequências de corte (60, 90, 120 e 150 dias) sobre características morfológicas de três genótipos de Desmanthus spp. (7G; 
31D; 13AU), utilizando um esquema de parcelas subdivididas em blocos ao acaso, com quatro repetições. A área 
experimental foi constituída por quatro blocos de 56 m2 (28 m x 2 m). A parcela principal (genótipo) possuía 16 m2 (8 m x 2 
m), e cada parcela foi constituída pelas quatro frequências, com área de 4 m2 (2 m x 2 m). A altura de planta foi determinada 
utilizando uma trena graduada em cm, medindo do nível do solo ao ápice da planta. Já a relação folha/caule foi obtida através 
da divisão do peso seco da folha pelo peso seco do caule. Os dados foram avaliados quanto a normalidade dos resíduos (teste 
de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (teste de Hartley) e submetidos à análise de variância e o teste de Tukey por meio do 
SAS University Edition. O efeito do ano foi tratado como medida repetida no tempo e os blocos como efeito aleatório. O 
nível de significância considerado foi de 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Não houve efeito significativo (P>0,05) dos genótipos, ano, nem das interações genótipos x 
frequência de corte e genótipos x ano. Houve efeito significativo (P?0,05) da interação frequência de corte x ano sobre as 
características estudadas (Tabela 1). Houve maior altura de planta na frequência de corte de 150 dias, nos dois anos 
estudados. Quanto a comparação de cada frequência entre os anos estudados, as frequências de 150 e 120 dias apresentaram 
maior altura de planta no ano de 2017 em relação a 2018. As frequências de 60 e 90 dias não diferiram entre os anos 
estudados. O crescimento linear das plantas de acordo com a redução das frequências de corte está relacionado ao período 
mais longo que essas plantas permaneceram no campo, permitindo maior desenvolvimento. No entanto, a precipitação 
irregular em 2018, provavelmente reduziu a umidade do solo, prejudicando a absorção de água e nutrientes pelas plantas, 
afetando principalmente a fotossíntese. Na relação folha/caule, as plantas sob frequência de 60 dias apresentaram relação 
superior a 1, considerada mais adequada para uma planta forrageira, nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. De forma 
geral, a relação folha/caule diminuiu com o aumento do intervalo entre cortes. A redução na relação folha/caule observada 
nos maiores intervalos de corte pode estar relacionado com o maior desenvolvimento do caule e menor número de folhas, em 
função do processo natural da senescência. No entanto, Trujillo et al. (1996) mencionam que alta frequência de corte pode 
limitar a produtividade devido a diminuição nos compostos de reserva.



Conclusão: O aumento do intervalo de corte, de 60 a 150 dias, promove maior altura da planta e menor relação folha/caule 
em genótipos de Desmanthus spp.
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Introdução: As novas cultivares surgem como mais uma alternativa aos sistemas pastoris do Brasil, a cultivar BRS Tamani é
o primeiro híbrido de Megathyrsus maximum da Embrapa, apresenta características satisfatórias (elevados teores de proteína
bruta e digestibilidade), produtividade e vigor, e resistente às cigarrinhas das pastagens. (EMBRAPA, 2016).O conhecimento
da planta forrageira é fundamental para manejar e maximizar a produção de forragem, mantendo sua estabilidade ao longo do
tempo. A estrutura do pasto, é uma característica central e determinante tanto da dinâmica de crescimento e competição nas
comunidades vegetais, quanto do comportamento digestivo dos animais em pastejo. (CUTRIM JUNIOR, 2011).Pode-se
manter as pastagens mais produtivas, aumentando a rentabilidade da pecuária, tanto pela redução da degradação das
pastagens como pelo aumento da produção animal. (EUCLIDES et al., 2014). O objetivo deste trabalho foi avaliar as
características estruturais residual do capim Tamani.

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do IFMA, Campus São Luis – Maracanã. Os 
tratamentos foram determinados através de diferentes intensidades de corte, sendo estas 10, 16, 22 e 28 cm de altura residual, 
ficando com média (11,03; 16,34; 21,55 e 28,08), respetivamente. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
com medidas repetidas no tempo e seis repetições. A área de pastagem foi implantada manualmente a lanço em uma área de 
1964,4 m². A área foi subdivida em parcelas de 6,81 x 12,02 m (81,85 m²) no total de 24 parcelas. As adubações consistiram 
apenas na aplicação do nitrogênio (N), na forma de uréia com a dose de 450 kg de N/ha x ano. Como critério para corte foi 
utilizado o nível de 95% da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFA) utilizando o aparelho PAR/LAI 
Accupar LP80 da Decagon Devices, em seguida foi feito a leitura do índice de área foliar (IAF) com o mesmo. Utilizando-se 
uma moldura de 0,50 x 0,50 m lançadas em dois pontos, o material foi cortado a 5 cm do solo, ensacado e pesado. 
Posteriormente foi retirado uma alíquota da qual foi fracionada em material morto, lâmina foliar e colmo. As frações foram 
pesadas, levadas à estufa e depois pesadas para obtenção das massas de forragem. A densidade populacional de perfilhos 
(DPP) foi obtida cinco dias após o corte residual, contando-se o número de perfilhos vivos na moldura. Os dados foram 
analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias, por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade, pelo programa estatístico SAS (2003).

Resultado e Discussão: Não houve efeito (p>0,05) das diferentes intensidades de corte para densidade populacional de 
perfilhos e massa seca de colmo verde.Houve efeito (p<0,05) das diferentes intensidades de corte para índice de área foliar 
(IAF) e interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFA), a relação destas variáveis corre de forma paralela. O 
tratamento 28 demonstrou as maiores médias, e tal fato se deve pela maior quantidade de folha que restou no dossel no corte 
residual. Houve efeito (p<0,05) para as diferentes intensidades de corte 16 e 22 sobre as variáveis de MSFT, MSFV e MSLV 
onde as médias, se mostraram iguais quando comparadas ao tratamento 10 e 28, mostrando total efeito da intensidade de 
corte. Para MSFM houve efeito (0<0,05) das diferentes intensidades de corte, onde a média do tratamento 22 (704,41) se 
mostrou maior que a do tratamento 10 (419,00). E igual aos tratamentos 16 e 28 com respectivas médias (501,97 e 540,16). 
Quanto maior a intensidade de corte, maior fica a MSFM, pois o nível de massa de forragem aumenta paralelamente com a 
intensidade.A relação material vivo/material morto (MV/MM) foi influenciada pelas diferentes intensidades de corte, 
observando-se valor médio de 2,99 para altura residual de 28cm, sendo esta a maior relação obtida. Tal fato se deve pela 
maior quantidade de MSFV e uma baixa MSFM obtida para esta mesma alturaHouve efeito (p<0,05) para a variável 
folha/colmo (F/C) sobre as diferentes intensidades de corte, onde a média do tratamento 28 (3,48) se mostrou que maior que a 
do tratamento 10. E igual aos tratamentos 16 e 22.



Conclusão: Quando manejado ao nível de 28 cm de altura residual, o capim Tamani gera valores mais significativos para as 
massas de forragem, disponibilizando assim maior oferta de forragem para os animais.
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Introdução: A produção de ruminantes no Brasil baseia no uso de plantas forrageiras (Barbero et al., 2015). Em regiões onde
há irregularidade das chuvas, a técnica de ensilagem é uma excelente alternativa. Diversas forrageiras podem ser utilizadas
para esse processo, com destaque para o Milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke. A glicerina é caracterizada como um
ingrediente energético, podendo assim ser um material promissor como aditivo para silagens, sendo capaz de enriquecer a
densidade energética da silagem (Gomes, 2013). Entretanto, há poucos estudos sobre sua utilização, efeito e níveis durante o
processo de ensilagem em forrageiras. Objetivou-se por meio deste experimento avaliar o teor de extrato etéreo na silagem de
milheto em diferentes idades com crescentes níveis de inclusão de glicerina bruta. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa em Sete Lagoas-MG. Os tratamentos consistiram de silagem
de milheto cultivar BRS 1502 controle e silagem de milheto com quatro doses de inclusão de glicerina bruta (5, 10, 15 e 20%
de inclusão na matéria natural) durante a ensilagem. Também foi avaliado o efeito da idade de corte (60, 70, 80 e 90 dias). O
milheto foi colhido e triturado obtendo tamanho de partículas de 2 cm. Para ensilagem, foram utilizados silos experimentais
de PVC (50x10 cm), após a completa homogeneização a silagem foi compactada e ensilada aproximadamente 3 kg do
material picado conforme recomendação de Ruppel et al., (1995).Os silos foram armazenados por 180 dias, mantidos à
temperatura ambiente e após a abertura, foram coletadas amostras no meio do silo. As amostras foram pré-secas, moídas e
armazenadas em potes plásticos identificados.Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (4 x
4+1), sendo 4 idades de corte (60, 70, 80 e 90 dias) e 4 doses de glicerina bruta (5, 10, 15 e 20% de inclusão na matéria
natural) mais o controle com oito repetições.As amostras após pré-secagem foram analisadas quanto aos teores de extrato
etéreo conforme metodologias descritas em Silva e Queiroz (2002).Os dados coletados foram submetidos a análise de
variância e, quando o teste de “F’’ foi significativo, as doses de inclusão de glicerina bruta e idades de corte foram
submetidos ao estudo de regressão, sendo avaliados efeitos de ordem linear, quadrática e cúbica, utilizando o programa
SISVAR 5.6 (Ferreira, 2014) 
Resultado e Discussão: Os teores de EE também incrementaram com as doses de glicerina, sendo observada interação
significativa (P<0,05) com as idades de corte (Figura 1). O maior teor de EE foi verificado nas silagens de milheto colhido
com 90 dias e aditivado com 20% de glicerina. O alto teor de EE da glicerina (10,8%) é o principal fator que contribui para
elevar o teor de EE da silagem. Para cada 1% de inclusão de glicerina no momento da ensilagem, houve incremento de 2,4%,
1,5%, 1,9% e 0,9% nas idades de 90, 80, 70 e 60 dias respectivamente. Entretanto, cuidado deve ser adotado quando utiliza
dietas com elevado teor de EE, pois este reduz o consumo de matéria seca pelos animais relataram que dietas com teor de EE
acima de 8% da MS afeta o consumo de nutrientes e reduz degradabilidade ruminal da fibra.

 
Conclusão: A adição de glicerina na silagem de milheto aumentou o teor de extrato etéreo tornando a dieta mais energética,
porém em alguns níveis pode afetar o consumo de nutrientes. 
Referências Bibliográficas: BARBERO, R.P.; MALHEIROS, E.B.; ARAÚJO, T.L.R.; NAVE, R.L.G.; MULLINIKS, J.T.;



BERCHIELLI, T.T.; RUGGIERI, A.C.; REIS, R.A. Combining Marandu grass grazing height and supplementation level to
optimize growth and productivity of yearling bulls, Animal Feed Science and Technology, v. 209, n. 1, p.110–118,
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Introdução: Em grande parte do Semiárido brasileiro a qualidade da água disponível para irrigação é comprometida devido
ao alto teor de sais presente, dificultando o cultivo da maioria das espécies. O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) ¬é
uma gramínea com grande potencial para ser cultivado no Semiárido (DANTAS & NEGRÃO, 2010). Por outro lado, a sua
produção pode ser limitada, devido a salinidade (HUSSAIN et al., 2008). Dentre as pesquisas sobre tecnologias visando o
aumento da tolerância das plantas aos estresses abióticos as mais promissoras são a utilização de substâncias orgânicas ou
sintéticas com efeito regulador de crescimento (VELUPPILLAI et al., 2009). O uso de bioestimulantes promove o equilíbrio
hormonal contribuindo para o aumento da sobrevivência e consequente produção da planta (Ávilla et al., 2008). Portanto,
objetivou-se avaliar a influência de um bioestimulante comercial e do extrato da tiririca no número de folhas vivas e mortas
do milheto sob estresse salino. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido na UFRPE/UAST, Serra Talhada – PE, sendo instalado em blocos
casualizados, em esquema fatorial 3x4, composto por um bioestimulante comercial (ACADIAN®), extrato de tiririca e a
testemunha, em quatro níveis de salinidade da água de irrigação (0, 1, 2 e 4 dS m-1), com quatro repetições, totalizando 48
unidades experimentais. Foi utilizado um Cambissolo Háplico Ta Eutrófico, coletado na profundidade de 0-20 cm, que foi
homogeneizado e passado em peneira de 2,0 mm. Em seguida o solo foi acondicionado em vasos plásticos, perfurados no
fundo e com uma camada de 2,0 cm de brita. O bioestimulante ACADIAN®, produto comercial a base de extrato de algas
marinhas (Ascophylum nodosum (L.)), foi diluído em água destilada, com o auxílio de uma pipeta graduada, na dosagem
recomendada pelo fabricante, correspondente a 2,0 mL L-1. O extrato de tiririca foi obtido seguindo metodologia de Fanti,
(2008). Foram realizadas aplicações quinzenais das soluções nas plantas, correspondentes aos tratamentos. Ao final do ciclo
foram contabilizados o número de folhas vivas, consideradas aquelas com no mínimo 70% de sua coloração verde, além do
número de folhas mortas. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov – Sminorv. Foi
aplicada análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey. Adotando-se nível de 5% de probabilidade
para rejeição da hipótese de nulidade, utilizando-se o software R – project versão 2.13.1. 
Resultado e Discussão: Constatou-se incrementos significativos (p<0,05) no número de folhas vivas (Figura 1) do milheto
através dos efeitos benéficos dos bioestimulantes em todos os níveis de salinidade, exceto no nível de 4 dS m-1, onde não
houve diferença em relação as plantas da testemunha. Esses resultados são explicados pela composição desses extratos.
Segundo Khan et al. (2011) os bioestimulantes provenientes do extrato de Ascophylum nodosum, mesmo que em poucas
quantidades, podem ter efeitos positivos sobre o desenvolvimento das plantas, pois apresentam em sua composição vários
hormônios, dentre eles auxina, citocinina e giberilina, além de outros compostos com atividade similar à de hormônios
vegetais. Com relação à resposta superior do extrato da tiririca, os resultados estão relacionados com a presença e
consequente efeito benéfico do ácido indolbutírico, que corresponde a um fitohormônio responsável pelo desenvolvimento e
formação das raízes (CAVALCANTE et al., 2016). Em relação ao número de folhas mortas, observou-se efeito significativo
dos extratos apenas no nível de 0 dS m-1, com os maiores números de folhas mortas encontrados nas plantas tratadas com
extrato de tiririca e bioestimulante. No entanto, tal resultado não classifica os extratos como sendo maléficos para a planta,
uma vez que a planta forrageira tende a manter um equilíbrio entre folhas vivas e mortas, assim aumentando o número de
folhas vivas também é potencializado o número de folhas mortas. 
Conclusão: Os extrato de tiririca e o bioestimulante influenciam positivamente o número de folhas vivas e mortas do
milheto. 
Referências Bibliográficas: ÁVILA, M. R. et al. Bioregulator application, agronomic efficiency, and quality of soybean
seeds. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, p. 567- 691, 2008.CAVALCANTE, J. A. et al. Bioativadores naturais no
desempenho fisiológico de sementes de beterraba. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata, v. 115, n. 2, p. 229-237,
2016.DANTAS, C.C.O.; NEGRÃO, F.M. Características agronômicas do Milheto (Pennisetum glaucum). PUBVET,
Londrina, V. 4, N. 37, Ed. 142, Art. 958, 2010.FANTI, F.P. Aplicação de extratos de folhas e de tubérculos de Cyperus
rotundus L. (Cyperaceae) e de auxinas sintéticas na estaquia caulinar de Duranta repens L. (Verbenaceae). 2008. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Botância), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.HUSSAIN K.; ASHRAF M.; ASHRAF
M.Y. Relationship between growth and ion relation in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) at different growth
stages under salt stress. African Journal of Plant Science v. 2, n. 3, p. 23- 27, 2008.KHAN, W. et al. Bioassay to detect
Ascophyllum nodosum extract-induced cytokinin-like activity in Arabidopsis thaliana. Journal of Applied Phycology. v.23,
p.409-414, 2011.VELUPPILLAI, S. et al. Biochemical Changes Associated with Germinating Rice Grains and Germination
Improvement. Rice Science, v. 16, n. 3, p. 240-242, 2009.
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Introdução: O crescimento da palma forrageira é influenciado por diversos fatores de manejo. Em relação a forma de
plantio, tradicionalmente a palma forrageira é cultiva enterrando-se os cladódios ou raquetes, em diferentes profundidades, no
suco ou na cova, e em diferentes posições em relação ao solo e ao sol. Avaliando diferentes formas de plantio, enterrando-se
dois terços do cladódio, Peixoto et al. (2018) observaram maior produtividade da palma forrageira adubada com esterco
bovino, exposta ao sol e com a parte mais larga do cladódio voltada para leste/oeste. No entanto, são escassos trabalhos
avaliando a forma de plantio de cladódios não enterrados.Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo avaliar o
crescimento da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana aos seis meses de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. Estudaram-se três
formas de plantio em delineamento em blocos inteiramente casualizados com três repetições. Os tratamentos constaram: lado
mais largo do cladódio voltado para o solo, sem enterrar-P1; lado mais largo do cladódio no sentido norte-sul, inclinação 45º
em relação ao solo e enterrado-P2; e o lado mais largo do cladódio no sentido leste-oeste, inclinação 90º em relação ao solo e
enterrado-P3.A dose anual de fósforo (superfosfato simples) e os micronutrientes foram disponibilizados no plantio. A dose
anual de nitrogênio (ureia) foi aplicada nas parcelas em intervalos de 20 dias. Adotou-se irrigação por gotejamento com
lâmina de 15 mm a cada sete dias. O corte ocorreu aos seis meses, preservando os cladódios sementes.Em cada parcela
experimental uma planta foi marcada para registro mensal do comprimento, largura, espessura e perímetro dos cladódios. De
posse das mensurações descritas determinou-se as taxas de crescimento em comprimento, largura, espessura e perímetro, em
cm/planta*dia.A comparação de médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando como auxílio o
Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG 9.1, 2007). 
Resultado e Discussão: As taxas de crescimento de cladódios primários e secundários da palma forrageira não foram
influenciadas pelas formas de plantio (Tabela 01, P>0,05). É provável que tenha havido ajuste, por intermédio da plasticidade
fenotípica da planta, para uma melhor captação de luz no tratamento P1. De fato, no presente estudo, foi verificado maior
proporção de cladódios voltados para o sol, sentido leste/oeste, no plantio não enterrado, indicando melhor ajuste em relação
ao sol (GOMES, et al., 2018), o que pode ter contribuído para um padrão de crescimento semelhante entre as formas de
plantio. Isto é corroborado por Peixoto et al. (2018), onde observaram maior produtividade em palma forrageira com
cladódios plantados no sentido leste/oeste, condição que favorece maior captação de luz, resultando em maior
desenvolvimento da planta.Foi observada média de 0,07 e 0,09; 0,07 e 0,08; 0,06 e 0,06; 0,25 e 0,25 cm/planta*dia para
TxACP e TxACS; TxEnCP e TxEnCS; TxEsCP e TxEsCS; TxPCP e TxPCS, respectivamente. Avaliando diferentes
condições de disponibilidade hídrica, Pereira et al. (2015) observaram taxas de crescimento em comprimento, largura,
espessura e perímetro da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana semelhante ao do presente estudo.

 
Conclusão: A forma de plantio não enterrada de cladódio pode ser utilizada como alternativa aos métodos tracionais de
plantio da palma forrageira. 
Referências Bibliográficas: GOMES, G. M. F.; MACEDO, M. R.; SILVA, C. R.; GOMES, F. M. S.; SOUSA NETO, A.;
RODRIGUES, M. V. B. Evaluation of phototropism of cactus pear-primary cladodes with different planting methods. In:
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p.35-39, 2018.PEREIRA, P. C.; SILVA, T. G. F.; ZOLNIER, S.; MORAIS, J. E. F.; SANTOS, D. C. Morfogênese da palma
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Introdução: A produção de silagem utilizada em regiões tropicais como suprimento de forragem para os animais no período
seco, principalmente como alternativa de aproveitamento de excedentes de produção de capim que se concentra na estação
chuvosa. As gramíneas tropicais, incluindo a gramínea Piatã, são caracterizadas por um baixo teor de matéria seca (MS) e
carboidratos solúveis, os quais dificultam o processo de ensilagem e podem resultar em silagem com baixa aceitabilidade
entre ruminantes.A adição de glicerina bruta (resultante da produção de biodiesel) pode compensar o baixo teor de
carboidratos solúveis das gramíneas tropicais, reduzir as perdas de MS e aumentar a produção de ácido orgânico,
consequentemente melhorando a qualidade da silagem (Carvalho et al., 2016; Orrico Junior et al., 2017). O objetivo
experimental foi avaliar o efeito de três graus de pureza bruta de glicerina e três níveis de adição de glicerol na composição
nutricional e perdas de MS da silagem de capim Piatã.

Material e Métodos: A Brachiaria brizantha cv. capim Piatã foi cortada manualmente a 10 cm do solo após 60 dias, picada e
dividida em subamostras com 2954 g de forragem fresca (equivalente a 1kg de MS). O experimento foi conduzido em
delineamento fatorial 3 × 3 + 1 completamente aleatório, utilizando três graus de pureza bruta de glicerina (40, 60 e 80% de
glicerol), três doses de glicerol (20, 40 e 60 g / kg de MS) e um controle (sem glicerina bruta adicionada) como tratamento
adicional, com três repetições por tratamento. Para cada repetição do tratamento, as misturas foram preparadas
independentemente de forma manual e depois ensilada em mini-silos experimentais (20 cm de diâmetro e 50 cm de
comprimento), selados com tampas contendo válvulas de Bunsen.Após 80 dias de armazenamento os silos foram abertos para
a determinação de perdas de gás, produção de efluentes e perdas de MS. O material interno foi homogeneizado, amostras de
forragem de cada tratamento foram coletadas e secas a 55 °C por 72 h e moídas. A MS foi obtida em estufa a 105 °C por 12
h. O conteúdo de PB e cinzas foram determinados de acordo com a AOAC (1990). O teor de FDN e FDA foram expressos
com o teor de cinzas. CNF foi obtido usando a equação descritas por Sniffen et al., (1992). Para determinar a digestibilidade
do FDN, foram realizadas incubações ruminais in vitro. A análise estatística de variância foi realizada utilizando o
procedimento GLM do software SAS 9.0. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Resultado e Discussão: As variações nos componentes da MS, como PB, FDN, FDA, hemicelulose e CT (Tabela 1),
ocorreram em resposta à adição de glicerina bruta. Como a glicerina bruta não possui esses componentes, sua adição resulta
na diluição desses componentes. Resultado semelhante foi observado por Orrico Junior et al. (2017) com a adição de
diferentes doses de glicerina bruta à silagem de gramíneas tropicais. Com base na equação CNF, a adição de glicerina bruta e
o aumento da porcentagem alvo de glicerol aumentam os valores de CNF. O aumento das doses de glicerol resultou em
aumento da digestibilidade do FDN. O aumento da digestibilidade do FDN em torno de 50% já foi observado na silagem de
cana-de-açúcar com a adição de aproximadamente 80, 120 e 160g / kg de glicerol (Gomes et al., 2015).Não houve alterações
nas perdas totais de MS, perdas por efluentes ou perdas de gás.



Conclusão: A dose mais alta de glicerol (60 g / kg) quando associada à menor pureza da glicerina bruta (40%) resulta em 
maior valor nutricional, aumentando o conteúdo de CNF, associado a uma redução nos níveis dos componentes fibrosos da 
silagem.

Referências Bibliográficas: Carvalho, B.F., et al. Methylotrophic yeast, lactic acid bacteria and glycerine as additives for 
sugarcane silage. Grass Forage Science, v. 72 n. 2 p. 355–368, 2016.Gomes, M.A.B., et al. Aerobic stability, chemical
composition and ruminal degradability of sugarcane silage with glycerin from biodiesel. Semina-Ciências Agrárias v. 36 p. 
1531-1544, 2015.Orrico Junior, M.A.P., et al. The use of crude glycerin as an alternative to reduce fermentation losses and 
enhance the nutritional value of Piatã grass silage. Revista Brasileira de Zootecnia v. 46, p. 638-644, 2017. Sniffen, C.J., et al. 
A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets. II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal 
Science v.70 p. 3562-3577, 1992.
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Introdução: A adição de glicerina bruta em forragens conservadas de gramíneas tropicais, pode compensar o baixo teor de
carboidratos solúveis e aumentar a produção de ácidos orgânicos, melhorando a qualidade da silagem (Carvalho et al., 2016).
A eficiência do processo de transesterificação determina a concentração de energia na glicerina bruta. Níveis de energia bruta
mais baixos indicam a melhor utilização de ácidos graxos durante o processamento. Por outro lado, altos níveis de energia
bruta podem sinalizar ineficiência do processo, resultando em maior concentração de produtos residuais, principalmente
gordura (Zavarize et al., 2014), que podem interferir no tipo de população de microrganismos e no perfil fermentativo e no
valor nutricional da silagem (Santibánez et al., 2011). Portanto, os objetivos experimentais foram avaliar o efeito de três graus
de pureza bruta de glicerina e três níveis de adição de glicerol no perfil de fermentação da silagem de capim Piatã. 
Material e Métodos: A Brachiaria brizantha cv. Piatã foi cortada manualmente a 10 cm do solo após 60 dias, picada e
dividida em subamostras com 2954 g de forragem fresca (equivalente a 1kg de MS). O experimento foi conduzido em
delineamento fatorial 3 × 3 + 1 inteiramente ao acaso, utilizando três graus de pureza bruta de glicerina (40, 60 e 80% de
glicerol), três doses de glicerol (20, 40 e 60 g / kg de MS) e um controle (sem glicerina bruta adicionada) como tratamento
adicional, com três repetições por tratamento. Para cada repetição do tratamento, as misturas foram preparadas
independentemente por mistura manual e depois ensilada em mini-silos experimentais (20 cm de diâmetro e 50 cm de
comprimento), selados com tampas herméticas contendo válvulas de Bunsen para liberação de gás.O pH de cada amostra foi
obtido em extrato aquoso. A contagem de microrganismos foi realizada no extrato aquoso. As colônias de fungos e bactérias
do ácido lático foram contadas em placas contendo no mínimo 30 e no máximo 300 unidades formadoras de colônias (UFC).
A análise estatística de variância foi realizada utilizando o procedimento GLM do software SAS 9.0. As médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: A adição de glicerina bruta, bem como o aumento da dosagem de glicerol antes da ensilagem,
aumentou os valores de pH (Tabela 1). No entanto, após 80 dias de armazenamento, a adição de glicerina bruta resultou em
um pH baixo, independentemente das doses de glicerol. O pH permaneceu acima dos níveis considerados adequados para
uma boa fermentação (entre 3,8 e 4,2; McDonald et al., 1991).A adição de glicerina bruta resultou em uma população maior
de bactérias do ácido lático, que também aumentou com doses maiores de glicerol. Lactobacillus spp. pode usar o glicerol
como fonte de energia ( Rivaldi et al., 2013). A associação de ácidos lático e acético resulta em pH baixo, o que pode inibir
leveduras, fungos e bactérias aeróbicas (Lara et al., 2015).

 
Conclusão: A dose mais alta de glicerol (60 g / kg) levou ao melhor resultado, quando associada à menor pureza de glicerina
bruta (40%). Essa combinação oferece melhor conservação, resultando em pH mais baixo, maior população de bactérias do
ácido lático e melhor controle do crescimento de fungos. 
Referências Bibliográficas: Carvalho, B.F., et al. Methylotrophic yeast, lactic acid bacteria and glycerine as additives for
sugarcane silage. Grass Forage Science, v. 72 n. 2 p. 355–368, 2016.Gomes, M.A.B., et al. Aerobic stability, chemical
composition and ruminal degradability of sugarcane silage with glycerin from biodiesel. Semina-Ciências Agrárias v. 36 p.
1531-1544, 2015.Lara, E.C., et al. Changes in the nutritive value and aerobic stability of corn silages inoculated with Bacillus
subtilis alone or combined with Lactobacillus plantarum. Animal Production Science v. 56 p. 1867-1874, 2015.McDonald, P.,
et al. The biochemistry of silage, 3th ed. Chalcombe Publications, New York, 1991.Rivaldi, J.D., et al. Metabolism of
biodiesel-derived glycerol in probiotic Lactobacillus strains. Applied Microbiology and Biotechnology v. 97, p. 1735–1743,
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Introdução: Leguminosas podem ser utilizadas para pastejo com alto potencial para melhorar significativamente a 
sustentabilidade e o sistema de produção nos trópicos secos, podendo também serem utilizadas como adubo verde (Carvalho 
et al., 2019). Contudo, a disponibilidade hídrica e o manejo de corte utilizado podem influenciar na capacidade de rebrota, 
características morfológicas e produtivas destas plantas.Originário das Américas Central e do Sul, o gênero Stylosanthes 
consiste em um importante grupo de leguminosas, com elevada diversidade morfológica e agronômica, utilizadas na 
alimentação animal (Chaves et al., 2016).Diante do exposto, objetivou-se avaliar a variabilidade morfológica de quatro 
espécies de Stylosanthes submetidos a diferentes frequências de corte e intervalos de reposição de água em condições de casa 
de vegetação.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Agronomia da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (Sede). Foram avaliadas quatro espécies de Stylosanthes (S. scabra, S. seabrana, S. 
mucronata e S. humillis) oriundas de plantas coletadas na região semiárida de Pernambuco. As espécies foram avaliadas sob 
três frequências de corte (56, 77 e 98 dias) e dois intervalos de reposição de água (3 e 9 dias). A reposição de água era 
realizada pela capacidade de vaso. A unidade experimental foi constituída de um vaso contento 10 kg de substrato, resultante 
da mistura de solo, esterco e areia nas proporções 3:2:1, respectivamente. Foi realizado o corte de uniformização a 10 cm de 
altura, seguido de duas avaliações morfológicas antes da realização de cada do corte.As variáveis morfológicas avaliadas 
foram: altura e largura da planta, diâmetro do caule, número de ramos primários, secundário, terciários e relação folha/haste. 
Para determinação da relação folha/haste, as plantas foram cortadas a 10 cm e fracionadas em folhas e hastes, pesadas para 
obtenção da matéria fresca e posteriormente colocadas em estufa de circulação forçada de ar a 55º C até atingirem peso 
constante.O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com arranjo fatorial e quatro repetições. Os dados foram 
submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o Software Genes.

Resultado e Discussão: Foram observados efeitos (p<0,05) do intervalo de irrigação para as variáveis AP, LP, DC e relação 
F/H, tendo o intervalo de reposição de água de 3 dias proporcionado maiores medias.Também foram observados efeitos 
isolados (p<0,05) da espécie para AP, LP, DC e RP e RT (Tabela 1). O S. mucronata apresentou plantas mais altas 
diferenciando-se das demais espécies, e S. humillis as plantas mais largas. Para o diâmetro do caule o S. humillis apresentou 
os menores diâmetros de caule. Para o número de RP e RT destacaram-se os S. mucronata e S. humillis, respectivamente, 
assemelhando-se ao S. scabra e diferenciando-se dos demais. Huang et al. (2017) afirmam que existe elevadas variações 
morfológicas, fisiológicas e genéticas entre espécies de Stylosanthes.Para as RP, RS e RT observou-se efeito (p<0,05) isolado 
das frequências de corte, com o maior número de RP na frequência de 56 dias diferentemente das RS e RT que apresentaram 
maiores valores nas frequências de 77 e 98 dias.Foram observadas interações significativas (p< 0,05) entre as frequências de 
corte e as espécies para a variável relação folha/haste (Tabela 2). Para as frequências de corte de 56 e 77 dias não foram 
observadas diferenças significativas entre as espécies avaliadas. Já na frequência de corte de 98 dias, o S. scabra e S. humilis 
apresentaram as menores relação F/H. Para o S. seabrana, as frequências de corte que proporcionaram melhor relação 
folha/haste foram as de 56 e 98 dias, para o S. scabra foi a de 98 dias, S. mucronata foi 77 dias e o S. humillis foi a de 56 dias.



Conclusão: As características morfológicas de espécies de Stylosanthes são afetadas pela frequência de corte e intervalos 
de irrigação. O S. mucronata apresentou plantas mais altas e melhores relação folha/haste na frequência de corte de 77 dias, 
requerendo maiores intervalos de corte, em comparação às demais espécies estudadas.
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Introdução: No Brasil, o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é amplamente cultivado em capineiras para 
alimentação animal. Porém, a ausência de adubação e as elevadas frequências e intensidades de corte podem reduzir a 
produtividade e perenidade dessas instalações. Uma solução pode ser o consórcio com leguminosas, por contribuir com um 
aporte de N ao sistema via serrapilheira, e aumentar o valor nutritivo da forragem (CASAGRANDE; LARA; VIEIRA, 2013). 
Somado a isso, leguminosas volúveis podem ser beneficiadas pela arquitetura de gramíneas cespitosas, como suporte para 
produção de sementes (ANDRADE, 2015). Assim, o consórcio entre capim-elefante e cunhã (Clitorea ternatea L) pode 
apresentar boa compatibilidade. Entretanto, o tamanho do capim pode alterar a dinâmica de crescimento da cunhã e ser 
decisivo no sucesso do consórcio. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar o estabelecimento de consórcios entre a 
cunhã e genótipos de capim-elefante de diferentes portes.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina da UFRPE, em 
blocos completos casualizados e arranjo fatorial (4 x 2), com quatro repetições. O estabelecimento do consórcio entre 
genótipos de capim-elefante e cunhã foi monitorado de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. As precipitações foram: 7,5; 
17,7; 50,3; 95,1; e 70 mm para outubro, novembro e dezembro de 2018; janeiro e fevereiro de 2019, respectivamente. Os 
genótipos IRI-381 e Elefante B (porte alto), Mott e Taiwan A-146 2.37 (porte baixo) foram implantados em 2014, em sulcos 
espaçados por 1,0 m e parcelas de 25m². As mudas de cunhã foram plantadas nas entrelinhas de capim, em 16 das 32 parcelas 
e após 60 dias do semeio, em agosto de 2018. O capim foi cortado a nível do solo e a cunhã, adubada com 60 kg ha-1 de 
P2O5 e 50 kg ha-1 de K2O. Em setembro, as parcelas foram irrigadas semanalmente. Foram avaliadas altura e número de 
perfilhos do capim; altura, vigor e estande da cunhã. Foram atribuídas notas que indicavam alto, médio e baixo vigor (1, 2 e 
3, respectivamente). Cada nota final foi obtida por moda pelo PROC UNIVARIATE do SAS® University. O estande foi 
determinado pela contagem de plantas (n=18), nas linhas centrais das parcelas. Os dados foram analisados com o PROC 
MIXED do SAS® University e escolha das matrizes de covariância pelo Critério de Informação de Akaike (1974). Os efeitos 
de mês de avaliação, genótipo e sistema de cultivo foram fixos, enquanto os efeitos de bloco e erros experimentais, aleatórios. 
As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey à 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Houve interação entre mês de avaliação e genótipo para altura (p<0,0001) e número de perfilhos 
(NP) (p=0,0176) do capim-elefante (Tabela 1). A maior altura ocorreu em fevereiro de 2019 em todos os genótipos, devido ao 
desenvolvimento morfofisiológico das plantas e maior precipitação do mês. Além disso, Elefante B e IRI-381 apresentaram 
maiores alturas à partir de novembro de 2018, devido ao rápido alongamento de seus colmos (VIANA et al., 2018). Os 
maiores NP foram observados em novembro e dezembro de 2018. O Taiwan A-146 apresentou maior NP que os demais, de 
novembro de 2018 a fevereiro de 2019, por conta de seu elevado perfilhamento, comprimento reduzido dos entrenós e colmos 
finos (VIANA et al., 2018). Não foi observado efeito negativo do consórcio sobre a altura e NP do capim, fato que pode 
indicar boa compatibilidade entre as espécies, devido aos seus hábitos de crescimento (ANDRADE, 2015). Houve interação 
(p<0,0001) entre mês de avaliação e genótipo para altura da cunhã (Tabela 2). Em fevereiro de 2019 foram observadas 
maiores alturas da cunhã misturada ao Elefante B e IRI-381. A cunhã utilizou esses genótipos como suporte, enrolou-se nos 
mesmos e continuou seu crescimento vertical por tigmotropismo (SHARMA; SHAHZAD, 2015). Somente nos meses de 
novembro e dezembro de 2018, o vigor da cunhã foi médio (Tabela 3), por conta da precipitação reduzida, comum nessa 
época do ano. Ainda assim, as plantas foram capazes de sobreviver através de mecanismos de adaptação, especialmente por 
serem caducifólias (PINHEIRO et al.,2014). Assim, o estande permaneceu completo (18 plantas).



Conclusão: O estabelecimento do consórcio entre os genótipos de capim-elefante e a cunhã mostrou-se adequado, pois o 
estande da leguminosa foi mantido completo e o vigor foi considerado alto. Além disso, não houve comprometimento da 
altura e perfilhamento do capim-elefante.
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Introdução: A Palma Forrageira é considerada uma cultura essencial para a pecuária no nordeste brasileiro por apresentar
boas características de cultivo na região, além de possuir grande valor nutricional para os ruminantes, no entanto, o seu uso
em elevadas proporções ou individualmente podem causar distúrbios nutricionais, pois, geralmente, a sua concentração de
fibra não é suficiente para manter as condições adequadas das funções ruminais, devendo ser fornecida aos animais associada
a uma fonte de fibra juntamente com uma fonte de proteína (RODRIGUES et al., 2016). A utilização da Palma Forrageira
com o Capim-Andropógon pode ser uma forma de associar uma fonte de fibra ao uso da palma visando melhorar utilização
da palma forrageira na alimentação animal. Fazendo-se necessário a avaliação da estabilidade aeróbia de silagens na forma de
ração completa contento Palma Forrageira e Capim-Andropógon como fontes de forragem. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na UFPI/CPCE, Bom Jesus-PI. Os tratamentos foram representados por
cinco diferentes rações com diferentes níveis de inclusão de Capim-Andropógon (0; 20; 25; 30 e 35% na MS). As rações
foram formuladas para atender aos requisitos nutricionais de cordeiros para um ganho de peso diário de 200 g, incluindo os
seguintes ingredientes: palma forrageira cv. doce ou miúda (Nopalea cochenillifera), Capim-Andropógon (CA), farelo de
trigo, farelo de soja e farelo de milho. A palma forrageira foi colhida aos 24 meses após rebrota e o CA foi colhido aos 40
dias após rebrota. Foram confeccionados 20 silos (15 cm de diâmetro × 40 cm de altura) feitos de PVC e selados
hermeticamente. Os silos foram abertos após 60 dias. As silagens foram expostas ao ar em temperatura ambiente controlada
(25ºC ± 1,3ºC) pelo termostato do aparelho refrigerador e aferida também por termômetros presentes na sala. As temperaturas
das silagens foram aferidas a cada hora durante 96 horas, com o uso de termômetro inserido a 10 cm no centro da massa de
forragem. Amostras foram coletadas três vezes por dia (a cada oito horas). Foi utilizado o DIC, com modelo misto, com
medidas repetidas no tempo (dias) com quatro repetições por tratamento. Os efeitos do nível de inclusão do CA foram
avaliados usando contrastes ortogonais para determinar os efeitos linear, quadrático e/ou cúbico. Quando a interação foi
significativa, realizou-se o desdobramento da interação e as médias foram ajustadas (LSMEANS do SAS) e comparadas pelo
teste de Tukey ao nível 5% de significância. 
Resultado e Discussão: Os níveis de inclusão do CA influenciaram o pH das silagens durante os quatro dias de exposição ao
ar, porém não foi verificado efeito do dia, nem tampouco a interação foi significativa (Tabela 1). O pH apresentou efeito
cúbico, tendo uma queda do nível 0% até 15% de CA, seguido de um aumento a partir dos níveis de 25 a 30% CA e só então,
houve uma queda no pH a partir do nível de 35% de CA. A interação entre o nível de inclusão do CA e o dia de exposição ao
ar foi significativa (P<0,05) para a temperatura, mesmo que o nível de CA não tenha influenciado (P>0,05), mas o efeito do
dia de exposição foi significativo (P<0,05). Isso significa que existe uma dependência entre os tratamentos. De modo que, no
1º e 4º dia de exposição de exposição ao ar, foi registrada a menor (23,85ºC) e a maior (24,81ºC) temperatura da silagem no
nível 0% de CA. É considerada a quebra da estabilidade aeróbia quando a temperatura da silagem atinge 2ºC acima da
temperatura ambiente média, porém não houve quebra, sendo observada uma média de 25,14ºCde temperatura ambiente e
24,33ºC a temperatura média da silagem após os quatro dias de exposição. O aumento da temperatura é resultado do balanço
de vários fatores tais como, radiação, convecção, perdas por condução, o calor produzido pela atividade microbiana, sendo
esses e outros como, condução que está ligado a oxidação da matéria seca, tudo isso provocando perdas na forma de dióxido
de carbono (HILL e LEAVER, 2002).

 
Conclusão: A silagem na forma de ração completa a base de Palma Forrageira e Capim-Andropógon, teve boa estabilidade
aeróbia sendo que noventa e seis horas não foram suficientes para a quebra da estabilidade. 
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Introdução: Estimar com precisão a biomassa de forragem do dossel é fundamental para a gestão adequada da propriedade
agropecuária, haja vista que essa é utilizada em diversos indicadores de eficiência agronômica, na determinação da
capacidade de suporte do pasto e também para o dimensionamento de silos. Ressalta-se que o método agronômico é um dos
mais populares para estimar a biomassa de forragem, contudo pode ser oneroso quando da necessidade de um grande número
de amostragens para garantir representatividade e acurácia da estimativa. Sendo assim, busca-se desenvolver técnicas
indiretas que viabilizem a estimativa da biomassa de forragem com precisão, confiabilidade e praticidade (SILVA et al.,
2018). Diante do exposto, objetivou-se gerar equações preditivas da biomassa de forragem a partir da altura do dossel em
capim-elefante cv. Roxo manejado em diferentes idades e épocas de cultivo. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da Universidade Federal do
Ceará, NEEF/DZ/CCA/UFC, em Fortaleza – CE. O clima da região é classificado como Aw’ tropical chuvoso e o solo da
área experimental como argissolo amarelo com textura arenosa. Utilizou-se o capim-elefante (Pennisetum purpureum) cv.
Roxo manejado sob corte rente ao solo. Realizou-se adubação de manutenção com doses equivalentes a 600 kg ha-1 ano-1 de
nitrogênio (ureia) e 200 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio). Os tratamentos consistiram em sete idades de crescimento (9,
18, 27, 36, 45, 54 e 63 dias de idade) e três épocas de cultivo (chuvosa, transição e seca), distribuídos num delineamento
inteiramente casualizado, com três repetições. Em cada idade quantificou-se a altura do dossel, com auxílio de um bastão
graduado retrátil, e uma amostra de biomassa foi colhida, com o auxílio de uma moldura de 1,0 m², que foi fracionada em
material vivo (lâmina foliar e colmo) e material morto, e levadas à estufa de ventilação forçada a 55 °C. Após atingir peso
constante, obtiveram-se as variáveis biomassa de forragem verde (BFV; kg ha-1) e de forragem morta (BFM; kg ha-1). Para a
estimativa da biomassa de foragem a partir da altura do dossel, realizou-se análise de regressão das biomassas quantificadas
em cada idade de crescimento em função da altura do dossel na respectiva idade. A escolha dos modelos baseou-se na
significância dos parâmetros (p<0,05) e no coeficiente de determinação (R²). Adotou-se o programa computacional SISVAR
5.6. 
Resultado e Discussão: Constatou-se interação para os fatores altura do dossel e época de cultivo (p<0,05). Sendo assim, os
componentes da biomassa foram estimados para cada época de cultivo, a fim de aumentar a acurácia dos modelos gerados. A
partir dos coeficientes de determinação e do nível de significância dos parâmetros das equações propostas, constatou-se bom
ajuste para a predição da biomassa de forragem verde (BFV; kg ha-1) e forragem morta (BFM; kg ha-1) nas três épocas de
cultivo (Figuras 1A e 1B, respectivamente). As equações preditivas da BFV e BFM na época seca apresentaram menores
coeficientes de determinação comparativamente às demais épocas. Tal resposta deve-se, provavelmente, à modificação da
densidade volumétrica de forragem em resposta à distribuição da precipitação pluvial entre as épocas estudadas (373,30;
17,30 e 9,60 mm nas épocas chuvosa, de transição e seca, respectivamente), reduzindo a correlação entre biomassa e altura do
dossel (MARANHÃO et al., 2018). Ressalta-se que estas equações possibilitam o monitoramento do incremento de material
vivo e material morto, permitindo inferências sobre aspectos quantitativos e qualitativos da biomassa produzida em cada
idade de crescimento. Sendo assim, estas também podem ser utilizadas como ferramenta de auxílio na determinação da idade
de colheita da forragem (GOMES et al., 2011).

 
Conclusão: A biomassa de forragem verde e biomassa de forragem morta em capim-elefante cv. Roxo podem ser estimadas a
partir da altura do dossel. 
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Introdução: A sazonalidade na produção de forragem em regiões semiáridas é um dos principais entraves à produção animal.
Nesse sentido, as capineiras despontam como uma alternativa que pode mitigar a flutuação na oferta de forragem aos
rebanhos. O Capim-elefante (“Pennisetum purpureum”) cv. Roxo está entre as principais forrageiras destinadas a formação de
capineira, devido sua alta produtividade e valor nutritivo. A produção e o acúmulo de forragem estão em função das
características genéticas, ambientais e idade da forrageira, ressalta-se que esta última condiciona atributos quantitativos e
qualitativos em gramíneas tropicais. Assim, para o manejo adequado da capineira é necessário conhecer o comportamento do
acúmulo de biomassa ao longo dos estádios de crescimento, a fim de maximizar a produtividade e qualidade da biomassa.
Objetivou-se avaliar a produção e acúmulo de forragem via fluxo de biomassa de Capim-elefante cv. Roxo manejado na
época chuvosa. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da Universidade
Federal do Ceará– NEEF/DZ/CCA/UFC, em Fortaleza – CE. Estudou-se o Capim-elefante (“Pennisetum purpureum”) cv.
Roxo manejado sob corte, cultivado em argissolo amarelo de textura arenosa. O clima da região foi classificado como Aw’ do
tipo tropical chuvoso. Registrou-se temperatura média e precipitação pluvial de 28 ºC e 373,30 mm, respectivamente. Os
tratamentos consistiram em sete idades de crescimento (9, 18, 27, 36, 45, 54 e 63 dias) com três repetições (parcela: 3,0 x 3,5
m), distribuídas em delineamento inteiramente casualizado. Para a estimativa da taxa de produção de forragem (TPF; kg-1 ha-
1 dia-1) e taxa de acúmulo de forragem (TAF; kg-1 ha-1 dia-1) ao longo das idades de crescimento da cultura, utilizaram-se
as variáveis morfogênicas taxa de alongamento foliar, taxa de alongamento de colmo e taxa de senescência foliar (obtidas
com o auxílio de uma régua graduada, adotando-se avaliações com intervalos de três dias), densidade populacional de
perfilhos (quantificados em moldura de 1 m²) e índice de peso por unidade de comprimento de folha e colmo (obtidos pela
amostragem de dez perfilhos representativos da condição do dossel em cada idade de crescimento), conforme metodologia
detalhada em Rodrigues Chaves et al. (2018). Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de
médias (Tukey; p<0,05) com auxílio do programa computacional Sisvar 5.6. 
Resultado e Discussão: A taxa de produção de forragem (TPF) do Capim-elefante cv. Roxo não diferiu (p>0,05) entre os
estádios de crescimento 9-27 e 27-45 dias de idade, reduzindo no estádio de 45-63 dias (Figura 1A). Registrou-se incremento
linear na biomassa de forragem verde em função da idade de crescimento (Maranhão et al., 2018). Todavia, a partir do
presente estudo constata-se que o incremento de biomassa manteve-se semelhante até 45 dias de idade, reduzindo nos
estádios posteriores. Possivelmente em resposta à redução do incremento de CO2 por unidade de área foliar nas folhas
sombreadas nos estratos inferiores do dossel (Lopes et. al., 2013).Quantificou-se maior (184 kg ha-1 dia-1) taxa de acúmulo
de forragem (TAF)no estádio de crescimento de 9-27 dias de idade. A TAF não diferiu entre os estádios de crescimento 27-45
e 45-63 dias de idade (Figura 1B). A redução na TAF a partir da idade 27 dias decorre do aumento da senescência e abscisão
foliar com o aumento na idade da forrageira, assim sinalizando uma redução qualitativa da forragem.No estádio de
crescimento 27-45 dias quantificou-se TPF e TAF de 159 e 74 kg ha-1 dia-1, respectivamente. No estádio de crescimento 45-
63 dias quantificou-se TPF e TAF de 53 e 37 kg ha-1dia-1, respectivamente (Figura 1A-B). Desse modo, percebe-se que, a
partir de 45 dias de idade há menor acúmulo de biomassa e aumento de material morto e outros componentes morfológicos de
menor valor nutricional (Gomes et al., 2011).

 
Conclusão: A taxa de produção e taxa de acúmulo de forragem do Capim-elefante cv. Roxo são modificadas ao longo dos



estádios de crescimento da forrageira. 
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Introdução: A utilização de leguminosas com potencial forrageiro é uma importante alternativa para região Nordeste, como
forma de reduzir a escassez de forragem na época seca. O gênero Stylosanthes apresenta elevadas variações morfológicas,
fisiológicas e genéticas entre as espécies, apresentam como principais centros de diversidade a região central do Brasil
(Huang et al., 2017).Para explorar o potencial de crescimento destas plantas, é necessário o conhecimento de suas
características morfológicas, pois fornecem informações sobre a adaptação da planta ao ambiente além de ser útil no manejo
dos recursos genéticos, auxiliando na caracterização de plantas e permitindo a identificação de materiais promissores
(Martuscello et al., 2015). A estimativa dos parâmetros genéticos indicam a amplitude genética de uma característica.
Objetivou-se avaliar parâmetros genéticos de características morfológicas de quatro espécies de Stylosanthes submetidos a
diferentes frequências de corte. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, localizada no município de Carpina, Zona da Mata Norte do estado. Foram avaliadas quatro
espécies de Stylosanthes (S. seabrana, S. scabra, S. mucronata e cultivar Campo Grande, que consiste da mistura física de 80
% de S.capitata e 20% de S. macrocephala). As espécies foram submetidas a três frequências de corte (56, 77 e 98 dias)
durante o período de abril a dezembro de 2017. Contudo para os cálculos dos parâmetros genéticos foram desconsiderados os
efeitos das frequências de corte. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, com arranjo experimental de
parcelas subdivididas e quatro repetições, sendo a parcela principal as espécies e a subparcela as frequências de corte.As
variáveis morfológicas avaliadas foram: altura e largura da planta, diâmetro do caule principal, número de folhas por ramo,
número de ramos basais, relação folha haste, número de ramos primários, diâmetro e comprimento dos ramos primários e
descritores dos folíolos (comprimento e largura do folíolo principal, comprimento e largura dos folíolos laterais direito e
esquerdo). Os parâmetros genéticos determinados foram: herdabilidade (h2), coeficiente de variação genética (CVg) e a
relação entre o coeficiente de variação genético e coeficiente de variação ambiental (CVg/ CVe), (Cruz, 2006). As análises
foram feitas com auxílio do programa estatístico GENES. 
Resultado e Discussão: Para os parâmetros genéticos avaliados, com exceção do número de ramos basais, relação
folha/caule e largura do folíolo central, lateral direito e esquerdo, todas as variáveis analisadas apresentaram elevados valores
de herdabilidade próximos ou superiores a 90% (Tabela 1). A existência de variabilidade genética e alta herdabilidade
indicam possibilidade de alto poder seletivo e com alta expectativa de ganho genético.As relações CVg/ CVe também foram
elevadas, com exceção das variáveis número de ramos basais, relação folha/caule e largura do folíolo central, lateral direito e
esquerdo. Para o coeficiente de variação genética (CVg), as variáveis diâmetro do caule, número de folhas e comprimentos do
folíolo lateral direito e esquerdo destacaram-se por apresentar os maiores valores.

 
Conclusão: A alta herdabilidade observada para as variáveis morfológicas analisadas em espécies de Stylosanthes indicam
possibilidade de alto poder seletivo e com alta expectativa de ganho genético.O elevado valor da variação genética
apresentada pela variável número de folhas indica uma condição favorável para seleção através desta característica. 
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Introdução: A palma forrageira possui capacidade de se adaptar as regiões semiáridas, podendo ir desde abaixo do nível do
mar em desertos californianos até elevadas altitudes como as montanhas peruanas, podendo ser considerada uma planta
xerófila (NOBEL, 1995).O uso de adubo é importante para qualquer cultura agrícola. Santos et al. (2002) observaram que
uma adubação nitrogenada associada com aplicação de potássio, de acordo com análise do solo, podem proporcionar um
incremento de 100% na produção de fitomassa. Essa associação ainda foi pouco estudada para palma forrageira.O objetivo
deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes doses de nitrogênio associadas com doses de potássio nas características
de crescimento da palma forrageira genótipo Doce. 
Material e Métodos: O experimento foi no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2017, no município de Bom Jesus,
Piauí, que possui clima quente e úmido, classificado por Köppen com Aw, com precipitação média de 1000 mm.ano-1 e
temperatura média de 26°C. Foi usado um delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas, as parcelas
corresponderam a duas doses de adubação potássica (K1 - adubação de recomendação sendo 105 kg ha-1/ano e K2 - +50% da
adubação de recomendação sendo 160,5 kg ha-1/ano), as subparcelas de quatro doses de nitrogênio (0, 60, 120 e 240kg ha-1
ano, utilizando como fonte a ureia protegida por polímeros) e as subsuparcelas foram dois períodos de avaliação (ano 1 e ano
2). O plantio foi realizado com 16 plantas por parcela com distância de 1,5 m entre linhas e 0,1 m entre plantas com uma
densidade de aproximadamente 66.670 plantas por hectare. Cada parcela com 64 plantas e cada subparcela com 16 plantas,
onde, para análises foram avaliadas duas plantas úteis por subparcelas que corresponderam ao tratamento. O sistema de
irrigação utilizado foi por micro aspersão, fornecendo 2,57 mm no dia da irrigação sendo 7 mm semanal que foi dividida em
3 irrigações semanais. Para a avalição de crescimento, foram realizadas as seguintes observações morfométricas não
destrutivas: largura, espessura dos cladódios e altura da planta. Os dados foram submetidos à análise de variância, para as
fontes foi usado o teste de Tukey e para as doses de nitrogênio análise de regressão, todos com nível de 5% de significância
utilizando-se o modelo GLM do software SAS versão 9.3®.  
Resultado e Discussão: Nas interações entre K x Dose, observou-se efeito apenas para espessura e largura dos cladódios.
Não houve efeito de interação para Dose x ano e K x Dose x Ano para as variáveis analisadas. Observou-se que efeito da
adubação potássica (P<0,05) apenas para comprimento dos cladódios. Enquanto que, para as doses de K houve efeito para
largura do cladódio e altura da planta. Houve efeito linear (P<0,01) decrescente para largura do cladódio, já para espessura
dos cladódios, e para altura da planta houve efeito linear crescente (Tabela 1). Quando utilizada a adubação de recomendação
K1, onde no efeito dose, teve interação no K1 e interação não significativa em K2 tanto na espessura e largura dos cladódios.
Segundo Sales et al. (2013), afirmam que não houve diferença para a largura de planta.Observou-se efeito significativo
(P<0,01) da altura das plantas em função do aumento da adubação nitrogenada, independente da dose de K utilizada. Segundo
Ramos et al. (2015), a altura da planta é importante por ser uma característica normalmente correlacionada com
características de produção. Segundo Dubeux Júnior e Santos (2005) a elevada absorção do potássio está diretamente ligado
as funções do nutriente na planta, como ativação enzimática e atuação em processos da fotossíntese.

 
Conclusão: Na adubação potássica, o uso de 50% a mais da adubação recomendação associadas as doses testadas de N não
respondeu positivamente nas variáveis analisadas. A dosagem de N apresentou-se positivamente a resposta na variável altura
da planta. 
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Introdução: Com o crescente aumento pela demanda de alimentos, a intensificação dos sistemas de produção deve ser 
considerada de forma a atender à demanda sem a abertura de novas áreas para exploração agropecuária. Assim, são 
necessários estudos que visem conhecer as respostas dos cultivares de plantas forrageiras disponíveis no mercado à 
intensificação do manejo. As características estruturais do dossel impactam diretamente a produção animal, pois agem como 
fator canalizador de resultados, seja na produção de forragem ou como atrativo para o consumo animal (LACA & LEMAIRE, 
2000). A composição morfológica da forrageira é diretamente influenciada por fatores abióticos, como a adubação 
nitrogenada (FAGUNDES et al., 2006), que permite à planta obter resultados benéficos ao seu crescimento e ao aumento na 
produtividade (MARCELINO et al., 2003). Diante do exposto, objetivou-se avaliar a composição morfológica da estrutura 
vertical do capim-tamani manejado sob doses crescentes de adubação nitrogenada.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura, pertencente à 
Universidade Federal do Ceará – NEEF/DZ/CCA/UFC, em pasto de capim-tamani (Megathyrsus maximus cv. BRS Tamani), 
irrigado por aspersão de baixa pressão. O clima da região é classificado como Aw’ tropical chuvoso, com temperatura média 
de 26,3 °C e precipitação pluviométrica de 1600 mm. Os tratamentos consistiram em três doses de adubação nitrogenada (N), 
equivalentes a 0; 300 e 600 kg ha-1 ano-1 de N, em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A 
fonte de nitrogênio utilizada foi a ureia. A determinação da distribuição vertical dos componentes morfológicos do dossel foi 
realizada por meio da metodologia do ponto inclinado (WARREN-WILSON, 1960), no momento em que os tratamentos 
atingiram a meta de manejo preconizada para o pré-pastejo (95% de interceptação da radiação fotossinteticamente ativa -
IRFA). O aparelho foi posicionado em pontos representativos da condição média dos tratamentos, e então a haste graduada 
foi introduzida no dossel. Conforme a extremidade da haste tocasse as diferentes estruturas, identificaram-se os componentes 
morfológicos (lâmina foliar, colmo e material morto) e a altura de ocorrência a partir da leitura da haste no aparelho. Esse 
procedimento foi repetido até atingir no mínimo 100 toques por unidade experimental. Os dados foram agrupados e 
apresentados em percentuais dos respectivos componentes morfológicos estratificados a cada dez centímetros.

Resultado e Discussão: Com o aumento da dose de nitrogênio, observaram-se mudanças no perfil vertical dos componentes 
morfológicos na condição pré-pastejo (Figura 1). Em todas as doses de nitrogênio, observou-se que os pastos atingiram 
alturas de até 30 cm na condição pré-pastejo. Na ausência de adubação nitrogenada, nas camadas do dossel acima de 10 cm, 
verificou-se presença exclusiva de lâminas foliares. Nas doses de 300 e 600 kg ha-1 ano-1 de N, observou-se aumento de 
material morto e de colmo nas camadas até 20 cm. Apesar disso, o componente lâmina foliar foi predominante nas camadas 
de 11 a 30 cm. O aumento da produção de lâminas foliares e do índice de área foliar acarreta em autossombreamento e reduz 
a penetração da radiação fotossinteticamente ativa na base do dossel. Esse fato estimula o alongamento do colmo como 
mecanismo de adaptação à menor quantidade de radiação incidente na base do dossel, pois este componente morfológico é 
muito importante para a manutenção da arquitetura do dossel quando este atinge biomassa mais elevada (SUGYIAMA et al., 
1985). Apesar da maior proporção de colmo nos estratos mais baixos do dossel, a adubação nitrogenada promove uma maior 
produção de biomassa de lâminas foliares, minimizando a participação de colmos na biomassa de forragem total (LOPES et 
al., 2013).



Conclusão: A adubação nitrogenada modifica o perfil vertical dos componentes morfológicos do dossel de capim-tamani. 
O aumento da dose de nitrogênio aumenta a proporção de colmo e material morto na base do dossel.
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências Bibliográficas: FAGUNDES, L. J.; FONSECA, D. M.; MORAIS, R. V.; MISTURA, C.; VITOR, C. M. T.; 
GOMIDE, J. A.; NASCIMENTO JUNIOR, D.; SANTOS, M. E. R.; LAMBERTUCCI, D. M. Avaliação das características 
estruturais do capim-braquiária em pastagens adubadas com nitrogênio nas quatro estações do ano. Revista Brasileira de 
Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 1, p. 30-37, 2006.LACA,E.A.; LEMAIRE, G. Measuring sward structure. In: T’MANNETJE, 
L.; JONES,R.M. (Ed.). Field and laboratory methods for grassland and animal production research. New York: CABI,2000. 
P.103-122.LOPES, M. N.; CÂNDIDO, M. J. D.; POMPEU, R. C. F. F.; DA SILVA, R. G.; CARVALHO, T. C. F.; 
SOMBRA, W. A.; MORAIS NETO, L. B.; PEIXOTO, M. J. A. Biomass flow in massai grass fertilized with nitrogen under 
intermittent stocking grazing with sheep. Revista Brasileira de Zootecnia, v.42, n.1, p. 13-21, 2013MARCELINO, K. R. A.; 
VILELA, L.; LEITE, G. G.; GUERRA, A. F.; DIOGO, J. M. S. Manejo da adubação nitrogenada de tensões hídricas sobre 
a produção de matéria seca e índice de área foliar de tifton 85 cultivado no cerrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 
v. 32, n. 2, p. 268-275, 2003.SUGIYAMA, S.; YONEYAMA, M.; TAKAHASHI, N.; GOTOH, K. Canopy structure and 
productivity of Festuca arundinaceae Schreb, swards during vegetative and reproductive growth. Grass and Forage Science, 
v.40, n.1, p.49-55, 1985.WARREN-WILSON, J. Inclined point quadrats. New Phytologyist, v. 59, n.1, p 1-8, 1960.



CNPA 2019 – Forragicultura e Pastagens

EVOLUÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO DA RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA E 
DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM DOSSEL DE CAPIM-BRS TAMANI MANEJADO COM 

DIFERENTES INTENSIDADES DE DESFOLHAÇÃO
LUCAS A. SILVA ROCHA¹, ARTHUR M. SARAIVA SILVA¹, EDUARDO M. NASCIMENTO REIS¹, EDUARDO M. 

GOMES DA SILVA¹, RAYSSA DO NASCIMENTO LIMA¹, PEDRO D. ROXO CAVALCANTE¹, IASMIN RIBEIRO 
BARBOSA¹, JOSÉ A. ALVES CUTRIM JUNIOR¹

Instituto Federal do Maranhão, São Luís, Maranhão¹
Contato: alexandresilvarocha23@gmail.com

Introdução: A produção pecuária brasileira é baseada na produção de pastagem como fonte de alimento para os ruminantes. 
Dentre as opções forrageiras o gênero Megathyrsus maximus, o Capim-BRS Tamani vem ganhando grande destaque, pois 
possui porte baixo, bom vigor de rebrotação e boa produção de folhas (Machado et al., 2017). Dados sobre intervenções de 
manejo sobre tal forrageira estão sendo estudadas em todo o Brasil, visando a formulação de informações para um manejo 
eficiente para esta gramínea. Nesse sentido o estudo do índice de área foliar (IAF) e da interceptação da radiação 
fotossinteticamente ativa (IRFA) para esta cultivar, é fundamental por incrementar as estratégias de manejo baseados na 
fisiologia, buscando o máximo acúmulo de forragem, com crescimento satisfatório da pastagem.Objetivou-se avaliar a 
evolução da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa e o índice de área foliar em dossel de capim-brs tamani 
manejado com diferentes intensidades de desfolhação.

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão, Campus-Maracanã. Os tratamentos consistiram em intensidades de desfolhação definidas pela 
altura residual da pastagem em 10,0; 16,0; 22,0 e 28,0 cm do capim-brs tamani (Megathyrsus maximus cv. BRS Tamani). O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 6 repetições. A área de pastagem foi implantada 
manualmente a lanço em uma área de 1964,4 m². A área foi subdivida em parcelas de 6,81 x 12,02 m (81,85 m²) no total de 24 
parcelas. As adubações consistiram apenas na aplicação do nitrogênio (N), na forma de uréia com a dose de 450 kg de N/ha x 
ano dois dias após o corte residual e na segunda metade do período de descanso.As medidas de Índice de Área Foliar (IAF) e 
da Interceptação da Radiação Fotossinteticamente Ativa foram realizadas utilizando o medidor PAR/LAI Decagon – Devices, 
modelo LP-80, ao longo de três ciclos de manejo. As medições foram feitas dois dias após o corte geral de uniformização e a 
cada quatro dias, em forma de cruz, em cada touceira que era realizada as avaliações de fluxo de biomassa, medindo a 
radiação acima e abaixo do dossel e os valores obtidos pela diferença de radiação desses dois níveis do dossel. Os dados eram 
registrados até o final do período de descanso, definido este pelo alcance de 95% de IRFA pelo dossel.As equações de ajuste 
da curva aos dados observados e os gráficos plotados de IAF e IRFA foram obtidos através do programa computacional Excel 
2019 do Pacote Microsoft Office 365.

Resultado e Discussão: Observou-se forte relação entre a evolução da IRFA e o IAF, fato esse também observado por 
Cândido et al., (2005) e Carnevalli (2003) em pasto de capim Mombaça. Houve efeito linear da IRFA para a altura residual de 
28cm (Figura 1), com uma interceptação no início do período de descanso de 51,67%, evoluindo até 94,9% com 18 dias de 
rebrotação. As alturas residuais de 16 e 22cm apresentaram um crescimento quadrático, ambas alcançando 95% de IRFA aos 
22 dias de rebrotação. Já a pastagem manejada com altura de 10cm apresentou um crescimento cúbico, onde a evolução 
inicial ocorreu de forma lenta até os 10 dias de rebrotação, por conta da baixa proporção de folhas para esta condição 
residual, o que dependeu em grande proporção de reservas orgânicas para reestabelecer sua massa de folhas. Após os 14 dias 
de rebrotação houve um crescimento mais linear, finalizando com uma característica assintótica aos 30 dias de rebrotação 
com 96,55% de luz interceptada pelo dossel.A altura residual de 28cm apresentou o mesmo padrão de evolução para o IAF e 
IRFA (Figura 2), iniciando com valor de 1,42 com dois dias de idade, chegando a 4,59 com 18 dias de rebrotação. Os pastos 
manejados com alturas residuais de 10, 16 e 22cm, apresentaram uma evolução quadrática do IAF. As intensidades de 16 e 22 
iniciaram a rebrotação com IAF de 0,96 e 1,32 respectivamente, chegando aos 22 dias de rebrotação com 4,57 e 4,53 para as 
alturas 16 e 22, respectivamente. Já a altura residual de 10cm iniciou a rebrotação com um IAF de 0,4, chegando até 5,69 aos 
30 dias de rebrotação.



Conclusão: A evolução da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa e do índice de área foliar em pastagem de 
capim BRS tamani apresentam um crescimento linear, em pastos manejado com menor intensidade de desfolhação.
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Introdução: O Semiárido caracteriza-se por apresentar condições climáticas adversas, causando grandes prejuízos para a
agropecuária. É necessário o uso de culturas forrageiras adaptadas, a fim de mitigar tais condições. A palma e o sorgo
destacam-se nesse cenário por apresentarem características que lhe conferem tolerância a tais condições (ALMEIDA, 2012).
Para maximizar a produção, o uso de irrigação, visa reduzir os efeitos de estresse hídrico, possibilitando maiores rendimentos
produtivos, como em sistemas consorciados. Cultivos adensados promovem aumento na eficiência da cultura. Por sua vez, o
estudo da área foliar é de suma importância. A mesma influencia na interceptação luminosa, e reflete no potencial produtivo
das culturas (ZANON et al., 2015). Face exposto, o presente estudo objetivou avaliar a expansão da área foliar do sorgo
(Sorghum bicolor) cv. IPA-467 sob diferentes densidades de plantio consorciado com a palma forrageira orelha de elefante
mexicana (Opuntia stricta (Haw.) Haw.). 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no “Centro de referência internacional de estudos de agrometeorologia de
palma e outras plantas forrageiras” na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, PE
(Lat: 7°56’20’’ S, Long: 38°17’31’’ O e Alt: 499 m). Segundo a classificação de Köppen, a região apresenta clima semiárido
do tipo BSWh’, apresentando verão chuvoso e inverno seco. A cultivar IPA-467 foi utilizada, em sistema consorciado com
palma forrageira (Opuntia Stricta (Haw.) Haw), clone orelha de elefante mexicana, espaçada a 0,25 m da fileira de sorgo, com
espaçamento entre plantas de 0,20 m, para a palma e 0,05 m, para o sorgo. O experimento foi conduzido em delineamento em
blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por diferentes densidades
de plantio, com 200.000 plantas ha-¹, 160.000 plantas ha-¹, 133.333 plantas ha-¹, 114.285 plantas ha-¹ (1,00; 1,25; 1,50 e 1,75 m
entre fileiras, respectivamente). As análises da expansão da área foliar foram obtidas por meio dos dados de largura (LF 3+),
comprimento (CF3+) e área foliar (AF3+) da 3ª folha totalmente desenvolvida. Por meio dos dados de temperaturas máxima e
mínima do ar, registrados por uma estação meteorológica automática, pertencente ao INMET, foram estimados os valores de
graus dias acumulados (GDA, °C dia) GD = T méd -T b (FRANÇA, 1999), considerando uma temperatura base inferior de
10,8ºc (BANDEIRA et al., 2016). Com os dados de LF3+ e CF3+, obtidos nas biometrias realizadas a cada oito dias foram
calculados os valores de AF3+.  
Resultado e Discussão: Na tabela 1 são apresentados parâmetros do modelo sigmoide ajustado a AF3+ do sorgo cv. 467,
submetido aos quatro tratamentos, com diferentes espaçamentos entre fileiras de cultivo de 1,00; 1,25; 1,50 e 1,75 m do sorgo
em função de GDA. Os valores de R2adj. foram superiores a 0,86. Este valor encontrado considera-se significativo, pois
quanto mais próximo de 1,00(100%) for o R2, melhor o resultado. O parâmetro “a” representa o valor máximo atingido pela
área foliar. O “b”, refere-se ao tempo gasto para mudança da fase de crescimento linear (1ªfase) para exponencial(2ªfase).
Enquanto, o parâmetro x0 indica o tempo em que se atinge o valor máximo de crescimento da planta. Foram necessários
acumular 220,73, 146,07, 148,51, 146,87 ºCdia, para que a planta avançasse de uma fase para outra. Os máximos valores
foram atingidos aos 984,18, 864,63, 886,34 e 860,46 ºCdia, para os tratamentos submetidos. Observa-se que todos os
parâmetros avaliados, o tratamento de maior adensamento (200.000 plantas ha-1) foi superior aos demais tratamentos. Isso se
deve a maior competição entre as culturas consortes, principalmente por luz (SILVA et al., 2014).

 
Conclusão: O sorgo quando submetido a maior densidade de plantio necessitou de maior ºCdia para atingir seu máximo
crescimento, devido a maior competição, quando comparados aos demais tratamentos. 
Referências Bibliográficas: ALMEIDA, R. F. Palma forrageira na alimentação de ovinos e caprinos no semiarido brasileiro.
Revista verde de agroecologia e desenvolvimento sustentável, v. 7, n. 4, p. 08-14, 2012.FRANÇA S.; BERGAMASCHI H.;
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Consórcio sorgo e braquiária na entrelinha para produção de grãos, forragem e palhada na entressafra. Revista Ceres, v. 61, n.
5, p. 697-705, 2014.ZANON, A. J. et al. Contribuição das ramificações e a evolução do índice de área foliar em cultivares
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Introdução: O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) é uma gramínea de ciclo anual, bastante cultivada no Brasil em
função da sua versatilidade dentro dos sistemas de produção (DANTAS; NEGRÃO, 2010). Nesse contexto, o milheto surge
como uma alternativa para produção de grãos e forragem de alta qualidade no Semiárido brasileiro, sobretudo devido a sua
maior adaptabilidade e produtividade nas condições edafoclimáticas predominantes na região. Porém, a depender do nível de
salinidade da água de irrigação pode haver redução no desenvolvimento do milheto (HUSSAIN et al., 2008). Desse modo,
objetivou-se avaliar a influência de um bioestimulante e do extrato de tiririca (Cyperus rotundus) sobre o perfilhamento do
milheto em condições de estresse salino. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UAST/UFRPE), localizada em Serra Talhada, Pernambuco.O experimento foi conduzido no delineamento em
blocos casualizados com arranjo fatorial 3x4, composto por um bioestimulante comercial (ACADIAN®), extrato de tiririca e
a testemunha, em quatro níveis de salinidade da água de irrigação, decorrentes de diferentes condutividades elétricas (CEa)
(0, 1, 2 e 4 dS m-1), com quatro repetições.O bioestimulante foi diluído em água destilada na proporção de 2,0 mL L-1 e logo
após aplicado sobre as sementes do milheto. Já no extrato de tiririca, os tubérculos foram limpos, sendo retiradas amostras de
50 gramas que foram trituradas em um litro de água destilada (FANTI, 2008). As sementes de milheto ficaram imersas na
solução do extrato da tiririca por 24 horas e em seguida foram semeadas diretamente nos vasos.Os perfilhos por sua vez
foram quantificados em cada touceira para os diferentes tratamentos. A análise estatística foi executada pelo programa R –
project versão 2.13.1.  
Resultado e Discussão: O extrato de tiririca e o bioestimulante comercial resultaram em maior perfilhamento do Pennisetum
glaucum em todos os tratamentos, exceto no tratamento com maior nível de salinidade (Figura 1). Em relação ao desempenho
superior do bioestimulante na condição ótima da água de irrigação, correspondente ao nível de 0 dS m-1, pode-se atribuir o
maior número de perfilhos à composição do produto comercial, (ACADIAN®), constituído de extrato de algas (Ascophyllum
nodosum), associado a nutrientes e reguladores vegetais. Os resultados encontrados são condizentes com Barbieri et al.
(2014) que observaram efeitos benéficos de extratos vegetais em plantas submetidas a condições de salinidade.Figura 1.
Efeito do extrato vegetal e do bioestimulante comercial no perfilhamento do milheto sobre diferentes níveis de salinidade da
água de irrigação. 

 
Conclusão: O extrato vegetal a base de tiririca assim como o bioestimulante comercial (ACADIAN®) incrementam o
número de perfilhos em Pennisetum glaucum submetido a estresse salino. 
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(Pennisetum glaucum). PUBVET, Londrina, V. 4, N. 37, Ed. 142, Art. 958, 2010.FANTI, F.P. Aplicação de extratos de
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K.; ASHRAF M.; ASHRAF M.Y. Relationship between growth and ion relation in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.
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Introdução: O solo é considerado um sistema complexo e fundamental para o funcionamento dos ecossistemas terrestres 
(TERRA et al., 2019), porém, algumas atividades pecuárias contribuem para o esgotamento da sua capacidade produtiva 
(SANTANA et al., 2016), levando muitas áreas de pastagens a degradação. Os sistemas silvipastoris, baseados no uso de 
leguminosas arbóreas, são considerados alternativas para reduzir a degradação de áreas de pastagens (LIMA et al., 2018). 
Entre os benefícios da utilização destas leguminosas, está o aumento potencial da fertilidade do solo, considerando 
principalmente o incremento da entrada de nitrogênio ao sistema e maior disponibilidade de nutrientes, resultante da 
decomposição da serapilheira produzida pelas árvores (NAIR, 2011). Neste contexto, objetivou-se avaliar a fertilidade do 
solo cultivado com leguminosas arbóreas em sistema silvipastoril, na Zona da Mata seca de Pernambuco.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Itambé, do Instituto Agronômico de 
Pernambuco-IPA, Zona da Mata Seca de Pernambuco. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, com três 
repetições e dois tratamentos: Brachiaria decumbens Stapf + Mimosa caesalpiniifolia Benth (Sabiá) e B. decumbens + 
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud (Gliricídia), sendo as leguminosas estabelecidas em 14 filas duplas, com espaçamento de 15 x 
1,x 0,5 m, implantadas em abril/2011, ocasião em que foi realizada uma única adubação com 100 kg·ha-1 de P2O5 e 120 
kg·ha-1 de K2O. Os animais experimentais (bezerros 5/8 Holandês x Zebú), com peso corporal (PC) aproximado de 200 kg 
no início da estação de pastejo, foram manejados sob lotação contínua e carga variável (oferta de 3 kg MS de forragem 
verde·kg PC-1). Amostras do solo foram obtidas em três anos de avaliação (2013, 2017 e 2018), sendo coletadas entre as 
fileiras duplas de leguminosas, a 20 cm de profundidade. Conforme acondicionadas, foram encaminhadas ao Laboratório de 
fertilidade do solo da UFRPE (2013) e do IPA (2017 e 2018), para determinação de pH, fósforo (P), potássio (K+), cálcio 
(Ca+2), magnésio (Mg+2), alumínio trocável (Al+3) e acidez potencial (H++Al+3). Posteriormente, foram estimadas a soma 
de bases trocáveis (SB), capacidade de troca de cátions (CTC) efetiva e potencial e saturação por Al+3 (m). Os dados foram 
analisados utilizando o Proc Mixed do SAS, com médias comparadas pelo teste de Tukey (a 5% de probabilidade).

Resultado e Discussão: Não foi observado efeito (P>0,05) da espécie de leguminosa para nenhuma variável analisada, 
enquanto houve efeito (P<0,05) de ano de avaliação para pH, P, Mg+2, SB, H++Al+3 e CTCpotencial (Tabela 1), tendo as 
quatro primeiras sofrido redução e as duas últimas aumento, com o passar dos anos. Houve redução dos valores de pH entre 
2013 e 2018, caracterizando a acidificação do solo (SOBRAL et al., 2015), provavelmente em função do incremento da 
acidez potencial (H++Al+3; P<0,05), pela elevação de íons H+, visto que o Al+3 não apresentou diferenças (P>0,05) entre 
anos de coleta. Solos com acidez elevada, geralmente apresentam baixa concentração de bases, elevado Al+3 e elevada 
fixação do P nos coloides do solo (RONQUIM, 2010). O incremento da CTCpotencial (SB + Al+3 + H+) sem acréscimo da 
CTCefetiva (SB + Al+3), evidencia a redução da SB e o incremento de cátions potencialmente tóxicos como H+. Estes 
resultados de redução na fertilidade do solo podem estar relacionados a não reposição externa de nutrientes via correção e 
adubação de manutenção, visto que as fileiras duplas só receberam adubação de fundação, em 2011, permanecendo sete anos 
sem reposição externa de nutrientes. Foram observadas interações espécie de leguminosa x ano de coleta (P<0,05) para Al+3 
e m (Tabela 2). O Al+3 apresentou média superior para o consórcio com a Sabiá, contudo, os valores de m obtidos foram 
inferiores a 30%, indicando ausência de saturação por alumínio (SOBRAL et al., 2015).



Conclusão: Independente da leguminosa arbórea há redução na fertilidade do solo nas entrelinhas das fileiras duplas em 
sistemas silvipastoris.
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Introdução: O filocrono corresponde ao somatório térmico necessário em graus dias que uma cultura necessita para emitir 
uma folha (ºCdia folha-1), com esse método se determina a influência da temperatura no crescimento/desenvolvimento do 
vegetal. Sendo melhor explicado, que a utilização do calendário civil (DELLAI et al., 2005). O manejo de cultivo adotado 
pode afetar diretamente o desenvolvimento da planta, influenciando na interceptação luminosa e no aparecimento foliar. Com 
isso, uma cultura que deve ser estudada, é o sorgo, uma vez que, apresenta alta adaptabilidade as condições edafoclimáticas 
do semiárido, servindo como fonte de forragem nos períodos de escassez hídrica (ARAÚJO, 2014). Em consórcio com a 
palma, o somatório do rendimento dessas culturas é satisfatório. Esse trabalho teve como objetivo estimar o filocrono do 
sorgo (Sorghum bicolor) cv. IPA-467 sob diferentes densidades de plantio consorciado com a palma forrageira orelha de 
elefante mexicana (Opuntia stricta (Haw.) Haw.).

Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no “Centro de referência internacional de estudos de agrometeorologia de 
palma e outras plantas forrageiras” na UFRPE-UAST (Latitude: 7°56’20’’ S, Longitude: 38°17’31’’ O e Altitude: 499 m). A 
cultivar de Sorgo IPA-467 foi utilizada, em sistema consorciado com palma forrageira (Opuntia Stricta (Haw.) Haw), clone 
orelha de elefante mexicana, espaçada a 0,25 m da fileira de sorgo, com espaçamento entre plantas de 0,20 m, para a palma e 
0,05 m, para o sorgo. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos correspondiam a diferentes densidades de plantio, sendo 200.000, 160.000, 133.333, 114.285 plantas ha-¹, para os 
espaçamentos entre fileira de cultivo de 1,00; 1,25; 1,50 e 1,75 m, respectivamente. Para o cálculo do somatório térmico 
diário, dados de temperatura do ar, foram obtido em uma estação meteorológica automática pertencente ao Instituto Nacional 
de Meteorologia – INMET, a partir desses dados foi possível estimar os valores de graus dias acumulados (GDA, ºC dias), 
assumindo GDA=Tméd-Tbase, considerando a temperatura base para emissão de uma unidade de folha viva (Tb igual a 
10,8ºC). O aparecimento foliar foi obtido por meio de 12 campanhas biométricas (janeiro a maio de 2019) realizadas ao longo 
do ciclo da cultura. O filocrono foi estimado pelo inverso da taxa de aparecimento foliar (FIL = 1/TAC). As regressões da 
relação entre o número de folhas acumuladas e GDA, foram realizados no programa matemático Sigmaplot, v.14.

Resultado e Discussão: A relação entre o número de folhas (NFA, unidade) e os graus dias acumulados (GDA °Cdia), Figura 
1, demonstra comportamento linear positivo, com coeficiente de determinação superior a 0,95 para todos os tratamentos. Os 
valores de filocronos encontrados variou em função das diferentes densidades de plantio, sendo que o espaçamento entre 
fileiras de 1,25 m-¹ adotado (54,9°C dia folha -¹), precisou de menor quantidade de energia para emitir uma folha, 
diferentemente do espaçamento entre fileiras de 1,75 m-¹ (74,1 °Cdia folha -¹), na qual precisou de maior tempo térmico 
necessário para o desenvolvimento foliar. A figura A e C apresentaram valores intermediários, no espaçamento de 1,0 m 
obteve fillocrono de 60,6°C dia folha -¹ e no 1,5 m obteve o valor de 59,5°C dia folha -¹. Os resultados mostram que o 
espaçamento 1,75 m-¹, cujo filocrono 74,1 °Cdia folha -¹ precisou de maior GDA e maior necessidade térmica para 
crescimento e desenvolvimento da planta, isso se deve a menor competição entre plantas já que foi maior espaçamento entre 
elas. Dellai et al., (2005) encontrou resultado inferior de filocrono (22,9 °Cdia folha-¹) indicando que plantas submetidas a 
menores densidades demoram mais tempo para emitir folhas, consequentemente, desenvolvem-se em uma proporção menor, 
como é o caso do tratamento 1,00 m-¹ entre fileiras adotado neste experimento.



Conclusão: As diferentes densidades influenciaram diretamente nos valores de filocrono.
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Introdução: A atividade pecuária apresenta grande importância para o desenvolvimento da região semiárida. Devido as
características climáticas dessa região, a utilização de práticas eficientes é importante para o sucesso na atividade. Desta
forma, a utilização de consórcios com plantas adaptadas a região torna-se relevante. O sorgo forrageiro (Sorghum bicolor (L.)
Moench) possui baixa exigência hídrica, o que lhe confere tolerância a regiões que apresentam ampla variação espacial e
temporal das chuvas (ARAÚJO, 2014). Apesar disso, o desenvolvimento do sorgo é influenciado pela temperatura do ar, e a
partir dessa variável calcular-se a soma térmica acumulada em graus-dias, necessários para mudança de fase fenológica.
Contudo, o filocrono que é o intervalo de tempo térmico necessário para emissão foliar, serve como modelo de simulação
utilizado para estimar a taxa de tal emissão. (ROSA et al., 2010). Desta forma, objetivou-se avaliar o filocrono do sorgo sob
consorciação com a palma forrageira. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Centro de Referência Internacional de Estudos Agrometeorológicos de
Palma e outras Plantas Forrageiras, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada
(Latitude 7º 59’ S, Longitude 38º 15’ O e Altitude 461 m). O clima local, segundo a classificação de Koopen é do tipo
BSwh’, com verão chuvoso e inverno seco. No dia 04 de fevereiro de 2019, foi semeado e após o desbaste foram deixadas 20
plantas por metro linear, de sorgo forrageiro (Sorghum bicolor (L.) Moench), cv. IPA 2502, foram semeadas em sulcos com
profundidade de 0,05 m, adjacentes a 0,30 m das fileiras de palma forrageira (1,0 x 0,10 m, densidade de 100.000 plantas ha-
1), clone Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta (Haw.) Haw.), a qual se encontrava no segundo ciclo produtivo. Para
análise de emissão foliar foram coletados dados semanais, quantificando o número de folhas vivas da planta (NFVP) e
número de folhas mortas da planta (NFMP). Por meio dos dados de temperaturas máxima e mínima do ar, registrados por
uma estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram estimados os valores de GDA,
pela equação: GD = Tméd-Tb (FRANÇA, 1999), adotando uma temperatura base inferior do sorgo igual a 10,8ºC
(BANDEIRA et al., 2016). A determinação do filocrono foi realizado por meio do inverso da taxa de aparecimento foliar
(FIL = 1/TAC). A manipulação e processamento dos dados de NFVP, NFMP e GDA, foram feitas no programa
computacional Microsoft Excel, e confecção do gráfico no programa SigmaPlot, versão 14.0.  
Resultado e Discussão: Na figura 1 é apresentando a relação entre os graus dias acumulados (GDA, °C dia) e o número de
folhas acumuladas durante o ciclo. Observa-se que o resultado de filocrono foi de 56oC dias, ou seja, para o aparecimento
foliar são necessários 56oC dias. Este resultado pode ter sido influenciado pelo espaçamento e principalmente época de
semeadura. Resultados semelhantes são apresentados por Bandeira et al., (2018) onde, espaçamentos menores, o filocrono
tende a ser maior. Enquanto que nos meses mais quente, o aparecimento de folhas será maior que os meses mais frios e isso
ocorre devido a temperatura do ar, pois a quantidade térmica diária acumulada que é necessária para a emissão de uma nova
folha será maior e consequentemente vai necessitar de mais tempo.



Conclusão: Conclui-se que para o aparecimento foliar do sorgo cv. IPA 2502 sob consorciação palma forrageira, são
necessários 56oC. 
Referências Bibliográficas: ARAÚJO, B. L. et al. Parâmetros genéticos em cultivares de sorgo granífero avaliados em
safrinha. Revista Trópica: Ciências Agrárias e Biológicas, v. 8, n. 2, p. 51-59, 2014.ROSA, Hamilton Telles et al. Métodos de
soma térmica e datas de semeadura na determinação de filocrono de cultivares de trigo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.
44, n. 11, p. 1347-1382, 2010.BANDEIRA, A. H. et al. Temperatura base inferior e exigência térmica de genótipos de sorgo
sacarino. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v. 15, n. 2, p. 240-250, 2016.FRANÇA S.; BERGAMASCHI H.; ROSA L. M.
G. Modelagem do crescimento de milho em função da radiação fotossinteticamente ativa e do acúmulo de graus-dias, com e
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Introdução: A utilização do sorgo vem aumentando sua importância na região Semiárida, principalmente nas áreas com 
ocorrências de deficiência hídrica, devido às suas características de tolerância a seca e substituto do milho na alimentação 
animal para nutrição de ruminantes, aves e suinos (PITOMBEIRA et al., 2012). Para haver uma maximização no cultivo 
torna-se necessário a adoção de sistemas de cultivo, podendo ser citado o consorcio, promovendo melhor eficiência na 
utilização dos recursos disponíveis. Um meio de se avaliar a influência do sistema no desenvolvimento da cultura é através da 
emissão foliar. Um método de estimar a emissão foliar é por meio do filocrono, que leva em consideração a necessidade 
térmica da cultura em emitir uma folha. Dessa o objetivo desse trabalho foi estimar o filocrono do sorgo (Sorghum bicolor) 
cv. IPA-467 sob consórcio com a palma forrageira orelha de elefante mexicana (Opuntia stricta (Haw.) Haw.) em diferentes 
densidades de plantio

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Centro de Referência Internacional de Estudos Agrometeorológicos de 
Palma e Outras Plantas Forrageiras, localizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada. O sistema de produção utilizado foi o palma-sorgo. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com cinco 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos se referiam a diferentes espaçamentos entre plantas de palma forrageira (0,1; 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5m). as cultivares utilizadas foram o sorgo IPA-467 e o clone da palma forrageira orelha de elefante mexicana 
((Opuntia stricta (Haw.) Haw.). Foram coletados dados de temperatura do ar, que foram obtido em uma estação 
meteorológica automática pertencente ao INMET, para que a partir destes fosse realizado o cálculo do somatório térmico 
diário, tornando possível estimar os valores de graus dias acumulados (GDA, ºC dias), tendo em vista GDA=Tméd-Tbase, 
fazendo uso da temperatura base do sorgo igual a 10,8 ºC. A emissão foliar foi obtida por meio de analises biométricas 
semanais realizadas ao longo do primeiro ciclo da cultura. O filocrono foi obtido pelo inverso da taxa de aparecimento foliar 
(FIL = 1/TAC). As regressões da relação entre o número de folhas acumuladas e GDA, foram realizados com auxílio do 
programa Sigmaplot, v.14.

Resultado e Discussão: Na Figura 1 está disposto a relação entre os graus dias acumulados e o filocrono. Observa-se 
comportamento linear positivo, com o coeficiente de determinação superior a 0,90 em todos os tratamentos. O espaçamento 
entre plantas de 0,1m apresentou uma maior necessidade em relação a quantidade de energia para emitir uma folha (114,9°C 
dia folha -¹), diferentemente do espaço 0,5 m (82,6 °C dia folha -¹), na qual precisou de menor tempo térmico para o 
desenvolvimento foliar. A Figura 1 B, C, e D apresentaram valores intermediários, folha -¹, na figura C o espaçamento 0,3 
obteve filocrono de 89,3 °C dia folha -¹, e na figura D representa o espaçamento 0,4 que obteve filocrono 90,9°C dia folha -¹. 
Os resultados mostram que o espaçamento 0,1 obteve filocrono 114,9°Cdia folha-¹, necessitou de maior GDA e teve uma 
maior necessidade térmica para crescimento e desenvolvimento da planta, devido a maior competição entre plantas já que foi 
menor o espaçamento entre elas, aumentando assim a competição por nutrientes e o estresse. Dellai et al., (2005) defende que 
existe uma tendência do filocrono aumentar conforme se aumente o número de plantas por área, e que nas áreas mais 
adensadas as plantas destinam seus recursos para a elongação da haste em detrimento da emissão de folhas, devido à maior 
competição por luz.



Conclusão: Conclui-se que os espaçamentos adotados influenciaram diretamente no valores filocrono. As plantas que 
estavam sob maior densidade necessitaram de um maior GDA para a emissão foliar
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Introdução: Ao se tratar de novos cultivares, especialmente os de Megathyrsus maximus, encontrar a melhor estratégia de
manejo do pastejo significa otimizar a utilização destas forrageiras. O híbrido de Megathyrsus maximus cv. BRS Tamani
apresenta alta produção de folhas de alto valor nutritivo, produtividade e vigor, sendo indicada para engorda de bovinos.
(EMBRAPA, 2017).A eficiência do dossel na conversão da energia luminosa em biomassa depende das taxas de fotossíntese
de folhas individuais e dos padrões de interceptação luminosa do dossel (Pedreira e Pedreira, 2007). Conhecendo-se o
processo de morfogênese possibilita modelar o fluxo de biomassa foliar em nível de um perfilho individual, através do
crescimento, morte e colheita dos diferentes componentes vegetais (CUNHA et al., 2007). Nesse contexto, o objetivo deste
trabalho é avaliar as características do fluxo de biomassa do capim Tamani submetido a diferentes intensidades de corte. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do IFMA, Campus São Luís – Maracanã. Os
tratamentos foram determinados através de diferentes intensidades de corte, sendo estas 10, 16, 22 e 28 cm de altura residual.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo e seis repetiçõesA área de
pastagem foi implantada manualmente a lanço e subdivida em parcelas de 6,81 x 12,02 m (81,85 m²) no total de 24 parcelas.
As adubações consistiram no uso do nitrogênio, na forma de uréia com a dose de 450 kg de N/ha x ano. Como critério para
corte foi utilizado o nível de 95% da interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFA) utilizando o aparelho
PAR/LAI Accupar LP80 da Decagon Devices.A morfogênese foi realizada a cada 4 dias em 2 touceiras marcadas com hastes
e fitas coloridas, possuindo cada uma delas três perfilhos marcados com anéis de fio e fitas coloridas de mesma cor.
Utilizando as medidas dos comprimentos das lâminas foliares e das hastes foram estimados os seguintes índices: taxas de
alongamento foliar (TAlF); das hastes(TAlH); taxa de senescência anterior (TSFa) e a posterior (TSFp); taxa de senescência
foliar total(TST); taxa de aparecimento foliar (TApF) e o filocrono.Os dados foram analisados por meio de análise de
variância e teste de comparação de médias, por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando o
programa estatístico SAS (SAS Institute, 2003). 
Resultado e Discussão: Houve efeito dos tratamentos (P<0,05) sobre a TAlF, TAlH, TST, TApF, TVF e o filocrono. Em
relação a TAlF, o tratamento de 22 e 28 cm apresentaram as maiores médias com 4,09 e 4,74 cm/perfilho x dia,
respectivamente (Tabela1). A TAlH alcançou maiores medias para os tratamentos de 22 e 28 cm, apresentado relação com a
TAlF, onde o maior quantidade de folhas e a diminuição da passagem de luz pelo dossel gera o alongamento das hastes.
Valores encontrados são superiores aos encontrados por VASCONCELOS (2018) ao avaliar a mesma forrageira.A TST
obteve médias de 1,36; 098; 1,29 e 1,87 cm/perfilho x dia (tabela 1) para os tratamento de 10, 16, 22 e 28 cm,
respectivamente. O TVF apresentou maior média para o tratamento de 10 cmEm relação ao FIL o tratamento 28 cm
apresentou menor média 6,31 dia/folha. Este resultado está ligado a maior TApF no mesmo tratamento 0,17 folhas/dia
(Tabela 1). Essa interação é comprovada pelo trabalho de Candido (2006).

 
Conclusão: As diferentes intensidades de desfolhação apresentam efeito sobre a biomassa do capim tamani, sendo
recomendado o níveis de até 22 cm. 
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Introdução: A escolha da planta forrageira e o manejo adequado são fundamentais para maximizar a produção primária em
sistemas pecuários. O Capim-elefante ("Pennisetum purpureum") destaca-se entre as forrageiras recomendadas para formação
de capineiras devido sua alta produtividade e perenidade. A produção de biomassa resulta da interação entre características
morfogênicas e os fatores extrínsecos. O capim-elefante cv. Roxo manejado sob sequeiro em regiões semiáridas tem sua
produtividade modificada conforme a disponibilidade dos fatores abióticos (Maranhão et al., 2018). Assim, a compreensão
das variáveis morfogênicas de forrageiras em diferentes épocas de cultivo, em resposta à variação de fatores abióticos, pode
subsidiar o refinamento do manejo, principalmente em cultivos de sequeiro, onde a sazonalidade da precipitação pluvial
modifica as características morfogênicas. Objetivou-se avaliar as respostas do fluxo de biomassa do Capim-elefante cv. Roxo
manejado em diferentes épocas de cultivo. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da Universidade
Federal do Ceará– NEEF/DZ/CCA/UFC, em Fortaleza – CE. Estudou-se o Capim-elefante ("Pennisetum purpureum") cv.
Roxo manejado sob corte, cultivado em argissolo amarelo de textura arenosa. O clima da região foi classificado como Aw’ do
tipo tropical chuvoso. As épocas de cultivo foram caracterizadas a partir da precipitação pluvial registrada no período
experimental em chuvosa (373,30 mm), transição (17,30 mm) e seca (9,60 mm). Os tratamentos consistiram de sete idades de
crescimento (9, 18, 27, 36, 45, 54 e 63 dias) com três repetições (parcela: 3,0 x 3,5 m), distribuídas em delineamento
inteiramente casualizado com arranjo em parcelas subdivididas no tempo, onde as idades foram alocadas nas parcelas e as
épocas de cultivo nas subparcelas. Para a avaliação do fluxo de biomassa foram marcados três perfilhos com fitas coloridas
em cada parcela. Com o auxílio de uma régua graduada, mediu-se (intervalos de três dias) o comprimento de todas as lâminas
foliares dos perfilhos marcados, contabilizando as partes verdes e senescidas, além da distância entre a base do perfilho e a
lígula da última lâmina foliar expandida. A partir dos comprimentos estimaram-se a taxa de alongamento foliar (TALF: cm
perf.-1 dia-1), taxa de senescência (TSF; cm perf.-1 dia-1) e taxa de alongamento de colmo (TALC; cm perf.-1 dia-1). Os
dados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias (Tukey; p<0,05) com auxílio do programa
computacional Sisvar 5.6. 
Resultado e Discussão: A taxa de alongamento foliar (TALF) reduziu gradativamente com o transcorrer das épocas de
cultivo, revelando valores de 11,63; 6,97 e 4,57 cm perf.-1 dia-1na época chuvosa, transição e seca, respectivamente (Figura
1). Possivelmente, a resposta em apreço deve-se a redução na divisão e expansão celular no meristema apical, em resposta à
redução na precipitação pluvial (Skinner e Nelson, 1995). Constatou-se redução gradativa da taxa de alongamento de colmo
(TALC) entre as épocas de cultivo. Quantificou-se 0,52; 0,20 e 0,09 cm perf.-1 dia-1 para a época chuvosa, transição e seca,
respectivamente (Figura 1). A resposta da TALC apresentou o mesmo comportamento da TALF, entre as épocas de cultivo,
pois, com a redução da TALF há a diminuição na taxa de aparecimento de folhas, por conseguinte na produção de cartucho
das bainhas foliares, que consistem na unidade estrutural do pseudocolmo e colmo. Quantificou-se taxa de senescência foliar
(TSF) de 9,12; 2,70 e 2,25 cm perf.-1 dia-1 na época chuvosa, transição e seca, respectivamente (Figura 1). A maior produção
de lâminas foliares na época chuvosa, provavelmente resultou em valores de índice de área foliar que acarretaram o aumento
do sombreamento mútuo, potencializando a TSF (Gomes et al., 2011). Destaca-se que a TSF não diferiu entre as épocas de
transição e seca (Figura 1). 
Conclusão: As taxas de alongamento foliar, alongamento de colmo e senescência foliar do capim-elefante cv. Roxo foram
modificadas com as épocas de cultivo. 
Agradecimentos: Ao PET Zootecnia/UFC pela concessão da bolsa. Ao Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura-
NEEF/DZ/CCA/UFC, que cedeu sua base física, instalações e equipamentos para a condução da pesquisa. 
Referências Bibliográficas: GOMES E.C.; POMPEU R.C.F.F.; CÂNDIDO M.J.D.; LOPES M.N.; LOBO, L.F.;
MARANHÃO. T.D. Características morfogênicas e estruturais do capim-paraíso sob diferentes idades de crescimento.
Revista Científica de Produção Animal, v.13, n.1, p.43-48, 2011.MARANHÃO T.D.; CÂNDIDO M.J.D.; LOPES M.N.;
POMPEU R.C.F.F.; CARNEIRO M.S.S.; FURTADO, R.N. SILVA R.R.; SILVEIRA F.G.A. Biomass componentes of
Pennisetum purpureum cv. Roxo managed at different growth ages and seasons. Revista Brasileira de Saúde e Produção
Animal, v.19, n.1, p.11-22, 2018.SKINNER R.H.; NELSON C.J. Elongation of the grass leaf and its relationship to the
phyllochron. Crop Science, v.35, n.1, p.4-10, 1995.
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Introdução: Resistência a seca, ao frio, calor e maior rusticidade, são característicasagronômicas presentes na cultura do
girassol (Helianthus annuusL.) quando comparadaa culturas usuais no Brasil (DUTRA et al., 2012). O uso da silagem do
girassol naalimentação animal tem se mostrado promissor, pois tem como vantagem seu elevadoteor de proteína bruta e óleo.
Sendo assim, seu uso é vantajoso, levando-se emconsideração que as forragens são conservadas para serem fornecidas aos
animais emperíodos de escassez de volumoso.Segundo Van Soest (1994) a “digestão” do alimento pode ser definida como
oprocesso de conversão de macromoléculas da dieta em compostos mais simples, quepodem ser absorvidos pelo trato
gastrintestinal dos animais, sendo este um dosparâmetros mais importantes para a avaliação do valor nutritivo de um
alimento. Oestudo foi desenvolvido com o propósito de avaliar a fração fibrosa e a digestibilidadein vitro da matéria seca
dogirassol em função da idade de corte. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB), em Cruz das
Almas. A variedade de girassol analisada foi a BRS-323.Odelineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco
tratamentose cinco repetições, sendo os tratamentos a idade fisiológica decolheita para ensilagem: 85, 92, 99, 106 e 113 dias
após a semeadura. A ensilagem foi realizada com a planta inteira, utilizando-se máquina forrageira regulada para partículas
de2 cm, em média. Utilizou-se minisilos de PVC, com10 cm de diâmetro e 50 cm de altura e,aos 35 dias após a ensilagem,
realizou-se a abertura dos silos. O material retirado foi conduzido ao laboratório de nutrição animal da UFRB, onde
promoveu-se a secagem em estufa de circulação de ar forçado.Posteriormente, no laboratório de nutrição animal da Embrapa
Semiárido (Petrolina-PE), realizou-se a moagem das amostras para a realização das análises de Matéria seca (MS), segundo a
metodologia da AOAC (1990), as análises de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina
(LIG) foram realizadas segundo a metodologia de Van Soest (1991), os carboidratos não-fibrosos (CNF) foram estimados
pela equação sugerida por Sniffen et al. (1992) e a digestibilidade in vitro da matéria seca, foi realizada usando a metodologia
descrita por Tilley & Terry (1963). Realizou-se a análise de normalidade dos dados, a análise de variância e regressão, com
significância a 5% de probabilidade, por meio da ferramenta Statistical Analysis System (SAS 9.0). 
Resultado e Discussão: Tendo em vista a elevação linear nos teores de MS e da fração fibrosa, em função da idade de corte,
resultado este que é explicado pela maturidade fenológica da planta, houve um efeito negativo em relação a digestibilidade da
MS (DIG), onde esta apresentou efeito quadrático positivo, com valor mínimo encontrado aos 103 dias de cultivo (Tabela 1.).
Esse resultado corrobora com os encontrados por Souza et al., (2005), que também observaram a redução na DIG em função
do tempo de colheita. Ainda se destaca que, de acordo com Erdogan & Demirel (2016), o aumento nos teores de MS e frações
fibrosas da silagem ocasionam a redução da digestibilidade da mesma.Ainda em complementaridade aos resultados obtidos
para frações fibrosas e digestibilidade, nota-se que os teores de CNF das silagens também apresentaram efeito quadrático
positivo (P<0,05), com ponto de mínimo aos 105 dias de cultivo, seguindo o comportamento da DIG. Este resultado está
intimamente relacionado com a fração fibrosa, haja vista que a medida que a planta avança em sua maturidade e crescimento,
naturalmente ocorre a elevação dos constituintes fibrosos e diluição dos CNF, logo, essa combinação na alteração da
composição da planta resulta na redução da DIG da massa ensilada, conforme obtido no presente estudo.



Conclusão: As diferentes idades de corte produziram silagens com parâmetros bromatológicos satisfatórios para alimentação
de animais ruminantes. Contudo, a idade de corte que apresenta melhor digestibilidade da MS foi aquela confeccionada aos
92 dias após a semeadura. 
Referências Bibliográficas: DUTRA, C. C., FERREIRA DO PRADO, E. A., RAMÃO PAIM, L., & QUINTÃO SCALON,
S. D. P. (2012). Desenvolvimento de plantas de girassol sob diferentes condições de fornecimento de água. Semina: Ciências
Agrárias, 33(1).ERDOGAN, S., & DEMIREL, M. (2016). Conservation Characteristics and Nutritive Value of Sunflower
Silages as Affected by The Maturity Stages and Fibrolytic Enzymes. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and
Technology, 4(6), 464-469.SOUZA, B. P. S., COELHO, S. G., GONÇALVES, L. C., VIEIRA, F. A. P., BORGES, A. L. C.
C., RODRIGUEZ, N. M., & SALIBA, E. S. (2005). Composição bromatológica da silagem de quatro genótipos de girassol,
ensilados em cinco diferentes idades de corte. Embrapa Milho e Sorgo-Artigo em periódico indexado (ALICE).VAN SOEST,
P.J. Nutritional ecology of the ruminant. 2.ed. Ithaca: CornellUniversity Press, 1994. 476p.
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Introdução: Na região Semiárida do Brasil existe dependência da vegetação nativa e normalmente reduzida disponibilidade 
de forragem durante a estação seca (CAMPOS et al., 2017). Isto indica a necessidade de produção e  armazenamento de 
volumosos que apresentem alta eficiência no uso de água e que possam ser armazenados com teores de 
umidades representativos, visando mitigar os efeitos da estacionalidade na produção (OLIVEIRA et al., 2018; SADRI et al., 
2018).  A palma forrageira demonstra potencial para utilização na alimentação de ruminantes, sobretudo em áreas secas 
(OLIVEIRA et al., 2018). Dessa forma, ensilá-la com outras forrageiras poderia viabilizar o aumento do teor de matéria 
seca e nutrientes, tornando-os mais adequado para conservação e alimentação de ruminantes. Sobretudo, no presente trabalho 
objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos da silagem de Opuntia stricta Haw, associada a Manihot esculenta (SPP), 
bem como exclusivamente de Opuntia stricta Haw (SP).

Material e métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado ou não a 
forrageira adaptada ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e pornunça (Manihot esculenta), bem 
como de silagem exclusiva de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) e de milho (tratamento controle). Após o período de 
60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento. Os carboidratos totais (CHOT) foram 
calculados conforme Sniffen et al.(1992) em que, CHOT = 100 – (PB + EE + MM), e fracionados em A+B1, B2 e C, sendo os 
carboidratos não-fibrosos (CNF), que correspondem às frações A+B1, pela diferença entre os CHOT e a FDNcp. A fração C 
representada pela FDN indigestível, foi obtida após 288 horas de incubação in situ de um grama de amostra, em sacos F57 da 
ANKON, em ovinos fistulados no rúmen (VALENTE et al., 2011). Após o término de incubação, o material foi lavado e feito 
análise FDN. A fração B2, que corresponde à fração disponível da fibra, foi obtida pela diferença entre a FDNcp e a fração C. Os 
dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do 
pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009).

Resultados e Discussão: Grande parte da energia utilizada pela microbiota ruminal é obtida a  partir da fermentação dos 
carboidratos dietéticos. Os tratamentos com teores de CHOt superiores foram as silagens exclusiva de palma (835,1 g/ kg MS) e a 
de milho (812,6 g/ kg MS), quando comparados com silagem de palma e pornunça (720,9 g/ kg MS). O fracionamento dos 
carboidratos tem importância de estimar a utilização desses compostos de forma parcelada, pelo ruminante e suas bactérias. As 
frações A+B1 (açúcares solúveis somados ao amido e pectina), variaram entre 731,8 e 228,5 g/kg de CHOt. O maior teor para 
essa fração, é correspondente a silagem de palma, por conter elevadas quantidades de açúcares solúveis somados a pectina, que 
são basicamente carboidratos com alta taxa de degradação. A fração B2 (fibra potencialmente degradável) dos CHOt ocorreu em 
maior  proporção em relação às frações A+B1 para todas as silagens, com exceção da silagem de palma. Este resultado, 
provavelmente se deve alto teor de carboidratos fibrosos, por se tratar de uma fração com lenta taxa de degradação ruminal. A 
fração B2 apresentou teores mais elevados na silagem de milho. A fração C dos carboidratos exerce efeito na repleção ruminal, 
devido a sua indigestibilidade (VAN SOEST, 1994). A silagem de palma e pornunça apresentou maior participação da fração C 
(carboidratos indisponíveis) dos CHOt.

Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de 
degradação pelas suas frações de carboidratos, com efeitos positivos para promover a fermentação no rúmen.

Referências Bibliográficas: CAMPOS, F.S.; CARVALHO, G.G.P.; SANTOS, E.M.; ARAÚJO, G.G.L.; GOIS, G.C.; 
REBOUÇAS, R.A.; Influence of diets with silage fromforage plants adapted to the semi-arid conditions on lamb quality and 
sensory attributes. Meat Science. v.124, p. 61–68, 2017. OLIVEIRA, J. P. F. DE; FERREIRA, M. A.; ALVES, A. M. S. V.; 
MELO, A. C. C. DE; ANDRADE, I. B. DE; Carcass characteristics of lambs fed spineless cactus as a replacement for sugarcane. 
Asian-Australasian Journal Animal Science, v. 31, p. 529-536, 2018. SADRI, K.; ROUZBEHAN, Y.; FAZAELI, H. REZAEI, J. 
Influence of dietary feeding different levels of mixed potato-wheat straw silage on the diet digestibility and the performance of 
growing lambs. Small Ruminant Research. Volume 159, Pages 84-89, 2018. SNIFFEN, C. J.; O&#39;CONNOR, D. J.; SOEST, P. 
J. van; FOX, D. G.; RUSSEL, J. B. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: carbohydrate and protein
availability. Journal of Animal Science. Champaign, v. 70, n. 12, p. 3562-3577, 1992. VALENTE, T. N. P. Evaluation of ruminal
degradation profiles of forages using bags made from different textiles. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 11, p. 2565-2573,
2011. VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2 ed. Ithaca: Cornell University Press, 476p. 1994.
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Introdução: O mandacaru (Cereus jamacaru DC) é uma cactácea nativa do Semiárido brasileiro que tem como característica 
principal a adaptabilidade à região. Oliveira (1996) afirmou que, em razão das incertezas climáticas e do fenômeno das secas 
periódicas que ocorrem na região Semiárida do Nordeste brasileiro, as cactáceas representam uma fonte de suprimento de 
água e uma alternativa alimentar para os animais. Os carboidratos nas plantas são resultantes da combinação de carbono do 
dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera com a água, pela utilização da energia solar. Sendo os carboidratos os 
principais constituintes das plantas forrageiras, a importância nutricional deles depende das suas constituições em açúcares, 
das ligações químicas e outros fatores. Assim, objetivou-se quantificar o total dos carboidratos e as suas frações (SNIFFEN et 
al. 1992) presentes no mandacaru (Cereus jamacaru DC).

Material e Métodos: Foram coletadas amostras de plantas em três estádios vegetativos (jovem, intermediário e maduro) do 
Cereus jamacaru DC oriundas de áreas da Caatinga pertencente à Estação Experimental do Instituto Agronômico de 
Pernambuco-IPA, em Arcoverde, Sertânia e Serra Talhada-PE. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de 
Nutrição Animal da Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE, onde foram submetidas à pré-secagem em estufa de 
ventilação forçada à temperatura de 55ºC e posteriormente moídas. Os carboidratos totais (CHO) foram estimados segundo 
Sniffen et al. (1992) em que CHO = 100 - (PB + EE + MM).Os carboidratos não fibrosos (CNF), que correspondem às 
frações A+B1, foram obtidos pela diferença entre os CHO e a FDN. A fração C, que corresponde a FDN indigestível, foi 
quantificada segundo a metodologia de Valente et al (2011), em que um grama de cada amostra foi incubado in situ por 288 
horas, em sacos F57 da ANKON®, colocadas diretamente no rúmen de dois caprinos fistulados. Este material foi recolhido e 
lavado para análise de FDN após o tempo de 288 horas. A fração B2 foi estimada pela diferença entre a FDN e a fração C. O 
estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 utilizando-se o programa Statistical Analysis System (SAS®).

Resultado e Discussão: Não foram observadas diferenças significativas para os CHO entre os diferentes estádios vegetativos 
(P>0,05) (Tabela 01). Diferente da concentração de CNF que apresentou diferença significativa (P<0,05) para o estádio 
jovem, obtendo quantidade superior aos demais, segundo Balsalobre et al (2003), a maturidade das plantas provoca alterações 
na parede celular e em contrapartida diminui a concentração de CNF.Os carboidratos de rápida degradação, representados 
pela fração (A+B1) do estádio jovem apresentou diferença significativa (P<0,05) dos demais com cerca de 516,3 g/kg CHO. 
Quanto maior o valor desta fração, maior é a necessidade de suprimento de nitrogênio não proteico (Fração A) da proteína, 
para adequado sincronismo de fermentação de proteínas e carboidratos no rúmen, conforme preconizado pelo CNCPS 
(SNIFFEN et al., 1992). Assim, as frações digestíveis e potencialmente digestíveis dos carboidratos (A+B1+B2) totalizaram 
87,7% para o estádio jovem, 84,2% para o intermediário e 77,3% para o maduro.Observou-se diferença (P<0,05) na fração C, 
com maiores proporções para o estádio maduro, que diferiu dos estádios jovem e intermediário, que não diferiram entre si 
(P>0,05). A maior concentração para o estádio maduro ocorre devido essa porção ser mais velha e possuir níveis mais 
elevados de parede celular indisponível.



Conclusão: Os elevados conteúdos de carboidratos totais e de suas frações digestíveis e potencialmente digestíveis 
permitem afirmar que o Cereus jamacaru pode ser utilizado como recurso forrageiro na alimentação de ruminantes no 
Semiárido brasileiro.
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I.; CÁRDENAS, M.R. Composição química e fracionamento do nitrogênio e dos carboidratos do capim-tanzânia irrigado 
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Introdução: O xique xique (Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum. Bly ex Rowl)) é uma cactácea nativa do 
Semiárido brasileiro que apresenta potencial forrageiro para alimentação de pequenos ruminantes, em especial durante 
estiagens prolongadas. A importância das cactáceas nativas como forrageiras na região Semiárida do Nordeste também foram 
relatadas por Cavalcanti e Resende (2007) e Magalhães et al. (2019).Os carboidratos nas plantas são resultados da 
combinação de carbono do dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera com a água, pela utilização da energia solar. 
Nutricionalmente, os carboidratos podem ser classificados em carboidratos fibrosos (CF) e não fibrosos (CNF) (Henriques, 
2004). Assim, objetivou-se quantificar o total dos carboidratos e as suas frações (SNIFFEN et al. 1992) presentes no xique 
xique (Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum. Bly ex Rowl)).

Material e Métodos: Foram coletados três estádios vegetativos (jovem, intermediário e maduro) do Pilosocereus gounellei 
(A. Weber ex K. Schum. Bly ex Rowl) oriundas de áreas da Caatinga pertencente à Estação Experimental do Instituto 
Agronômico de Pernambuco-IPA, em Arcoverde, Sertânia e Serra Talhada-PE. As amostras foram processadas e analisadas 
no Laboratório de Nutrição Animal da Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE, onde foram submetidas à pré-secagem 
em estufa de ventilação forçada à temperatura de 55ºC e posteriormente moídas. Os carboidratos totais (CHO) foram 
estimados segundo Sniffen et al. (1992) em que, CHO = 100 – (PB + EE + MM). Os carboidratos não fibrosos (CNF), que 
correspondem às frações A+B1, foram obtidos através diferença entre os CHO e a FDN. A fração C, que corresponde a FDN 
indigestível, foi determinada segundo a metodologia de Valente et al. (2011), em que um grama de cada amostra foi incubado 
in situ por 288 horas, em sacos F57 da ANKON®, colocadas diretamente no rúmen de dois caprinos fistulados no rúmen. 
Este material foi recolhido e lavado para análise de FDN após o tempo de 288 horas e a fração B2 foi estimada pela diferença 
entre a FDN e a fração C. O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e os dados submetidos à análise 
de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 utilizando-se o programa Statistical Analysis 
System (SAS®).

Resultado e Discussão: Foram observadas diferenças significativas para os CHO entre os estádios vegetativos (P<0,05)
(Tabela 01), com menor concentração para o estádio jovem (733,1 g/kg MS). Os carboidratos representam a principal fonte 
de energia para a microbiota ruminal, que os convertem em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), precursores de glicose e 
ácidos graxos, principal fonte de energia para os animais ruminantes.No fracionamento de carboidratos, a fração (A+B1) do 
estádio jovem apresentou diferença significativa (P<0,05) dos demais, com cerca de 545,5 g/kg CHO. No entanto a 
concentração da fração (A+B1) apresentou superioridade em relação as frações B2 e C em todos os estádios. A fração
(A+B1) é rapidamente degradada no rúmen proporcionando fonte de energia imediata.Em relação aos carboidratos fibrosos 
potencialmente digestíveis, fração B2, não foi observada diferença significativa (P<0,05) entre os estádios vegetativos, com 
média apenas de 191,6 g/kg CHO. Segundo Silva (2013), alimentos volumosos com elevada proporção da fração B2 de 
carboidratos pode afetar a eficiência de síntese microbiana e o desempenho animal, por fornecer energia mais lentamente no 
rúmen.Assim, as frações digestíveis e potencialmente digestíveis dos carboidratos (A+B1+B2) totalizaram 76,8% para o 
estádio jovem, 63,1% para o intermediário e 58,9% para o maduro. Observou-se diferença (P<0,05) na fração C, por 
variedade, com menores proporções para o estádio jovem (232,2 g/kg CHO), que diferiu dos estádios intermediário e maduro. 
No entanto, estes não diferiram entre si (P>0,05).



Conclusão: Os elevados conteúdos de carboidratos totais e de suas frações digestíveis e potencialmente digestíveis 
permitem afirmar que o Pilosocereus gounellei pode ser utilizado como recurso forrageiro na alimentação de ruminantes no 
Semiárido brasileiro.
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Introdução: As plantas geralmente estão expostas a estresses abióticos e, dentre eles, o estresse salino é um dos que mais 
comprometem o crescimento e a produtividade das culturas em todo o mundo (ISLÃ & ARAGUÉS, 2010). No Brasil, 
estima-se que 20 a 25% das áreas irrigadas enfrentam problemas causados pela salinização dos solos, sendo a região Nordeste 
a mais afetada, principalmente em regiões áridas e semiáridas (FAO, 2005). Entretanto, apesar do alto teor de sais solúveis na 
água dessas regiões, na falta de outra fonte, a água salina é a única opção a ser utilizada na irrigação.Contudo, em virtude de 
sua rusticidade, crescimento rápido, adaptação a solos de baixa fertilidade e baixo teor de matéria orgânica, o milheto torna-se 
uma alternativa para a produção de grãos e foragem em regiões áridas e semiáridas (SOBRINHO et al., 2009). Assim, 
objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos do milheto, cultivado com diferentes lâminas de água salobra e doses de 
matéria orgânica.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, em Petrolina – PE. A água utilizada na irrigação 
era proveniente de poço subterrâneo, sendo realizada diariamente, de acordo com a necessidade da cultura, por gotejamento 
superficial.O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 4 x 4 x 2, composto de quatro 
lâminas de irrigação com água salobra (L1 - 25%, L2 - 50%, L3 - 75% e L4 - 100% da evapotranspiração), quatro níveis de 
matéria orgânica (0 t.ha-1; 15 t.ha-1; 30 t.ha-1; 45 t.ha-1) e dois cortes (1° e 2° ciclo) da cultura com três repetições.As 
lâminas de irrigação equivalentes a 25%, 50%, 75% e 100% da (ET), resultaram ao longo do ciclo 1(aos 63 dias após plantio) 
os totais de 49,67; 81,85; 114,02; 146,20 mm, respectivamente e ao longo do ciclo 2 (aos 46 dias após primeiro corte) os 
totais 40,29; 80,59; 120,89 e 161,18 mm. Os carboidratos totais foram estimados pela equação: CHO = 100 – (PB + EE + 
MM) descrita por Sniffen et al. (1992). Os carboidratos não-fibrosos (CNF) que correspondem às frações “A + B1”, foram 
estimados pela seguinte equação CNF = 100 – (PB + FDNcp + EE + MM) em que FDNcp corresponde ao FDN corrigido o 
seu conteúdo para cinzas e proteína. A fração B2 (fibra digerível) foi obtida pela diferença entre a FDNcp e a fração C (fibra 
indigerível). A fração C foi obtida pela FDN indigerível após 288 horas de incubação in situ, conforme descrito por Valente 
et al. (2011). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
considerando a = 0,05 utilizando-se o programa SAS.

Resultado e Discussão: Não houve efeito (P<0,05) na utilização das lâminas de água salobra e níveis de matéria orgânica 
para os valores de CHOT (0,0590), fração A+B1 (P=0,0976), B2 (P=0,1197) e C (P=0,9417). Valores encontrados por 
Bergamaschine et al. (2011) são semelhantes aos encontrados na presente pesquisa, com valor médio de 747,8 g/Kg de MS de 
CHOT para milheto em preparação de dieta para novilhos em confinamento. No entanto, observou-se efeito entre os ciclos 
(P<0,05) para os valores de CHOT (P=0,0227), B2 (P=<0,0001) e C(P=0,0008) em que, resultados superiores foram 
encontrados no primeiro ciclo para CHOT e fração C com valores médios de 766,6 e 307,5 respectivamente, e menores 
valores na fração B2 (328,8) em relação ao segundo ciclo (396,7).Fato explicado pelo aumento da lignina paralelo ao 
aumento da lâmina de irrigação. Elevados valores dessa fração são limitantes ao bom desempenho produtivo do animal, pois 
podem ocasionar menor digestibilidade dos carboidratos constituintes da parede celular e, consequentemente menor consumo 
de matéria seca (VAN SOEST, 1991).



Conclusão: O milheto apresentou maior teor de carboidratos totais no segundo corte, independentemente das lâminas de 
água salobra e doses de matéria orgânica, utilizadas.
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Introdução: A região semiárida brasileira é caracterizada pela má distribuição pluviométrica anual, tornando os recursos 
hídricos mais escassos em alguns períodos do ano. Tal escassez hídrica contribui para o incremento da salinidade da água e 
do solo nas áreas irrigadas (Montenegro et al., 2013). Entretanto, o uso de águas salinas pode limitar a produção agrícola 
reduzindo a produtividade das culturas a níveis antieconômicos (Dias et al., 2016) e o excesso de sais pode comprometer as 
funções fisiológicas e bioquímicas das plantas (CALVET et al., 2013).Contudo, o sorgo apresenta-se como uma importante 
fonte de produção de forragem nas regiões semiáridas, devido à sua adaptabilidade a baixos índices pluviométricos e a altas 
temperaturas (Avelino et al., 2011) além de ser considerado tolerante à salinidade (Saadat & Homaee, 2015). Assim, 
objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos do sorgo, cultivado com diferentes lâminas de água salobra e doses de 
matéria orgânica.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, em Petrolina – PE. A água utilizada na irrigação 
era proveniente de poço subterrâneo, sendo realizada diariamente, de acordo com a necessidade da cultura, por gotejamento 
superficial.O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 4 x 4 x 2, composto de quatro 
lâminas de irrigação com água salobra (L1 - 25%, L2 - 50%, L3 - 75% e L4 - 100% da evapotranspiração), quatro níveis de 
matéria orgânica (0; 15; 30 e 45 t.ha-1) e dois cortes (1° e 2° ciclo) da cultura com três repetições. As lâminas de irrigação 
equivalentes a 25%, 50%, 75% e 100% da (ET), resultaram ao longo do ciclo 1 (aos 63 dias após plantio) os totais de 49,67; 
81,85; 114,02; 146,20 mm, respectivamente e ao longo do ciclo 2 (aos 46 dias após primeiro corte) os totais 40,29; 80,59; 
120,89 e 161,18 mm. Os carboidratos totais foram estimados pela equação: CHO = 100 – (PB + EE + MM) descrita por 
Sniffen et al. (1992). Os carboidratos não-fibrosos (CNF) que correspondem às frações “A + B1”, foram estimados pela 
seguinte equação CNF = 100 – (PB + FDNcp + EE + MM) em que FDNcp corresponde ao FDN corrigido o seu conteúdo 
para cinzas e proteína. A fração B2 (fibra digerível) foi obtida pela diferença entre a FDNcp e a fração C (fibra indigerível). A 
fração C foi obtida pela FDN indigerível após 288 horas de incubação in situ, conforme descrito por Valente et al. (2011). Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey considerando a = 0,05 
utilizando-se o programa SAS.

Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1, observou-se que não houve interação entre as laminas e matéria orgânica 
para os CHOT (P=0,4339) e a fração C (P=0,1272). Entretanto, a interação foi significativa (P=0,0273) para a fração A+B1. 
Os valores de carboidratos totais obtidos neste estudo constituíram-se de 50 a 80% MS. Em relação ao efeito dos ciclos para 
essa variável, observou-se maior (P=0,0012) valor para o ciclo 2 (848,9 g/Kg MS), podendo ser explicado pelo teor de PB 
(70,5 g/Kg MS) para o segundo ciclo. A fração A+B1 apresentou interação (P=0,0273) lâminas x matéria orgânica, onde os 
menores valores se encontram na lâmina 25% da ETo e dose 45 t.ha-1 (442,2 g/Kg CHOT). A explicação pode estar nos 
níveis de lignina, onde a lâmina 25% da ETo apresentou menores valores (39,1 g/Kg MS) em relação as demais. Observou-se 
efeito (P<0,0001) dos ciclos sobre a fração A+B1, onde o ciclo 2 (471,8 g/Kg) apresentou menor valor, provavelmente 
devido a menor quantidade de FDN (489,1 g/Kg MS) encontrada no segundo ciclo. Houve efeito quadrático (P=0,0007) 
quando se utilizou diferentes laminas de agua salobra em relação a fração B2, em que, maiores valores foram observados nas 
lâminas 25% Eto (286,9g/Kg) e 75% (271,2 g/Kg) em relação a lâmina 100% Eto (237,3 g/Kg) que não diferiu da lâmina 
50% Eto com valor médio de 260,1g/kg.Para a fração C só observou-se efeito (P<0,0001) para os ciclos, onde o ciclo 2 
apresentou menor valor (207,0 g/Kg CHOT) atribuindo-se ao fato de possuir o maior teor de lignina. 



Conclusão: A cultura do sorgo apresenta menor quantidade de carboidratos solúveis (fração A+B1) quando irrigada em uma 
lâmina de 25% da ETo e dose de 45 t. ha-1.
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Introdução: O consórcio entre gramíneas e leguminosas pode ser uma boa opção para melhorar o valor nutritivo da 
forragem. Entretanto, as diferenças morfofisiológicas e de metabolismo podem ser decisivas em especial, para a 
sobrevivência da leguminosa. Assim, há maior chance de sucesso no consórcio entre gramíneas cespitosas e leguminosas 
volúveis. Neste cenário, a mistura entre capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) e cunhã (Clitoria ternatea L.) pode 
apresentar boa compatibilidade. Dessa forma, a inclusão da leguminosa na forragem pode, de fato, melhorar a dieta dos 
animais (TEIXEIRA et al, 2010). Porém, considerando os hábitos de crescimento das espécies, fatores como o porte do 
capim-elefante podem modificar a composição química da forragem, até mesmo o fracionamento de nutrientes essenciais 
(SANTANA et al, 2010). Com base nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar frações fibrosas e proteicas de genótipos 
de capim-elefante consorciados, ou não, com a cunhã.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em blocos completos casualizados e arranjo fatorial (4 x 2), com quatro 
repetições. Foram avaliados quatro genótipos de capim-elefante: IRI-381 e Elefante B, de porte alto; e Mott e Taiwan A-146 
2.37, de porte baixo, além de dois sistemas de cultivo: monocultivo de capim-elefante e consórcio com a cunhã. Os genótipos 
foram implantados em 2014, em sulcos espaçados por 1,0 m entrelinhas, formando parcelas de 25m². O estabelecimento do 
consórcio ocorreu no segundo semestre de 2018, com o plantio das mudas (36 por parcela) nas entrelinhas das parcelas de 
capim-elefante, após 60 dias do plantio. Posteriormente, foi realizado um corte de uniformização em 20 de março de 2019, a 
nível do solo para os genótipos e a 20 cm para a cunhã. Foi realizada adubação de manutenção com base em resultados de 
análise química do solo, com doses de 100, 60 e 70 kg ha-1 de N, K2O e P2O5, respectivamente. As parcelas consorciadas 
não receberam doses de N. O corte da forragem ocorreu em 20 de maio de 2019. Foram avaliados os teores de hemicelulose, 
celulose, lignina, proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e ácido (PIDA), conforme Detmann (2012). A forragem foi 
composta de lâminas foliares, colmo e material morto dos genótipos; além das folhas, ramos e vagens da cunhã. Os dados 
foram analisados com auxílio do PROC GLM do SAS®, versão University Edition. As médias foram comparadas pelo Teste 
de Tukey para os genótipos e Teste F para os sistemas de cultivo, à 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Houve interação entre genótipos e sistema de cultivo para hemicelulose (HEM) (p<0,0001), celulose 
(CEL) (p<0,0001) e lignina (LIG) (p<0,0001). Os maiores teores de HEM e CEL foram encontrados no Elefante B e IRI-381 
em monocultivo. O menor teor de HEM foi observado no Taiwan A-146 consorciado (Tabela 1). Esses resultados se devem 
principalmente ao tamanho do capim, já que genótipos de porte alto demandam mais fibra para sustentação (PEREIRA; 
LEDO; MACHADO, 2017). Os maiores teores de LIG foram observados no Elefante B, IRI-381 e Taiwan A-146 
consorciados (Tabela 1). A presença da cunhã influenciou os resultados, já que leguminosas apresentam maior concentração 
de LIG quando comparadas às gramíneas. Porém, as leguminosas apresentam maior digestibilidade, já que suas ligninas estão 
concentradas no xilema, tecido mais digestível dos vegetais (TEIXEIRA et al., 2010). Houve interação entre genótipo e 
sistema de cultivo (p<0,0001) para PIDN e PIDA. Os maiores teores de PIDN e PIDA foram observados no Taiwan A-146 
consorciado (Tabela 2), e o menor teor de PIDA foi observado no Elefante B em monocultivo. Assim, a presença da cunhã foi 
determinante para os resultados. As frações proteicas B2 (PIDN) e C (PIDA) são consideradas moderadamente digestíveis e 
indigestíveis (LICITRA; HERNANDEZ; VAN SOEST, 1996), respectivamente. Entretanto, os resultados foram 
proporcionais aos valores de PB: o Taiwan A-146 consorciado apresentou 163 g kg-1 e o Elefante B em monocultivo 
apresentou apenas 84,5 g kg-1. Assim, provavelmente a fração solúvel (B1) foi maior para o Taiwan A-146 consorciado.



Conclusão: Os teores de hemicelulose e celulose foram influenciados pelo porte dos genótipos de capim-elefante. Já a 
presença da cunhã aumentou significativamente os teores de lignina, PIDN e PIDA.

Referências Bibliográficas: DETMANN, E. et al. Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco: Suprema, 
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Introdução: O capim-elefante é utilizado principalmente como alimento animal e também na produção de silagem, de álcool 
e na geração de eletricidade (Shakil et al., 2013; Ohimain et al., 2014). Embora esteja bem difundido no Brasil, a interferência 
de plantas daninhas é tida como um dos entraves a sua expansão. Espécies daninhas causam prejuízos ao capim-elefante, 
podendo chegar a 42% de perda de rendimento de forragem (Brighenti et al., 2017). O plantio é feito por estacas, o que torna 
a tarefa cara e trabalhosa. Porém, cultivares passíveis de implantação por sementes têm sido obtidas através do melhoramento 
genético. Contudo, plantas propagadas por sementes, no início do crescimento, tendem a serem menos tolerantes a herbicidas, 
por possuírem porte reduzido e menores conteúdos de reservas, se comparadas às plantas oriundas de estacas. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a tolerância do capim-elefante propagado por sementes a herbicidas mimetizadores de auxinas e ao 
tembotrione.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em Coronel Pacheco, MG. Os tratamentos foram: herbicidas auxinícos 
[fluroxypyr + picloram (160,0 + 160,0 g ea/ha), fluroxypyr + aminopiralide (160,0 + 80,0 g ea/ha), fluroxypyr + triclopyr 
(160,0 + 480,0 g ea/ha), 2,4-D (1.340,0 g ea/ha), 2,4-D + picloram (720,0 + 45,0 g ea/ha)], além do tembotrione (84,0 g ia/ha 
sem a adição de óleo mineral) e da testemunha sem aplicação. Sementes da cultivar PCEA foram dispostas no interior de 
sulcos espaçados de 0,8 m. A semeadura foi realizada manualmente utilizando uma mistura de 25 g de sementes em 1,33 kg 
de substrato. Foi utilizada a medida de 40 g da mistura para semear 3 metros lineares, resultando em aproximadamente 135 
sementes por metro linear. Não foram realizados desbastes de plantas. Os tratamentos foram aplicados em pós-emergência do 
capim-elefante quando as plantas atingiram altura aproximada de 20 cm. Foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a 
CO2 ( 2 kgf/cm2) e volume de pulverização de 150 L/ha. Os valores de índice SPAD foram obtidos aos 14 e 21 dias após a 
aplicação dos herbicidas (DAA). A massa de matéria verde das plantas de capim-elefante foi coletada cortando as plantas 
rente ao solo num quadrado de 1,0 x 1,0m (1,0 m2). O material foi colocado em sacos de papel e acondicionado em estufa de 
ventilação forçada de ar a 65 0C por 72 h, a fim de obter a massa de matéria seca. Em seguida, as plantas foram pesadas em 
balança graduada e os valores convertidos para kg/ha. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste Skott-Knott (P = 0,05).

Resultado e Discussão: Os valores de índice SPAD obtidos aos 14 e 21 DAA e a produtividade de massa de matéria seca do 
capim-elefante estão descritos na Tabela 1. Os valores de índice SPAD aos 14 DAP foram inferiores à testemunha para todos 
os tratamentos aplicados. Contudo, houve recuperação das plantas nos tratamentos onde foram aplicados os herbicidas 
mimetizadores de auxínas. Esses tratamentos proporcionaram valores de índice SPAD iguais estatisticamente à testemunha, 
aos 21 DAA. Em relação ao tembotrione, que possui mecanismo de ação diferente dos herbicidas mimetizadores de auxínas, 
os valores de índice SPAD foram inferiores à testemunha, tanto na avaliação aos 14 DAA, quanto aos 21 DAA. O 
tembotrione é um herbicida inibidor da biossíntese de carotenoides. A aplicação desse produto resulta na perda de pigmentos 
das folhas das plantas suscetíveis, resultando num branqueamento do limbo foliar, ou seja, a planta fica “albina”. Quando se 
analisa a produtividade de matéria seca do capim elefante, nenhum dos tratamentos causou perda de produtividade, exceto o 
tembotrione. A tolerância do capim-elefante aos herbicidas mimetizadores de auxínas pode estar relacionada a baixa 
penetração desse herbicidas nas plantas e translocação limitada no floema, favorecendo reações de conjugação.



Conclusão: O tratamento com tembotrione foi o mais fitotóxico à cultura do capim-elefante, mesmo não sendo adicionado 
óleo mineral á calda herbicida. Todos os herbicidas mimetizadores de auxínas foram seletivos ao capim-elefante propagado 
por sementes sem causar perdas de produtividade de forragem.

Agradecimentos: Ao CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento deste trabalho.

Referências Bibliográficas: 1. Brighenti, A.M.; Calsavara, L.H.F.; Varotto, Y.V.G. Preemergence herbicides on weed 
control in elephant grass pasture. Ciência e Agrotecnologia, v. 41, n. 1, p., 52-59, 2017.2. Ohimain, E.I.; Kendabie, P.; 
Nwachukwu, R.E.S. Bioenergy potentials of elephant grass, Pennisetum purpureum Schumach. Annual Research & Review 
in Biology, v.4, n.13, p. 2215-2227, 2014.4. Shakil S.R.; Hoque, M.A.; Rouf, N.T.; Chakraborty, P.; Hossain, M.S. 
Extraction of bio-fuel from a second generation energy crop (Pennisetum purpureum K. Schumack) and its future prospects 
in Bangladesh. International J. Environ. Science Development, v. 4. n.6, p. 668-671, 2013.



CNPA 2019 – Forragicultura e Pastagens

 
ÍNDICE DE ÁREA DO CLADÓDIO CLONE ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA SOB

DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
GABRIEL I NOVAES DA SILVA1, JOSÉ O. NUNES DA SILVA1; JOÃO P. ALVES DE SOUZA SANTOS1; ARELLI

K. SOUZA GOMES1; LEONARDO F. DE SOUZA1; CLEBER PEREIRA ALVES2; HYGOR K. MUNIZ NUNES
ALVES3; THIERES G. FREIRE DA SILVA4 

1Discente da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST); 2Mestrando em produção vegetal (UAST); 3Mestrando
em Engenharia Agrícola (UFRPE); 4Docente da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)

Contato: gabrielitalo.novaes@gmail.com 
Introdução: A região semiárida é caracterizada por apresentar variação sazonal e interanual das variáveis meteorológicas ao
longo do tempo, alterando a capacidade produtiva de espécies forrageiras, causando um grande impacto no setor pecuário,
sendo necessário alternativas que favoreçam a alimentação animal (DINIZ et al., 2017). Nesse contexto, a palma forrageira,
tornou-se uma alternativa de produção, por apresentar adaptações as características climáticas da região. O índice de área do
cladódio (IAC), representa um dado importante para as culturas pois permite acompanhar o rendimento e o desenvolvimento,
devido ao acúmulo de biomassa assim como, buscar estimativa para qualidade da forragem (PINHEIRO et al., 2014). Sendo
que, esse índice pode ser modificado com a adoção de diferentes práticas de manejos. Diante do contexto, objetivou-se
analisar o IAC da palma forrageira em função de diferentes sistemas de produção. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Centro de Referência Internacional de Estudos Agrometeorológico de
Palma e Outras Plantas Forrageiras, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco,
município de Serra Talhada – PE. A cultura utilizada foi o clone de palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia
stricta), com espaçamento de 1,6 x 0,20 m e o milheto (Pennisetum glaucum) cv. BRS1501, semeadas a uma distância de 0,20
m da cultura principal com uma densidade de vinte plantas m-1 linear. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com
quatro repetições e quatro tratamento, correspondendo a palma consorciada e solteira com e sem cobertura morta. A cobertura
morta utilizada foi proveniente de material fresco de capim corrente, sendo colocado 19,5 t ha-1 em cada parcela. Os eventos
de irrigação foram realizados três vezes na semana com água de um poço artesiano e com distribuição por um sistema de
irrigação de gotejamento. Para análise do Índice de Área do Cladódio (IAC m2 m-2), foram coletados dados de comprimento
e largura dos cladódios por meio de dezoito campanhas biométricas mensais. O IAC foi calculado por equação descrita na
metodologia de Pinheiro et al. (2014). Por meio de dados de temperatura média, foi possível determinar os graus dias
acumulados (GDA, °Cdias), considerando uma temperatura base para a palma de 22ºC. Os dados de IAC em função do GDA,
foram ajustadas a um modelo sigmoide de três parâmetros (Y=a/(1+exp(-(GDA-X0)/b))) (SigmaPlot, versão 14.0). 
Resultado e Discussão: Na figura 1 está presente o comportamento do modelo sigmoide ajustado para o IAC em função do
GDA. O modelo ajustado apresentou-se significativo (P<0,05) para todos os tratamentos com um R2 superior a 0,92.
Observa-se que, para a palma exclusiva com e sem cobertura (Ps e Pc, respectivamente) e palma consorciada sem cobertura
(PMs), houve um mesmo comportamento para a mudança da fase linear para a exponencial, porém o IAC máximo foi
diferente, sendo 1,62; 1,42 e 1,20 m2 m-2, para Ps, Pc e PMs, respectivamente. Quando a palma forrageira estava consorciada
e com cobertura morta (PMc), necessitou acumular um maior GDA (900ºCdia) para passar da fase linear para exponencial,
uma vez que, a cobertura necessita de um maior tempo para início da decomposição, e consequente liberação de nutrientes
para o solo (LEITE et al., 2010), porém não afetou o IAC máximo que foi de 1,60 m2 m-2, proporcionando um maior
acúmulo de biomassa em relação a Pc e PMs.Quando avaliado o uso de cobertura morta e o consórcio separadamente,
observa-se um menor IAC, já sua utilização simultânea promove maior IAC, isso deve-se ao fato que a cobertura promove
uma menor evaporação do solo, otimizando a água disponível para a palma forrageira por maior tempo, além de favorecer a
menores temperaturas do solo e disposição de nutrientes (CARVALHO et al., 2017). Já o consórcio proporciona um
sombreamento sobre o solo, reduzindo a perda de água para a atmosfera, sendo disponível para as plantas por mais tempo.



Conclusão: O modelo sigmoide aplicado para IAC em função do GDA, mostrou que com a adição de cobertura morta e
consórcio demora mais tempo para mudança de fase, mas contribuindo com resultados satisfatórios para IAC, indicando um
aumento de biomassa para a palma forrageira. 
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Introdução: A produção agrícola do Semiárido brasileiro torna-se limitada devido às características edafoclimáticas da
região, como a má distribuição espaço-temporal da precipitação pluviométrica e solos com elevada concentrações de sais
(Yahmed et al., 2016; El-Mageed,et al., 2018). Por este motivo, há uma irregularidade na oferta de forragem, prejudicando a
produção animal da região (Farias et al., 2014; Leite et al., 2014). Baixa disponibilidade de água e elevada concentração de
sais podem afetar características estruturais das plantas, diminuindo sua produção (Taiz et al., 2017). O milheto (Pennisetum
glaucum (L.) R. Br.) é uma gramínea considerada tolerante ao estresse hídrico e salino (Ullah et al., 2017), porém não foram
encontrados até o momento estudos que avaliam características estruturais como o diâmetro de colmo em resposta aos
estresses associados. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos estresses hídrico e salino no diâmetro de
colmo do milheto. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra
Talhada (UFRPE/UAST). O experimento foi instalado em DBC no esquema fatorial 4x3, com quatro níveis de reposição de
água, 25%.ETc, 50%.ETc, 75%.ETc e 100%.ETc e três níveis de salinidade da água (0,03; 2 e 4 dS.m-1), com quatro
repetições, totalizando 48 unidades experimentais. As lâminas utilizadas foram determinadas a partir da evapotranspiração da
cultura (ETc), obtida pelo produto da evapotranspiração de referência (ETo) e o coeficiente da cultura (Kc). Os níveis de
salinidade na água de irrigação foram obtidos adicionando-se o sal cloreto de sódio (NaCl) correspondente a 1,168 g/L e
2,337 g/L, respectivamente para os níveis de 2 e 4 dS m-1. O solo foi coletado na profundidade de 0-20 cm, homogeneizado e
passado em peneira de 2,0 mm. Em seguida, cerca de 10 Kg desse solo foi armazenado em vasos plásticos, perfurados no
fundo e com uma camada de 2,0 cm de brita. Quatro sementes de milheto (cv. IPA Bulk 1BF) foram semeados por vaso,
ocorrendo desbaste aos 10 dias após a emergência (DAE), deixando-se duas plantas por vaso. A aplicação dos tratamentos
deu-se início aos 15 DAE. Aos 65 DAE foi medido o diâmetro do colmo, determinado a 5,0 cm do nível do solo utilizando
um paquímetro digital. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey à 5% de probabilidade, por
meio do software R-Project versão 2.13.1. 
Resultado e Discussão: As plantas que receberam 25% da evapotranspiração da cultura (ETc) não suportaram o estresse
causado pela menor disponibilidade de água, portanto, não foi possível avaliar suas características aos 65DAE. A Tabela 1
apresenta o diâmetro de colmo (DC) de milheto em função das três disponibilidades de água e dos três níveis salinos aos 65
dias após a emergência. Avaliando o efeito das disponibilidades de água dentro de cada nível salino, nota-se que quando as
plantas foram irrigadas com a lâmina de 50%.ETc e nível de salinidade 0 dS.m-1, ocorreu um menor diâmetro de colmo
comparado com as lâminas de 75% e 100%.ETc. Nas plantas que receberam água de salinidade de 2 dS.m-1, o menor DC
também ocorreu com 50%.ETc não diferindo estatisticamente de 75%.ETc.Portanto, é correto afirmar que na condição de
água com salinidade de 2 dS.m-1 uma redução da lâmina para 75%.ETc não afeta o diâmetro de colmo do milheto. Na
condição de água com salinidade de 4 dS.m¹ não houve diferença entre os tratamentos. Avaliando o efeito da salinidade dentro
de cada disponibilidade hídrica, observa-se que na lâmina de 50%.ETc não houve diferença significativa entre os níveis
salinos. Entretanto, quando as plantas foram irrigadas com 75%.ETc e salinidade de 4 dS.m-1 ocorreu uma redução no DC
em comparação ao tratamento sem adição de sal (0 dS.m-1), não diferindo do de 2 dS.m-1. Na lâmina de 100%.ETc não
houve diferença entre os níveis de salinidade 0 e 2 dS.m-1, com menor DC para o maior nível de sal. O excesso de sais por
provocar toxicidade e consequente redução do crescimento (Taiz et al., 2017).

 
Conclusão: Uma redução de até 50% da disponibilidade de água provoca redução do diâmetro de colmo do milheto. Um
maior acúmulo de sais também provoca redução do diâmetro de colmo do milheto. 
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Management, 208, 431-439, 2018.FARIAS, J. D. S., DE ARAÚJO, M. R. A., LIMA, A. R., ALVES, F. S. F., OLIVEIRA, L.
S., & DE SOUZA, H. A. Análise socioeconômica de produtores familiares de caprinos e ovinos no semiárido cearense,
Brasil. Archivos de zootecnia, 63(241), 13-24, 2014. LEITE, M.L.M.V. et al. Caracterização da produção de palma forrageira
no Cariri Paraibano. Revista Caatinga, v. 27, n. 2, p. 192-200, 2014.ULLAH, A., AHMAD, A., KHALIQ, T., & AKHTAR, J.
Recognizing production options for pearl millet in Pakistan under changing climate scenarios. Journal of Integrative
Agriculture, 16(4), 762–773, 2017.TAIZ L, ZEIGER E, MØLLER IM, MURPHY A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal.
Artmed Editora; 2017YAHMED, J. B. et al. A simple, fast and inexpensive method to assess salt stress tolerance of aerial
plant part: Investigations in the mandarin group. Journal of Plant Physiology, 190, 36-43, 2016.



CNPA 2019 – Forragicultura e Pastagens

 INFLUÊNCIA DA ESTABILIDADE AERÓBICA SOBRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE 
SILAGEM DE CASCA DE MARACUJÁ (PASSIFLORA EDULIS, SIMS) EM DIFERENTES 

TEMPOS DE EXPOSIÇÃO AO AR
JOSE EDMAR DE LIRA1, MARIA E. S. LIRA2, JOSE P. DA S. JUNIOR3, DOUGLAS O. MACHADO3, CINTHYA P.

A. DA S. COSTA3, THAIS R. DE O. SABINO3, VANESSA DA S. ALVES3, ANTÔNIO B. DA SILVA JUNIOR4.

1 Professor CECA/UFAL e Pós Doutor em Zootecnia.2 Bióloga, Enfermeira da SESAU e Mestre em Ciências da Saúde3 
Alunos de Graduação em Zootecnia/CECA/UFAL4 Engenheiro Agrônomo CECA/UFAL.

Contato: lira.edmar@bol.com.br

Introdução: As pastagens constituem a principal e mais econômica fonte de nutrientes para os animais ruminantes; a 
ensilagem é considerada uma das principais técnicas de conservação de forragens em ambiente anaeróbico e tem como 
objetivo conservar o valor nutritivo e as características do alimento para ser utilizado em períodos de pouca produção de 
forragens.Segundo Jobim et al., (2007) a estabilidade aeróbica pode ser definida como a resistência da massa ensilada a 
deterioração quando da exposição ao ar. Guim et al. (2002) afirmam que a respiração dos microrganismos aeróbios pode ser 
considerada como um dos principais agentes que influenciam à qualidade das silagens; fungos, leveduras e bactérias 
aeróbicas são responsáveis pela quebra da resistência e consequente deterioração da massa ensilada, afirmam os 
autores.Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a influencia da estabilidade aeróbica de silagem de casca de 
maracujá, tendo como parâmetros a PB, FDN, FDA e perdas de MS.

Material e Métodos: O presente trabalho consta de um experimento com silagem de casca de maracujá e teve como objetivo 
estudar a influencia da estabilidade aeróbica sobre a composição química e perdas de MS em diferentes tempos de exposição 
ao ar. O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, no período de 
outubro de 2018 a agosto de 2019. O referido município está situado a uma latitude média de 127m, acima do nível do mar, 
com temperatura média máxima de 29° C e mínima de 21° C. A casca do maracujá foi coletada na indústria de 
beneficiamento de poupa, multifrutas, localizada no município de Anadia, distante 95 km da capital, na zona da mata 
alagoana onde foi realizada a ensilagem, em tambores de 250L, revestidos com bolsa plástica, e transportados para o centro 
de ciências Agrárias da Ufal. Foram analisados três parâmetros em relação à composição química, proteína bruta (PB), fibra 
em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e um quarto parâmetro relacionado às perdas de matéria seca 
(MS); Utilizou-se 10 tempos de exposição ao ar 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 e 240 horas e quatro repetições 
num esquema estatístico inteiramente casualizado, conforme Ferreira (2000). As determinações de MS e PB foram realizadas, 
segundo Wende; FDN e FDA de acordo com Van Soest, citado por Silva (2000); para as pesagens (% de MS) e verificação 
das perdas, foi utilizada uma balança de precisão, conforme a distribuição dos tratamentos. As análises e as pesagens foram 
realizadas no laboratório de Nutrição Animal da UFAL.

Resultado e Discussão: Analisando os dados podemos observar que a percentagem de PB aumentou significativamente (P > 
0,05), de 9,23 para 12,85 entre os tratamentos 0-240 horas, respectivamente e entre todos os tratamentos com o tempo de 
exposição ao ar da silagem, conforme observado na Figura 1. Os dados de FDN e FDA também aumentaram; para FDN de 
50.72 a 59.65; para FDA de 38,77 a 46,85, caracterizando, também, aumento significativo (P > 0,05), mas negativo para a 
preservação da qualidade da silagem. Esse aumento se deve principalmente ao consumo de carboidratos solúveis e ácidos 
orgânicos pelos microrganismos resultando em aumento da concentração de PB e de outros componentes da composição 
química.Guim et al. (2002) afirmam que a respiração dos microrganismos aeróbios pode ser considerada como um dos 
principais agentes que influenciam à qualidade das silagens. Amaral et al., citados por Lima et al. (2015) avaliando a 
estabilidade aeróbica de silagens observaram aumentos nos teores de FDN, FDA e lignina.Matos et al., (2006) afirmam que a 
deterioração resultante da quebra da estabilidade aeróbica resulta em consumo de ácidos orgânicos e açúcares solúveis 
proporcionando aumento dos conteúdos fibrosos. As perdas de MS (%) variaram significativamente (P > 0,05) com o 
aumento do tempo de exposição ao ar. De acordo com Rebelo et al., (2012) durante o processo de ensilagem, abertura do silo 
e fornecimento ocorre perdas fermentáveis influenciando nas perdas de MN e consequentemente de MS. 



Conclusão: Os tempos de exposição ao ar influenciaram no aumento dos percentuais de PB, FDN, FDA e nas perdas 
de MS da massa ensilada.A deterioração aeróbica de silagens é uma realidade; pesquisas tem sido realizadas no 
sentido de diminuir as perdas durante a desensilagem.O uso de inoculante ou técnicas como o emurchecimento tem 
sido usadas para combater a atuação de microrganismos indesejáveis.
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Introdução: A pecuária atual tem buscado medidas menos onerosas na alimentação animal, onde o conhecimento detalhado 
da composição química desses alimentos se torna essencial para sua utilização. Neste âmbito destaca-se a mandioca, 
pertencente à classe Dicotyledoneae e a família Euphorbiaceae (CURCELLI et al., 2008), onde a conservação de sua parte 
área através da ensilagem tem despertado interesse nas pesquisas atuais. Além do potencial que as forrageiras apresentam, 
quando utilizadas na alimentação animal, outros fatores precisam ser levados em consideração para a produção de uma 
silagem, a exemplo da temperatura de armazenagem que é considerada um fator capaz de afetar a qualidade final da silagem 
(McDONALD, et al, 1966).Dessa forma objetivou-se avaliar a influência das temperaturas de 20°C e 33°C sobre a 
composição bromatológica, o índice de recuperação de matéria seca, perdas por efluentes e gases da silagem do terço superior 
da mandioca.

Material e Métodos: A ensilagem foi realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas -
BA durante os meses de julho a agosto de 2016, utilizando o terço superior da mandioca (Manihot suculenta) da variedade 
Salangor Preta aos 16 meses, em silos experimentais confeccionados com canos de PVC.O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x5, correspondendo a duas temperaturas (20°C e 33°C), com cinco dias de 
armazenamento (1, 7, 14, 21 e 40), com quatro repetições. Foram coletadas amostras da silagem em cinco dias de aberturas 
pós a vedação das silagens (1,7,14,21 e 40) e foram levadas ao laboratório para análises bromatológicas, afim de obter os 
teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 
corrigida para cinzas e proteínas (FDNcp), lignina (LIG), carboidratos não fibrosos (CNF) conforme técnicas e equações 
descritas por Detmann et al. (2012).No momento da abertura, os silos foram pesados para avaliação das perdas por gases e 
matéria seca, depois da retirada do material do interior do silo foi realizada a pesagem novamente do silo com areia para a 
quantificação do efluente. Para a determinação da recuperação de matéria seca, foi utilizada a equação descritas conforme 
Jobim et al. (2007). Para perdas gasosas (%MS) e perdas por efluente (kg/t MV) foram calculadas conforme a equação 
proposta por Schmidt (2006). Os dados foram submetidos à análise de variância, comparando as médias utilizando o teste F a 
5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico R.

Resultado e Discussão: Houve diferença para os índices de recuperação de matéria seca entre as temperaturas de 
armazenamento (Tabela 1). Quanto à perda por gases, houve efeito significativo das diferentes temperaturas testadas, foi 
observado maior valor (2,48 %) para a silagem armazenada em ambiente com temperatura à 33°C em relação à armazenada à 
20 ºC. Dessa forma é possível inferir que a maior temperatura ocasionou maior atividade respiratória inicial promovendo 
maior perda de MS por gases. Para as perdas por efluentes da STSRM também houve influência das temperaturas, observou-
se valor superior para a silagem armazenada em temperatura de 33°C (7,20 kg/t MV). Isso, provavelmente, pode indicar que 
houve alteração na membrana celular da planta, que resultou maiores perdas de conteúdos celulares devido a maior 
temperatura durante o armazenamento. Os teores de MS não apresentaram diferenças (P>0,05) entre os materiais 
armazenados em ambientes com temperatura controlada (Tabela 2). Em média, as STSRM apresentaram percentual de 
matéria seca inferior ao valor de referência (28-35%), no entanto, ficaram próximos aos teores desejados para uma silagem 
com fermentação adequada. Com relação ao teor de matéria orgânica (TMO), foi observada diferença significativa, com valor 
superior para as silagens armazenadas à 33°C (Tabela 2), fato este que pode ser, possivelmente, explicado pela combinação 
das perdas de matéria orgânica por fermentação e oxidação, além das perdas de minerais por meio do efluente produzido.



Conclusão: Silagens do terço superior da rama de mandioca (STSRM) apresentam valores bromatológicos satisfatórios a 
partir de 21 dias vedação e a temperatura de armazenamento à 33°C influencia negativamente sobre a qualidade das silagens, 
admitindo maiores perdas e menor recuperação de MS.
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Introdução: 
A Caatinga apresenta um alto grau de resiliência e adaptação ao regime pluviométrico de seu ambiente natural, de forma que
com os ciclos de chuvas e secas ocorre uma modificação na oferta vegetal, que são aceleradas e intensificadas pela ação
antrópica (PEREZ FILHO e AMORIM, 2017). O uso inadequado das plantas e solos, a falta de preservação ambiental e
estacionalidade chuvosa, aliadas a utilização da Caatinga de forma empírica pelos produtores vêm trazendo agravos à
produção (ARAUJO et al., 2010). 
Quanto mais diversa a vegetação da área de interesse forrageiro, maior a probabilidade da dieta animal ser rica e atender sua
demanda nutricional, evidenciando a importância da execução de cálculos sobre diversidade florística 
Objetivou-se realizar o levantamento florístico e fitossociológico de uma área de Caatinga no distrito de Caiçarinha da Penha,
município de Serra Talhada-PE, como forma de subsidiar estratégias de conservação, manejo e o aumento da produtividade
animal.  

 
Material e Métodos: 
A área estudada está localizada no município de Serra Talhada-PE, no sertão do Pajeú, possui a classificação Bsw’h’
(Köppen), caracterizada pelo clima quente e semiárido com precipitação e temperatura média anual de 876 mm e 27ºC
(FERNANDES et al., 2009). 
As coletas foram realizadas em um fragmento de Caatinga de aproximadamente 1 hectare, e utilizou o método dos quadrados,
onde transecções lineares foram traçadas aleatoriamente, utilizando um quadrado medindo 1 m2 com um espaçamento de 40
m entre cada ponto, garantido assim uma varredura completa. Foram feitos 6 lançamentos e o material obtido em cada
lançamento foi coletado, contado e identificado no mento da coleta. O período de coleta de dados foi entre os meses de
dezembro de 2018 e maio de 2019.  
Após as coletas calculou-se os índices de densidade absoluta (DA= N/a), onde: N= número total de indivíduos e A= área
amostrada (em ha); densidade relativa (DR= n/N x 100), onde: n= número de indivíduos de cada espécie e N= número total
de indivíduos; frequência absoluta (FAi = (ni/Nt) x 100), onde: ni = número de quadrantes com a espécie i e Nt= número total
de quadrantes amostradas; frequência relativa (FRi = (FAi/SFAt) x 100), onde: FAi = Frequência Absoluta da espécie i e
SFAt = somatório das frequências absolutas de todas as espécies; e Índice de Shannon (H’ = - ? pi. Ln pi), onde: pi =
abundância relativa da espécie i na amostra (pi = ni/N), ni = número de indivíduos da espécie i, N= Número de indivíduos
total da amostra. Os dados foram processados utilizando o programa computacional Microsoft Excel® 2016.  

 
Resultado e Discussão: 
Nesse levantamento foi observado uma densidade absoluta de 269 indivíduos por hectare, distribuídos em 11 espécies e 8
famílias. Houve uma predominância da Boerhavia coccínea Mill., seguida da Selaginella convoluta (Arn.) Spring e
Portulaca oleracea L. com 88, 75 e 72 indivíduos respectivamente, esses valores encontrados são inferiores aos encontrados
por (FERRAZ et al., 2013). 
As famílias com o maior número de espécies foram Euporbiaceae e Fabaceae com 3 e 2 espécies respectivamente, as demais
apresentaram apenas uma espécie cada. As espécies B. coccínea Mill., S. convoluta (Arn.) Spring e P. oleracea L.,
apresentaram densidades relativas de 32,71%, 27,88% e 26,76% respectivamente. As maiores frequências relativas foram das
espécies Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. e Cenostigma pyramidales (Tul.) Gagnon & G.P. Lewis com 17,39% cada,
seguida da P. oleracea L., S. convoluta (Arn.) Spring, B. coccínea Mill. Jatropha molíssima (Pohl) Baill. cada uma com
8,69%. 
Algumas espécies apresentaram uma alta densidade absoluta e uma baixa frequência relativa em decorrência do aparecimento
dessa espécie em um número menor de quadrantes como cita Cavalcante et al. (2018).   
O valor do Índice de diversidade de Shannon-Wiener para essa área foi de 1,588 nats.ind.-1, apontando uma maior
diversidade florística quando comparado ao trabalho de De Holanda et al. (2015), porém abaixo dos fragmentos avaliados por
Barbosa et al. (2012) (H’=2,05) em Arcoverde, decorrente do grau de antropização desse ambiente e das condições
edafoclimáticas da área.  

 
Conclusão: 
Ouve uma predominância das famílias Euporbiaceae e Fabaceae e as espécies com o maior número de indivíduos são muito
utilizadas como forragem para os animais nessas áreas, evidenciando a potencialidade forrageira e mostrando a necessidade
de mais estudos voltados para melhoria da produção e conservação da Caatinga. 
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Introdução: A Caatinga é muito utilizada com a finalidade forrageira, porém o uso inadequado das plantas e solos, aliados a
falta de preservação ambiental, traz prejuízos (ARAUJO et al., 2010). Assim, é fundamental estudar a estrutura
fitossociológica e florística das espécies para contribuir com a recuperação e conservação dos ecossistemas, identificando a
vegetação e comunidades existentes (DA SILVA SABINO et al., 2016).Dados como frequência e densidade de uma planta
são importantes para o uso adequado dos pastos de Caatinga natural, pois quanto maior os índices de plantas de interesse
forrageiro, melhor será a produção de matéria verde. Da mesma forma, os índices de diversidade mostram quão variada pode
ser a vegetação e pressupõe-se que será uma dieta mais rica (CAVALCANTE et al., 2018).Objetivou-se realizar o
levantamento florístico e fitossociológico de uma área de Caatinga no município de Serra Talhada-PE, para subsidiar
estratégias de manejo e o aumento da produtividade animal. 
Material e Métodos: A área estudada está localizada na cidade de Serra Talhada-PE, no sertão do Pajeú, classificação
Bsw’h’ (Köppen), caracterizada pelo clima quente e semiárido com precipitação média anual de 876 mm e temperatura média
anual de 27ºC (FERNANDES et al., 2009).As coletas foram realizadas entre os meses de dezembro de 2018 e maio de 2019
em um fragmento de Caatinga de aproximadamente 1 hectare e utilizou-se o método dos quadrados, onde em transecções
lineares aleatórias na área, foi lançado um quadrado de cano PVC medindo 1 m2 com um espaçamento de 40 metros entre
cada ponto de lançamento, para garantir varredura completa. Foram coletados 11 pontos e o material obtido em cada
lançamento foi coletado, contado e depois foi feita aidentificação taxonômica.Após as coletas, calculou-se os índices de
densidade absoluta (DA= N/a), onde: N= número total de indivíduos e A= área amostrada (em ha); densidade relativa (DR=
n/N x 100), onde: n= número de indivíduos de cada espécie e N= número total de indivíduos; frequência absoluta (FAi =
(ni/Nt) x 100), onde: ni = número de quadrantes com a espécie i e Nt= número total de quadrantes amostradas; frequência
relativa (FRi = (FAi/SFAt) x 100), onde: FAi = Frequência Absoluta da espécie i e SFAt = somatório das frequências
absolutas de todas as espécies; e Índice de Shannon (H’ = - ? pi. Ln pi), onde: pi = abundância relativa da espécie i na amostra
(pi =ni/N), ni = número de indivíduos da espécie i, N= Número de indivíduos total da amostra. Todos os dados foram
processados utilizando o programa computacional Microsoft Excel® 2016. 
Resultado e Discussão: Foi observada uma densidade absoluta de 438 indivíduos por hectare, distribuídos em 27 espécies e
7 famílias. houve uma predominância da Waltheria rotundifolia Schrank com 61 indivíduos, seguida do Cenchrus ciliares L
com 50 indivíduos, Tribulus terrestris L. com 48 indivíduos e Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet com 39
indivíduos, dados que estão dentro da média do levantamento realizado por (Cavalcante et al., 2018). As famílias com
maiores representações foram Fabaceae, Malvaceae e Amaranthaceae com 5, 4 e 3 espécies respectivamente. As espécies que
tiveram as maiores densidades relativas foram a W. rotundifolia Schran) com 13,92%, C. ciliares L com 11,41% e T.
terrestris L. com 10,95%. E as maiores frequências relativas foram das espécies M. martii (Benth.) Maréchal & Baudet com
12,24%, T. terrestris L. com 8,16%, Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. com 8,16%, seguidas da W. rotundifolia
Schrank, Sida spinosa L., Portulaca oleracea L. e Portulaca hirsutissima Cambess. cada uma delas com 6,12%. Algumas
espécies apresentaram uma alta densidade absoluta e uma baixa frequência relativa em decorrência do aparecimento dessa
espécie em um número menor de quadrantes como relatado por Cavalcante et al. (2018). O valor de diversidade de Shannon-
Wiener para essa área foi de 2,855 nats.ind.-1, apontando uma maior diversidade florística quando comparado ao trabalho de
De Holanda et al. (2015). O valor também foi superior ao observado por Cavalcante et al. (2018) e Reis et al. (2006) (1,497,
1,991 e 1,718 e 2,66 nats.ind.-1) em Serra Talhada. 
Conclusão: A maioria das espécies e famílias encontradas são muito utilizadas como forragem para os animais, mostrando a
necessidade de mais estudos voltados para Caatinga, Bioma que apresenta grande potencialidade forrageira. 
Referências Bibliográficas: ARAUJO, K. D. et al. Uso de espécies da caatinga na alimentação de rebanhos no município de
São João do Cariri–PB. Raega-O Espaço Geográfico em Análise, v. 20, 2010.CAVALCANTE, I. T. R. et al. Florística e
fitossociologia de plantas no estrato herbáceo em Serra Talhada-PE. Revista electrónica de Veterinaria. V. 19, N. 3, P. 11-9,
2018.DA SILVA SABINO, F. G; CUNHA, M. C. L; SANTANA, G. M. Estrutura da vegetação em dois fragmentos de
caatinga antropizada na Paraíba. Floresta e Ambiente, v. 23, n. 4, p. 487-497, 2016.DE HOLANDA, A. C. et al. Estrutura da
vegetação em remanescentes de caatinga com diferentes históricos de perturbação em Cajazeirinhas (PB). Revista Caatinga,
v. 28, n. 4, p. 142-150, 2015.FERNANDES, J.G. et al. Qualidade físico-química das águas utilizadas no Perímetro Irrigado
Cachoeira II, Serra Talhada, Pernambuco. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 4, n. 1, p. 27-34, 2009. REIS, A. M. S.
et al. Inter-annual variations in the floristic and population structure of an herbaceous community of" caatinga" vegetation in
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Introdução: No Brasil, a produção de ruminantes é praticada predominantemente a pasto, sendo a grande maioria da área de 
pastagens, cultivada pelo monocultivo de gramíneas.O monocultivo é um dos principais fatores considerado como causas de 
degradação de pastagens, por promoverem baixa eficiência bioeconômica e aumento dos impactos negativos sobre o 
ambiente (PAULINO et al., 2012). Uma alternativa para a restauração das pastagens degradadas ou em processos de 
degradação é o uso sistemas agroflorestais, com objetivo de otimizar o uso da terra (ALLEN et al., 2011), sendo os sistemas 
silvipastoris considerados uma alternativa eficiente (DIAS-FILHO, 2011). A massa de forragem da pastagem é influenciada 
por fatores genéticos, condições edafoclimáticas adequadas, além do manejo do pastejo (FAGUNDES et al., 2005).Com base 
nisso, objetivou-se avaliar a massa de forragem de pastos de braquiária em monocultivo e em sistema silvipastoril com 
eucalipto e sabiá, ao longo de diferentes ciclos de avaliação.

Material e Métodos: A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental da UFRPE, Garanhuns, Agreste de Pernambuco. O 
delineamento experimental é casualizado em blocos, com três tratamentos e três repetições, totalizando nove parcelas, com 1 
ha cada. Os tratamentos foram os consórcios de braquiária com sabiá, braquiária com eucalipto e monocultivo de braquiária. 
Nos consórcios, as árvores foram estabelecidas em filas duplas, espaçadas de 25,0x2,0x1,0m (sabiá) e 25,0x2,0x1,5m 
(eucalipto), totalizando 600 e 400 plantas/ha, respectivamente. Utilizou-se dois animais testadores (bovinos machos não 
castrados, com 170 kg PC) por piquete, além dos animais reguladores quando necessário, visando manter a oferta de 
forragem em 3,0 kg de MSV/kg de PC. O método de pastejo foi lotação contínua com carga variável, conforme Mott e Lucas 
(1952). A massa de forragem foi estimada pela adaptação do método de dupla amostragem (HAYDOCK; SHAW, 1975), a 
cada 28 dias. O corte das plantas foi rente ao solo, em uma área de 0,25 m2. As amostras foram separadas em material verde e 
seco, pré secas em estufa, a 55 °C, até peso constante, para cálculo da MFVS, durante sete ciclos (Fevereiro a Agosto de 
2019), com precipitação acumulada no período de 626 mm. Foram realizadas análise de variância e, quando o teste F foi 
significativo, para comparação das médias, foi utilizado o método dos mínimos quadrados (LSMEANS), ajustado para o teste 
de Tukey, por meio do pacote estatístico SAS (2015). Considerou-se os efeitos dos blocos experimentais, sistemas de cultivo 
e avaliações, com nível de significância de 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Os maiores valores de massa de forragem foram obtidos nas áreas de braquiária em monocultivo e 
no consórcio com eucalipto, quando comparados ao consórcio com sabiá (P<0,05) (Figura 1). A maior massa no monocultivo 
aconteceu em decorrência da ausência da competição com as árvores, fato ocorrido nos consórcios, pois, em função dos 
sistemas radiculares pivotantes dessas espécies arbóreas, elas apresentam maior capacidade de absorção de água e nutrientes 
do que as gramíneas (GRIEU et al., 2001; TIESSEN et al., 2003). Além disso, é possível que a menor massa de forragem 
obtida no consórcio com a sabiá, possa ter ocorrido pela maior densidade de plantas, quando comparada ao consórcio com 
eucalipto. A massa de forragem foi variável ao longo das sete avaliações, com maiores valores nos meses de Fevereiro e 
Março (3292 e 3095 kg de MSV/ha-1, respectivamente), atingindo 1700 kg de MSV ha-1 em Abril (Figura 2), variação esta 
ocasionada pelo pastejo e variações climáticas ao longo das avaliações. O primeiro (fevereiro) e segundo (março) ciclos de 
avaliação não diferiram entre si (P>0,05), apresentando maiores médias de massa de forragem em relação às demais 
avaliações (P<0,05). Isso deve ter ocorrido pelo elevado acúmulo de massa por ocasião do início das avaliações, pois o pasto 
encontrava-se diferido há um ano e meio. A massa de forragem trata-se de uma das principais variáveis a ser avaliada em um 
sistema de pastejo, pois apresenta relação direta com consumo e com o desempenho animal, devendo ser monitorada ao longo 
do tempo para que se tenha um manejo do pasto mais eficiente.



Conclusão: A massa de forragem dos pastos de braquiária é alterada conforme o sistema de cultivo e períodos de 
avaliação, ao longo do tempo.
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Introdução: O Brasil é o centro de origem de diversas espécies de leguminosas com potencial forrageiro (Martuscello et al.,
2015). O gênero Stylosanthes tem potencial para contribuir significativamente na alimentação dos animais, notadamente no
semiárido brasileiro, sendo importante conhecer a variabilidade entre espécies e o efeito da intensidade de corte no
crescimento das diferentes espécies. As plantas forrageiras respondem às condições sub-ótimas do ambiente por meio de
redução na taxa de crescimento de suas características morfológicas e alterações na alocação de nutrientes de modo a
diminuir a limitação do crescimento causada por determinado fator individual como o manejo empregado (Kroth et al., 2015).
Assim, objetivou-se avaliar as modificações da parte aérea e do sistema radicular de espécies de Stylosanthes submetidos a
diferentes intensidades de corte. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Agronomia da Universidade
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Foram avaliadas cinco espécies de Stylosanthes (S. scabra 1, S. scabra 2, S.
macrocephala, S. mucronata e S. humilis) submetidas a diferentes intensidades de corte (5, 10 e 20 cm). O delineamento foi
inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5 (espécies) x 3 (intensidades de corte), com cinco repetições. As unidades
experimentais foram compostas por vasos com capacidade de 10L, contendo uma planta. O substrato foi resultante da mistura
de solo, esterco e areia nas proporções de 3:2:1 acrescido de 5,9g de fosforo e 2,5g de potássio por vaso.Irrigações foram
realizados duas vezes por semana de acordo com a capacidade de campo. O período experimental foi de 231 dias, sendo
realizados três cortes com intervalos de 77 dias. Antes dos cortes foram coletadas 30 folhas por planta para obtenção do peso
médio da folha, área foliar, cálculo da área foliar específica e produção de folhas. As folhas foram escaneadas em scanner
comercial, e as imagens geradas processadas no programa computacional Lafore. No último corte foi realizada a coleta de
raízes, sendo determinada massa de raiz (MR), número de ramificações da raiz (NR), comprimento e diâmetro da raiz
pivotante (CRP, DRP) e secundarias (CRS, DRS). Os dados de massa de folha, área foliar área foliar específica (AFE), e
características das raízes foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade utilizando o Software Genes (Cruz, 2016). 
Resultado e Discussão: Não foi observado efeito de altura de corte para as variáveis analisadas. Para produção de folha e
área foliar houve efeito de interação significativa (P<0,05) entre cortes e espécies estudadas e efeito de corte para AFE
(Tabela 1). O S. humilis e S. macrocephala apresentaram as menores médias para produção de folhas no segundo e terceiro
corte, ficando evidente a presença de folhas mais leves e com maior AFE em cortes consecutivos para todas as espécies. Para
a característica área foliar, no primeiro corte o S. humilis apresentou as menores médias. O S. scabra 1 teve área foliar
reduzida em cortes consecutivos, enquanto os demais mantiveram mesmo comportamento com o decorrer dos cortes. Para as
características das raízes (Tabela 2) foi observado apenas o efeito de espécies, tendo as espécies de S. scabra apresentado
maiores médias para o NR, DRP, DRS e MR. Já o S. mucronata apresentou as maiores médias para CRP e CRS. Maior massa
de raiz das espécies de S. scabra podem ser explicadas em virtude do seu maior NR aliados ao maior DRP e DRS. Favero et
al, (2008) avaliando cultivares de alfafa observaram diferenças entre espécies na massa de raízes. Os valores de massa seca de
raízes observados neste trabalho com plantas aos 231 dias após o corte de uniformização foram superiores aos observados por
Costa (2017), onde com plantas de idades aproximadas, contatou 2,9; 0,4; 2,5; 1,1; 1,3 g/planta para as espécies de S. scabra
1, S. humilis, S. scabra 2, S. macrocephala e S. mucronata, respectivamente.

 
Conclusão: A produção de folhas e área foliar apresentam decréscimo com o decorrer do número de cortes, independentes da
espécie de Stylosanthes;A altura de corte não influencia as características do sistema radicular das espécies de Stylosanthes



em condições de cultivo em balde. 
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Introdução: A má distribuição e irregularidade das chuvas, responsáveis por estiagens prolongadas, prejudicam a produção 
de alimentos para as populações e para os rebanhos. Isso requer a utilização de espécies vegetais que apresentem 
características de alta adaptabilidade a essas condições, Assim, a palma forrageira é tida como uma alternativa viável em 
razão de sua elevada eficiência de utilização de água, devido às suas características morfofisiológicas (SILVA et al., 2010). O 
reuso de água consiste no reaproveitamento de determinada água que foi utilizada ao desenvolvimento de uma atividade, 
sobre a qual é realizado tratamento, para posterior utilização para fins agrícolas e de irrigação. Ademais, apresenta diversas 
vantagens do ponto de vista econômico, social e ambiental, além de melhorar nas características químicas, físicas e biológicas 
do solo e reduzir a poluição ambiental (MATOS, 2005).

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na fazenda Riacho Grande, localizada no município de Nossa Senhora da 
Glória, região semiárida do estado de Sergipe. A área foi implantada em janeiro de 2018 com a palma Miúda, adensada, 
adubada durante o plantio com 750 kg de P2O5/ha (fonte superfosfato simples) disposta no espaçamento de 1,4 x 0,1 m, com 
densidade de 70 mil plantas/ha. O delineamento experimental foi em parcelas subdivididas, sendo quatro parcelas de 
frequências de irrigação (7 – 14 – 21 – 28 dias) mais uma parcela controle (sem irrigação) e quatro subparcelas de 
fertilização, sendo: adubação de esterco bovino, adubação de esterco ovino, adubação química e fertirrigação (água 
residuária), com três repetições. Para a aplicação foi adotado o sistema de irrigação por gotejamento, com emissores 
espaçados a 0,40 m, posicionados a 0,30 m das plantas, irrigando cada metro linear com 5 litros de água de reuso. Para as 
avaliações das características morfogênicas foram marcadas três plantas/parcela e identificados. As medidas foram realizadas 
com auxílio de fita métrica e paquímetro mensurando os seguintes componentes: altura da planta, largura da planta número de 
cladódios total, espessura do cladódio, largura do cladódio, comprimento do cladódio e o volume do cladódio. A área dos 
cladódios foi estimada de acordo com as equações propostas por Miranda et al. (2011), que calibraram o modelo linear para a 
palma Miúda. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan, ao nível de 
15% de probabilidade, utilizando o pacote estatístico SAS 9.0.

Resultado e Discussão: Em relação a frequência de irrigação, a palma com a frequência de 7 dias apresentou o índice de área 
de cladódio de 1,71, enquanto que na frequência de 28 dias o valor foi de 1,14, que o índice de área do cladódio está 
associado ao número total de cladódio. Já nas diferentes estratégias de adubação não houve diferenças significativas (Tabela 
2). Silva et al. (2015) encontrou aos dois anos após o plantio, em condições de sequeiro, um índice de área de cladódio de 
1,75 m2.m -2 para a palma Orelha de Elefante Mexicana, enquanto para a palma Miúda de 0,89 m 2.m-2. Em relação a palma 
Orelha de Elefante Mexicana o valor maior ao encontrado no presente estudo, para todas as frequências de irrigação e 
adubação, já o valor de IAC foi bem abaixo do encontrado. Donato (2011) também em estudo, média de IAC encontrada foi 
de 3,1. A palma forrageira cultivada sob espaçamento de plantio 1,0 x 0,5 m, apresentou menor e maior IAC, 1,9 e 5,1, em 
valor absoluto.Segundo Pinheiro et al. (2014) a palma miúda destaca-se por sua elevada quantidade de cladódios terciários e 
quaternários, são as variáveis mais importantes na expressão do índice de área do cladódio. Para área total de cladódio por 
planta e volume total de cladódio por planta não houve diferença significativa. A eficiência de uso da água (EUA) o valor 
médio foi de 40,06.



Conclusão: Devido a precipitação durante o período experimental que influenciou do desenvolvimento da palma Miúda 
tanto as submetidas aos tratamentos experimentais, quanto aquelas mantidas em condições de sequeiro. Á necessidade de 
continuação das avaliações ao longo dos meses, principalmente no período seco, para que seja possível observar os efeitos 
dos tratamentos.
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Introdução: A utilização de forrageiras nativas é de grande importância para regiões que passam por período de escassez de
forragem, tendo em vista sua adaptabilidade ecológica ao meio. Oliveira et al. (2016) observaram em várias ecorregiões do
Estado de Pernambuco número variável de espécies de leguminosas herbáceas e arbustiva, variando conforme a época do
ano, espécie animal e metodologia de avaliação.Genótipos de Desmanthus spp.avaliados na região semiárida pernambucana
(Calado et al., 2016), apresentaram variação quanto a produtividade. Por outro lado, no manejo de leguminosas forrageiras, o
espaçamento de plantio e a altura de corte utilizados pode afetar as características morfogênicas da planta e
consequentemente a velocidade de crescimento e a produtividade.O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes
espaçamentos de plantio e alturas de corte sobre a morfogênese do Desmanthus pernambucanus (L.) Thellung ao longo de
diferentes cortes. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana De Açúcar- UFRPE em Carpina- PE,
no período de abril de 2018 a agosto de 2019, sendo utilizado o acesso 7G de Jureminha, oriundo do município de Santa Cruz
do Capibaribe (QUEIROZ, 2012). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em arranjo de parcelas
subdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas foram alocado os espaçamentos de plantio de 0,5 m x 0,5 m; 0,8 m x 0,8 m
e 1,0 m x 1,0 m, enquanto que as alturas de corte (20 e 40 cm) foram avaliadas na subparcelas. A frequência de corte aplicada
foi de 84 dias, sendo realizados seis avaliações com intervalos de 14 dias durante cada período de crescimento. Foram
marcadas duas plantas representativas da subparcela e marcados com fitas dois ramos representativos de cada planta, onde
foram analisadas todas as variáveis morfológicas, sendo também marcadas duas folhas, uma localizada no primeiro terço do
ramo e outa no segundo terço do ramo, e assim procederam as relativas a este órgão. As variáveis morfogênicas analisadas
foram: Taxa de alongamento foliar: comprimento foliar/ período de avaliação da referida folha- cm/ dia; Taxa de expansão
foliar: largura foliar /período de avaliação da referida folha- cm/ dia; Taxa de alongamento dos ramos: comprimento do ramo/
número de dias do período de avaliação – cm/dia. Sendo submetidas à análise de variância, ANOVA e as médias comparadas
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade no SAS (2003). 
Resultado e Discussão: Não foi observada interação significativa (P>0,05) entre os fatores espaçamento de plantio, altura de
corte e corte para as variáveis morfogênicas estudadas. As taxa de alongamento de ramo foi influenciada pelos cortes,
revelando-se maior estatisticamente no primeiro e quinto cortes, todavia destaca-se que o terceiro corte apresentou menor
incremento para taxas supracitadas. Vale ressaltar que esse comportamento pode esta relacionada à disponibilidade hídrica,
visto que juntamente os maiores resultados ocorreram no primeiro e o quinto ciclo coincidindo com o período chuvoso,
enquanto que o terceiro corte ocorreu durante o período seco. Quanto à variável taxa alongamento foliar, os cortes cinco e
seis apresentaram maiores taxas, diferenciando-se dos primeiro e terceiro corte, os quais apresentaram alongamento foliar
menores. Para taxa de expansão foliar, no segundo corte observou-se menor taxa, cujo resultado diferiu dos demais cortes.
Visto que os efeitos causados pela restrição hídrica podem limitar outros fatores tais como, temperaturas ou redução na
disponibilidade de nutrientes, promovendo menor crescimento das folhas. Segundo Muir et al. (2019), as variáveis ambientais
atuam simultaneamente no crescimento da planta forrageira.

 
Conclusão: A alturade corte e espaçamento de plantio não influenciam a morfogênese do Desmanthus pernambucanus (L.)
Thellung ao longo de seis cortes. Os cortes subsequentes alteram as taxa de alongamento do ramo, taxa de alongamento e
expansão foliar. 
Agradecimentos: Ao CNPq e a CAPES-Financiamento 001. 
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Introdução: O cultivo da palma em ambiente semiárido possibilita a redução de riscos e a garantia da segurança alimentar
dos sistemas pecuários em várias regiões do nordeste. Segundo Dubeux Jr et al. (2013) o uso de adubação é uma importante
estratégia de manejo para aumentar a eficiência de produção de forragem da palma. A adubação é uma prática essencial para
que altas produtividades sejam alcançadas, além de contribuir para a manutenção da sustentabilidade do sistema pecuário,
sendo o nitrogênio, o nutriente mais importante nesse contexto (Alencar et al., 2010), pois este participa da composição de
diversas moléculas orgânicas no interior das plantas e é o principal controlador dos processos fotossintéticos. Objetivou-se
avaliar o crescimento da palma forrageira genótipo Doce em diferentes localidades em ambiente tropical, sob diferentes
estratégias de adubação nitrogenada. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em duas localidades com clima Tropical (Aw) Köppen (1936), sob
delineamento em blocos casualizado em parcelas sub-subdivididas no espaço, com cinco repetições. As parcelas
corresponderam de duas frequências de aplicação da adubação nitrogenada (Aplicação total aos 30 dias e fracionada aos 30 e
60 dias), as subparcelas constaram de quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg ha-1 ano-1) e as sub-subparcelas
corresponderam de duas localidades de cultivo da palma localidade 1 (Curimatá, Piauí) e Localidade 2 (Riacho Frio, Piauí).
Foram realizadas correção do solo de acordo com a análise de solo, e adubação de plantio com 40 kg ha-1 de potássio e 75 kg
ha-1 de fósforo. A adubação nitrogenada foi realizada de acordo com o tratamento utilizando ureia (45% de N). O
espaçamento utilizado foi de 1,5 m x 0,1 m, com parcelas de 4,5 m x 5,0 m, sendo espaçadas com área não cultivada de 1 m.
As subparcelas foram compostas de 4,5 m x 1,2 m com 36 raquetes de palmas e avaliadas duas plantas úteis por subparcelas
para as análises de crescimento. A palma foi irrigada por sistema de gotejamento com equivalente a 1mm de água a cada 7
dias. O corte foi realizado após um ano do plantio, conservando o cladódio matriz. As variáveis analisadas foram: altura da
planta, comprimento, perímetro e espessura dos cladódios, com auxílio de uma trena e paquímetro digital. Os dados foram
submetidos para análise de variância, regressão, e teste de médias com o teste de Tukey a 5% de probabilidade, empregando o
sistema SISVAR, versão 5.0 (Ferreira, 2011). 
Resultado e Discussão: Não houve interação (P>0,05) entre os fatores estudados (Tabela 1). Para os fatores isolados, em
relação as doses de nitrogênio, houve efeito (P<0,05) para as variáveis comprimento, perímetro e altura da planta.
Observando-se comportamento linear positivo para estas variáveis. Segundo Cunha et al. (2012), o nitrogênio é um nutriente
que estimula a divisão celular, promove alterações na morfologia das plantas e, em condições de alto suprimento de N,
ocorrem maior crescimento e aumento na área foliar (Marschner, 2012), fato que explica a o efeito crescente para este
fator.Em relação as frequências de aplicações da adubação nitrogenada, não houve efeito (P>0,05) para as variáveis
estudadas. Para Cunha et al. (2012) a ureia é uma fonte passível de perdas por volatilização e lixiviação, o sistema radicular
da palma denota não ser capaz de absorver, de maneira eficiente, grande parte do nitrogênio aplicado, antes que o mesmo seja
perdido para o meio ambiente.Em relação a localidades houve efeito (P<0,05) para comprimento, espessura de cladódio,
altura da planta. Na localidade 2 houve maior espessura, comprimento, perímetro e largura de cladódio, como também uma
maior altura de planta. Esse fato pode estar relacionado com as condições edafoclimáticas entre as regiões, no qual a
localidade 2 apresentou características climáticas favoráveis para o crescimento da planta.

 
Conclusão: A dosagem de 400 kg N ha-1 apresenta maiores valores de comprimento, perímetro e altura da planta forrageira



genótipo Doce. A localidade 2 obteve maior desempenho agronômico da palma forrageira genótipo Doce. 
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Introdução: A presença de microrganismos deterioradores (leveduras, enterobactérias, clostrídios, bactérias produtoras de 
ácido acético, bacilos, fungos e Listeria) na forragem interfere no processo fermentativo da silagem, devido a competição 
com as bactérias ácido láticas por substrato, gerando perdas e influenciando o valor nutritivo do material ensilado (SILVA et 
al., 2015). Os óleos essenciais são reconhecidos por promoverem atividade bactericida e fungicida, e são ativos contra um 
amplo espectro de microrganismos (BAKKALI et al., 2008). A Lippia sidoides é uma planta da família Verbenácea, 
conhecida como “alecrim pimenta”; e produz óleo essencial com bioatividade para combater diversos microrganismos 
(CAPPELLE et al., 2001). O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da utilização do óleo essencial 
nanoformulado de Lippia sidoides no perfil microbiológico da silagem de milho (Zea mays L.).

Material e Métodos: O milho utilizado foi à variedade transgênica LG 6036 PR02 (fazenda experimental da UFS). O 
processo de nanoformulação deste óleo essencial foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico (Depto. 
de Farmácia) pela adição da mistura (tensoativo e cotensoativo) na proporção 1:1 de Tween 80 e Propilenoglicol em um 
becker, sob agitação magnética por 10 min. O óleo essencial de Lippia sidoides (fase oleosa) de densidade 0,983 g/ml foi 
adicionado lentamente. A mistura do tensoativo-cotensoativo:água e com óleo, na proporção de 9:0 e 5:0,5 respectivamente, 
foram homogeneizados por agitação magnética à temperatura ambiente. O sistema foi mantido sob agitação até sua 
homogeneização. Avaliou-se 4 níveis de adição de óleo essencial de Lippia sidóides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg 
kg-1) na matéria natural e 3 períodos de abertura (15, 30 e 45 dias) em esquema fatorial 4x3. O delineamento foi inteiramente 
casualizado, com 5 repetições (mini-silos de PVC). As populações microbianas foram determinadas em meios de culturas 
específicos, conforme os seguintes protocolos: Agar “MRS Lactobacillus Base” e Agar “Clostridium Reforçado” para cultivo 
de bactérias láticas e Clostridium sp. Agar “Potato Glucose” para cultivo de fungos e leveduras, e Agar “Violeta Red Bile” 
para cultivo de Enterobactérias sp. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa (SAS, 2002). Os 
tratamentos quantitativos níveis do óleo essencial foram submetidos à análise de regressão PROC REG Para variável sem 
interação foi realizada teste de tukey com 5% de significância.

Resultado e Discussão: No período de 15 dias de ensilagem, a adição dos níveis de OEN reduziu linearmente a população de 
Fungos e Leveduras, não ocorrendo efeito sobre o desenvolvimento de Clostridium. Por sua vez, houve efeito quadrático 
(P<0,05) para a população de Lactobacillus. No período de 30 dias de ensilagem, a adição dos níveis de OEN reduziu a 
população de Clostridium e aumentou a população de Lactobacillus. No período de 45 dias, houve efeito quadrático para a 
população de Lactobacillus e aumento linear na população de Clostridium. Houve diferença significativa (P<0,05) na 
comparação dos períodos em função dos níveis para as contagens de Lactibacillus, onde ocorreu redução dessa população de 
4,70 log ufc g-1 com 15 dias de ensilagem para 3,18 log ufc g-1 com 45 dias de ensilagem no nível de 400 mg kg-1 de adição 
do OEN. Conforme Lambert et al., (2001), o poder de inibição do crescimento desses microrganismos pode estar relacionado 
ao mecanismo de ação do timol que despolariza a maioria das células das bactérias gram-positivas, associado com a 
capacidade em atravessar a membrana celular causando uma perturbação na membrana plasmática do microrganismo o que 
interrompe o seu metabolismo levando a célula à morte. Segundo Burt et al. (2014), a redução significativa das bactérias 
devido a ação do timol, também pode estar ligada à atuação desse composto no mecanismo Quorum Sensing de comunicação 
das bactérias, cessando a formação do biofilme responsável pela proteção desses microrganismos.



Conclusão: A adição de óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado reduz o desenvolvimento microbiológico de 
Clostridium, fungos, leveduras e controla o desenvolvimento de enterobactérias nos primeiros dias de ensilagem.
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Introdução: A Nanotecnologia é um termo utilizado para o conjunto de tecnologias, técnicas e processos para a posterior 
preparação, caracterização, manipulação de átomos ou moléculas para construir novos materiais em escala de nanômetros 
(ALENCAR et al., 2013). O processo de ensilagem promove o desenvolvimento de uma gama de bactérias fermentativas 
produtoras de ácido lático, são responsáveis pela redução do pH da massa ensilada e, consequentemente, inibição do 
crescimento de microrganismos indesejáveis, impedindo, assim, a deterioração do alimento. Neste contexto, o processo de 
conservação de forragem pode causar alterações na microbiota existente no interior do silo, o que pode alterar o padrão 
fermentativo, a composição química e a qualidade da forragem. Sendo assim, objetivou-se neste estudo avaliar o efeito da 
utilização do óleo essencial nanoformulado de Alecrim Pimenta (Lippia sidoides) no processo fermentativo da silagem de 
milho.

Material e Métodos: O milho utilizado foi à variedade transgênica LG 6036 PR02 (fazenda experimental da UFS). O 
processo de nanoformulação deste óleo essencial foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico (Depa. de 
Farmácia) pela adição da mistura (tensoativo e cotensoativo) na proporção 1:1 de Tween 80 e Propilenoglicol em um becker, 
sob agitação magnética por 10 min. O óleo essencial de Lippia sidoides (fase oleosa) de densidade 0,983 g/ml foi adicionado 
lentamente. A mistura do tensoativo-cotensoativo:água e com óleo, na proporção de 9:0 e 5:0,5 respectivamente, foram 
homogeneizados por agitação magnética à temperatura ambiente. O sistema foi mantido sob agitação até sua 
homogeneização. Avaliou-se 4 níveis de adição de óleo essencial de Lippia sidóides nanoformulado (0, 100, 400 e 700 mg 
kg-1) na matéria natural e 3 períodos de abertura (15, 30 e 45 dias) em esquema fatorial 4x3. O delineamento foi inteiramente 
casualizado, com 5 repetições (mini-silos de PVC). As determinações das perdas de matéria seca, por gases e efluentes, após 
abertura do silo foram realizadas seguindo a metodologia de (JOBIM et, al., 2007). As perdas de matéria seca foram 
determinadas pela diferença entre o peso bruto da MS inicial e final dos mini silos, em relação à quantidade de MS ensilada, 
As perdas por efluentes foram estimadas pela equação seguindo a metodologia de Jobim et al. (2007). Os tratamentos 
quantitativos níveis do óleo essencial foram submetidos à análise de regressão PROC REG Para variável sem interação foi 
realizada teste de tukey com 5% de significância.

Resultado e Discussão: Houve diferença significativa (P<0,05) para perdas de matéria seca com a aplicação de 700 mg kg-1 
de adição de OEN. A adição de níveis de OEN aumentaram linearmente (P<0,05) as perdas de matéria seca em todos os 
períodos avaliados e podem estar relacionadas às fermentações secundárias, normalmente mediadas por bactérias 
heteroláticas, que apresentam metabolismo fermentativo mais lento. Esses microrganismos caracterizam-se pela produção de 
CO2 na conversão de ácido lático e carboidratos em ácidos acético e propiônico, acarretando assim maiores perdas de matéria 
seca (MCDONALD et al., 1991). As perdas por efluentes nos períodos de 15 e 30 dias reduziram linearmente. Já nos 45 dias 
de ensilagem apresentou comportamento quadrático e houve uma diferença significativa (P<0,05) no nível 400 mg kg-1 de 
adição do OEN. A perda de efluentes pode ser justificado pela ação da nanoformulação capaz de proporcionar que o efluente 
produzido se misture ao óleo essencial e não seja lixiviado durante o processo fermentativo. Houve redução da recuperação 
de matéria seca em função dos níveis de OEN adicionado e dos períodos de ensilagem estudados, provavelmente ocasionado 
pelas fermentações secundárias que acabaram por consumir maior teor de matéria seca com maior produção de gases. 
Segundo Pedroso et al. (2005), a perda por gases pode representar até 98,4% da perda de matéria seca, principalmente pela 
fermentação indesejável, em que há a formação de CO2.



Tabela 1. Efeito dos níveis de óleo nanoformulado sobre perdas fermentativas em 
diferentes períodos de ensilagem com suas respectivas eguacões de regressão 

Período 
(dias) 

Níveis de óleo essencial 
nanoformulado (mg kg·') 

O 100 400 700 
Perdas de matéria seca % 

Regressões R'
CV 
(%) 

15 1,83ª 2,22• 5,17ª 5,36• Y= o,oo56x + 1,98 o,88' 32,86 

30 2, 14ª 5,35ª 4,36ª 
6,93• 'i'= o,005x + 3,20 0,11• 32,93 

45 1,98ª 3,75•• 5,53ª 10,53ª Y= 0,0114x + 2,03 0,96' 26,78 

____________ Perdas por efluentes%______ . _______________________________ _ 
15 2,33• 2,04ª 1,18• 1,61ª Y =-0,0012x+2,1367 0,74' 26,63 

30 2,74• 1,99ª 1,06• 1,16ª 'i'= -o,0022x + 2,38 o,76' 36,04 
Y= 0,00002x' - 0,0126x + 

45 4,08• 1,05ª 1,48ª 2,31ª 3,32 0,79' 38,89 
_________ Recueeração da matéria seca% _ _ . _______________________________ _ 

15 97,67ª 97,78ª 94,83ª 94,64ª Y= -0,0051x + 97,75 0,86' 1,40 
30 94,87ª 94,65• 95,64ª 95,24ª Y= 95, 10 ns 4,07 

95,63• 0,92' 45 96 95ª • 94-47ª 89 24• Y= -O 0102x + 97 14 2 18 
ns: não significativo; • Significativo a 5% de probabilidade. Médias com letras diferentes na 
mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

Conclusão: A adição de óleo essencial de Lippia sidoides nanoformulado reduz o nível de efluentes diminuindo o lixiviamento de 
nutrientes. A adição de 400 mg kg-1 de forragem fresca do óleo apresenta-se efetivo em controlar o perfil fermentativo adequado em 
silagem de milho.
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Introdução: 
    A ensilagem da palma forrageira (Opuntia sp) é um dos métodos de conservação de forragem que pode possibilitar melhor
aproveitamento desta. Entretanto, devido ao baixo teor de fibra, a palma pode provocar diarreia, recomendando-se sua
associação com alimentos fibrosos como farelos e volumosos (WANDERLEY et al., 2012). Além disso, o baixo teor de
proteína (PB) e matéria seca (MS), favorece as perdas fermentativas onde serão lixiviados nos efluentes açúcares, proteínas e
vitaminas. Desse modo, é necessário a associação da palma com alimentos que permitam o balanceamento nutricional e
reduzam as perdas, nesse sentido, a parte aérea da mandioca (Manihot esculenta) pode ser associada à palma juntamente com
o farelo de trigo pois, promovem o aumento da MS, do teor de fibra e PB. Assim sendo, objetivou avaliar as perdas
fermentativas e pH da silagem de palma forrageira com níveis de inclusão da parte aérea da mandioca, aditivada com farelo
de trigo e ureia.

Material e Métodos: 
    O experimento foi realizado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das Almas-BA, no período
de 11 de agosto a 02 de novembro de 2018. Utilizou-se o cultivar de palma forrageira, popularmente conhecido como orelha 
de onça (Opuntia sp.) com cladódios saudáveis de 2 anos de rebrota. Foram utilizados 4 tratamentos com 4 repetições por 
tratamento, em DIC, que consistiram na ensilagem da palma com adição da parte aérea da mandioca (PAM) em níveis (30, 
60, 90%), e o tratamento controle, sem PAM, foi utilizado em todos os tratamentos 9% de farelo de trigo e 1% ureia. A palma 
e a PAM foram moídas em triturador estacionário para posterior ensilagem. As silagens foram confeccionadas em silos de 
PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm de altura com 2 kg de areia seca no fundo, protegida com uma tela de nylon para 
permitir quantificar o efluente produzido e vedada por tampas de PVC dotada com mangueira de borracha, semelhante a 
válvulas do tipo Bunsen para o escape dos gases e posterior quantificação. Os silos foram pesados no dia da ensilagem e 70 
dias após, dia da abertura, para determinação das perdas por gases (PG), perdas por efluente (PEL) e a recuperação de matéria 
seca (RMS), conforme equações descritas por Schimidt (2006). A análise do pH foi realizada conforme metodologia descritas 
por Silva e Queiroz (2002) e a MS foi determinada pelo método INCT-CA G-003/1 descrito por Detmann et al. (2012). Os 
resultados foram submetidos à análise de regressão utilizando software SAEG (2007).

Resultado e Discussão: 
    De acordo com a Tabela 1, pôde se observar, que a MS apresentou aumento crescente conforme o nível de PAM na mistura 
aumentava variando de 18,92 a 44,7. E de acordo com a equação de regressão pra essa variável, cada 1% de PAM, promove 
aumento de 0,2866% na MS. 
    Segundo McDonald (1991), para que ocorra uma boa fermentação na silagem, o pH deve variar entre 3,8 e 4,2, 
estabelecidos em silagens de milho, considerada padrão. Entretanto, foram encontrados valores médios de pH entre 4,52 e 
5,36. Tais valores podem ser decorrentes da adição de ureia, que é convertida em amônia e tem elevado poder tampão, que 
pode ter influenciado nos resultados encontrados. O pH, apresentou efeito quadrático tendo como ponto de mínimo o valor 
4,28, referente ao nível de 39,5% da PAM que proporcionaria pH mais adequado para conservação de forragem.
    Já a PG variou de 0,27 a 2,14%, sendo a maior perda encontrada na silagem sem PAM que devido ao elevado teor de 
carboidratos solúveis, promove a fermentação mais rápida e consequentemente, maior produção de gases. Já para PEL, houve 
variação de 13,98 a 107,79 Kg/t de MN. Apresentando comportamento linear decrescente para ambas variáveis, onde cada 
1% de PAM acrescentado, promove diminuição de 0,0196% na PG e 1,106Kg/t da MN na PEL.
    A RMS, variou entre 61,04 a 79,86%, tendo comportamento quadrático e ponto mínimo em 60,19%, representando 45,92%
de adição da PAM sendo este o nível de menor recuperação de MS e não indicado para boa conservação e qualidade da 
forragem.



Conclusão: Mediante o exposto, concluir-se que a adição de PAM à palma forrageira proporciona melhor fermentação da 
silagem reduzindo as perdas fermentativas quando utilizada no nível de 39,5% de adição de PAM.
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Introdução: A ensilagem da cana-de-açúcar vem despertando interesse dos produtores por facilitar o manejo (PEDROSO, et
al., 2005). Neste processo a grande quantidade de carboidratos solúveis e a presença de leveduras provoca rápida redução do
pH, levando à produção de etanol, CO2 e água, o que pode levar a perdas na massa ensilada. O uso do L. buchneri como
inoculante em silagens, leva a maior produção de ácido acético em detrimento do lático, reduzindo o crescimento das
leveduras (RANJIT & KUNG Jr., 2000; FILYA, 2003). A reensilagem de forrageiras vem sendo utilizada em diversas
situações (LIMA et al., 2017), entretanto, os impactos desta técnica em forrageiras tropicais são escassos, havendo
necessidade de mais estudos. Nesse contexto, objetivou-se avaliar as perdas e parâmetros fermentativos nas silagens de cana-
de–açúcar com e sem aditivo microbiano, submetidas à técnica de reensilagem em diferentes tempos de exposição aeróbica. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia,
localizada em São Gonçalo dos Campos - BA. Após a colheita a cana-de-açúcar foi triturada em máquina forrageira
estacionária e ensilada em quatro tambores plásticos com capacidade para 200 litros cada. Após 210 dias os silos foram
abertos e o material divido em dois montes, sendo em um deles realizada a inoculação com L. buchneri (105 ufc de bactéria
g-1 de forragem). Em seguida o material foi reensilado em intervalos de 6 horas (0, 6, 12 e 24 h), em mini silos de PVC,
cinco por tratamento. No fundo de cada um, foi inserido 1 kg de areia, em seguida uma tela para separar o material ensilado
para captação dos fluidos e avaliação das perdas por efluentes, que foram abertos após 120 dias. As perdas por efluentes e a
recuperação da matéria seca foram estimadas segundo Zanine et al. (2010). Utilizou-se o delineamento inteiramente
casualisado com 5 repetições, em esquema fatorial 4 (tempos de exposição do material ao ar antes da reensilagem) x 2 (com e
sem aditivo), e os resultados avaliados por meio de análises de variância e significância obtida a 5% de probabilidade (PROC
GLM – SAS). O efeito dos tempos de exposição do material antes da reensilagem foram interpretados por meio de análise de
regressão. 
Resultado e Discussão: Não houve efeito (P>0,05) do aditivo e do tempo sobre a perda de MS, porém, ocorreu interação
(P<0,05) (Tabela 1). Constatou-se que entre os tempos de exposição ao ar de 6 a 12 h houve aumento na perda de MS ao se
adicionar o L. buchneri, entretanto, nos tempos de 12 a 24 h o aditivo reduziu a perda.Observou-se que a aplicação do aditivo
microbiano promoveu aumento de efluentes de 2,1 g/kg de MS de silagem. A menor perda por efluente registrada no tempo 0
de exposição ao ar era esperada, pois essa exposição faz com que ocorra perda de água para o ambiente, fato ratificado pelo
aumento de efluente até às 6 horas. Entretanto, a redução de efluentes entre 12 e 24 h se deve a quantidade deste componente
já ter sido reduzida com o avanço da exposição aeróbia. A discreta redução das perdas de MS nas silagens tratadas com o L.
buchneri do tempo 0 ao 6 e a ocorrência de efeito oposto das 6 às 12 h são explicadas pelos efluentes obtidos, que apresentam
resultados inversamente proporcionais. Registrou-se redução (P<0,05) da quebra da estabilidade aeróbica à medida que se
aumentou o tempo de exposição ao ar, entretanto, não foi registrado interação (P>0,05) entre o uso do aditivo e o tempo de
exposição ao ar (Tabela 2). O efeito do tempo de exposição ao ar sobre a EA das silagens, era esperado. Segundo Wilkinson e
Davies (2012) a presença do oxigênio no material ensilado propicia o crescimento de microorganismos aeróbios (leveduras e
bolores) que utilizam os carboidratos solúveis e o ácido lático, promovendo aumento da temperatura e do pH. 
Conclusão: Silagens tratadas com o L. buchneri expostas por mais de 12 horas apresentam menor perda de MS e menor
estabilidade aeróbica. 
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NUSSIO, L.G.; PAZIANI, S. F. et al. Fermentation and epiphytic microflora dynamics in sugar cane silage. Scientia
Agricola, v.62, p.427-432, 2005.RANJIT, N. K.; KUNG JR., L. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus
plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, v.83,
p.526-535, 2000.SAS Institute. Base SAS® 9.0 procedures guide. Cary, NC: SAS Institute, Inc., 2002.WILKINSON, J. M.;
DAVIES, D. R. The aerobic stability of silage: key findings and recent developments. Grass Forage Science, v. 68, p. 1-19,
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Introdução: A utilização da palma forrageira na alimentação animal é um fator que vem ganhando cada vez mais espaço no
semiárido, pela sua facilidade de cultivo e adaptação ao clima e solo local. Devido aos longos períodos de estiagem, uma
alternativa eficaz para a utilização da palma forrageira é conserva-la na forma de silagem, agregando assim valor nutricional
ao produto final. Entretanto, a palma forrageira apresenta uma característica prejudicial para este processo, o alto teor de
umidade, podendo ser resolvido com a desidratação do material a ser ensilado, bem como fazer uso de aditivos como o farelo
de soja elevando o teor de matéria seca proporcionando assim, redução das perdas fermentativas (Santos et al., 2010). Deste
modo, objetivou-se com este trabalho avaliar o pH e perdas fermentativas da silagem de palma forrageira em função dos
tempos de emurchecimento, aditivada com farelo de soja e ureia. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das
Almas-BA, no período de 11 de agosto a 02 de novembro de 2018. Utilizando-se a cultivar Opuntia ficus indica Mill. Os
cladódios tinham 2 anos de rebrota, livres de pragas e com bom vigor vegetativo. Os tratamentos consistiram na ensilagem da
mistura de palma forrageira, farelo de soja e ureia, na proporção de 90%, 9% e 1%, respectivamente, em 3 tempos de
desidratação dos cladódios (0, 7 e 14 dias de desidratação). O delineamento utilizado foi o DIC, com 4 repetições por
tratamento. A palma foi triturada em desintegradora estacionária, em tamanho de partícula entre 1 e 3 cm. As silagens foram
confeccionadas em silos experimentais de PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm de altura com 2,3 kg de areia seca no fundo,
protegida com uma tela fina de plástico para permitir a medida do efluente produzido e tampas com válvulas do tipo Bunsen
para o escape dos gases e quantificação dos mesmos. Os silos foram abertos 70 dias após a ensilagem. Antes e depois da
abertura, os silos foram pesados, para determinação das perdas por gases (G), perdas por efluente (E) e a recuperação de
matéria seca (RMS) conforme equações descritas por Schimidt (2006). A análise do pH foi realizada conforme técnicas
descritas por Silva e Queiroz (2002). A MS foi determinada pelo método INCT-CA G-003/1 descrito por Detmann et al.
(2012). Os resultados foram submetidos à análise de variância seguido de teste Tukey utilizando o programa R (2019), à 5%
de significância. 
Resultado e Discussão: Após a realização da análise estatística, observou-se que as variáveis pH e produção de efluentes
apresentaram valores médios de 4,61 e 102,97 respectivamente entre os tratamentos, conforme a tabela 1. Ambas variáveis
não foram afetadas pelo tempo de emurchecimento dos cladódios, tendo em vista que os valores encontrados não diferiram
estatisticamente entre si. No entanto, os valores apresentados estão fora de um padrão estabelecido para a conservação de
forragens, visto que segundo McDonald et al. (1991), silagens de boa qualidade podem apresentar valores de pH entre 3,6 a
4,2.Para a variável perdas por gases observou-se que para o tratamento utilizando cladódios sem emurchecimento (0 dia), o
valor médio encontrado foi superior aos outros tratamentos ocorrendo maior perda por gases. Os tratamentos em que se
utilizou 7 e 14 dias de emurchecimento dos cladódios apresentaram menor perdas por gases e não diferiram estatisticamente
entre si.Para a variável RMS, os melhores resultados foram encontrados no tratamento utilizando cladódios com tempo de
emurchecimento de 7 dias, sendo superior aos valores obtidos do tratamento em que se utilizou cladódios sem
emurchecimento (0 dia) e estatisticamente semelhante ao tratamento em que se utilizou cladódios com 14 dias de
emurchecimento.

 
Conclusão: Deste modo, pode-se concluir que a utilização de cladódios com tempo de emurchecimento de 7 dias para o
processo de ensilagem apresenta os melhores resultados por possuir menor perda por gases e maior índice de recuperação de
matéria seca, uma vez que os valores encontrados para pH e produção de efluentes não apresentaram diferença estatística



entre os tratamentos. 
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Introdução: A cana-de-açúcar possui qualidade nutricional desejável quando ensilada, além de prevenir os riscos de incêndio 
e perda da massa acumulada durante a estação seca do ano (PREDOSO, et al., 2005; EVANGELISTA et al., 2009). 
Entretanto, a planta não é adaptada ao clima semiárido, gerando uma necessidade de aquisição desse material em outras 
localidades. Durante o transporte, a silagem pode sofrer alterações na composição e diminuir a sua qualidade. Diante disso, o 
uso de aditivos bacterianos como o Lactobacillus buchneri, na reensilagem, pode ser benéfico, pois visa reduzir a produção de 
etanol e o desenvolvimento de leveduras, resultando em silagens com melhor estabilidade após a exposição ao ar. Assim, 
objetivou-se avaliar o perfil fermentativo da cana-de-açúcar reensilada após diferentes tempos de exposição ao ar com e sem 
Lactobacillus buchneri.

Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, 
localizada em São Gonçalo dos Campos. A cana-de-açúcar foi triturada em maquina forrageira estacionária e ensilada em 4 
tambores plásticos. Após 210 dias de armazenamento os tambores foram abertos e o material separado em dois montes, sendo 
em um deles feito a inoculação com o aditivo bacteriano L. buchneri (105 de bactéria g-1 de forragem) em intervalos de 0, 6, 
12 e 24 h. A forragem foi reensilada em silos de PVC, cinco por tratamento, com densidade de 700 kg de MS/m3, totalizando 
330 dias desde a primeira ensilagem do material. Após a abertura goram coletadas amostras das silagens em cada silo para a 
avaliação do perfil fermentativo. O pH nas amostras de silagem foi realizado em duplicata e medido com o potenciômetro 
digital portátil de acordo com Bolsen et al. (1992). A avaliação do nitrogênio amoniacal foi realizada através da colorimétria, 
conforme Chaney e Marbach (1962). A determinação dos ácidos graxos voláteis e etanol foi realizada conforme Mucke 
Dickerson (1988), através da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Utilizou-se o delineamento inteiramente 
casualizado com 5 repetições, em esquema fatorial 4 (tempos) x 2 (com e sem aditivo), e os resultados avaliados por meio de 
análises de variância e a significância obtida a 5% de probabilidade (PROC GLM - SAS). Os resultados para os tempos de 
exposição ao ar antes da reensilagem foram interpretados por meio de análises de regressão. 

Resultado e Discussão: A reensilagem da cana-de-açúcar com ou sem L. buchneri não afetou o pH, e os níveis de acetato e 
propionato das silagens, porém, reduziu os de butirato e N-NH3 (Tabela 1). O tempo de exposição das silagens ao ar 
promoveu efeito sobre o pH de os níveis de propionato. Foi registrada redução nos valores de pH da silagem reensilada no 
tempo 0 ao 12, que voltou a subir com naquela de 24 horas. Verificou-se redução no propionato 2,35 g kg-1 entre 0 e 6 h de 
exposição, voltando a subir até as 12 h e nova redução às 24h. Houve interação (P< 0,01) entre L. buchneri e o tempo de 
exposição ao ar, antes da reensilagem, para as concentrações de etanol e lactato, ambos apresentaram efeito quadrático. No 
período de 6 h o aditivo promoveu redução do etanol e houve efeito inverso nos demais períodos (Tabelas 1 e 2). Observou-se 
menor concentração de etanol (148,81 g kg-1) naquelas silagens sem o L. buchneri , com 18 h de exposição ao ar. Já quando 
se utilizou o aditivo, a menor concentração (182,90 g kg-1) foi detectada com 1h30 de exposição, antes da reensilagem 
(Tabela 2). As concentrações de lactato nas silagens não foram influenciadas pelo uso do aditivo nos tempo de zero e 12 h de 
exposição ao ar. No tempo de 6h ocorreu elevação na concentração com a adição do inoculante e ocorreu efeito inverso no 
período de 24 h. Foi constatado efeito quadrático entre a interação do tempo de exposição ao ar antes da reensilagem e a 
utilização do L. buchneri , tendo sido detectado maior valor de lactato (18,61 g kg-1) às 4 h de exposição ao ar.



Conclusão: O uso de L. buchneri em silagens de cana-de-açúcar reensiladas por até 24 h reduz o lactato. Além disso, não é 
efetivo em reduzir o etanol e, portanto, não promove melhoria da estabilidade aeróbica de silagens de cana-de-açúcar 
reensiladas. 

Referências Bibliográficas: BOLSEN, K. K.; LIN, C.; BRENT, C. R.; FEYERHERM, A. M.; URBAN, J. E.; AIMUTIS, 
W. R. Effects of silage additives on the microbial succession and fermetation process of alfafa and corn silages. Journals of 
Dairy Science. v. 75, p. 3066-3083,1992.CHANEY, A. L.; MARBACH, E. P. Modified reagents for determination of urea 
and ammonia. Clinical Chernistry, v. 8,n. 2, p. 130-137, 1962. MUCK, R. E.; DICKERSON, J. T. Storage temperature 
effectsonproteolysis in alfafa silage. American Society of Agricultural and Biological Engineers, v. 31, p. 1005-009, 1988. 
PEDROSO, A. F.; NUSSIO, L. G.; PAZIANI, S. F. et al. Fermentation and epiphytic microflora dynamics in sugar cane 
silage. Scientia Agrícola, v. 62, p. 427-432, 2005.
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PERFIL FERMENTATIVO E RECUPERAÇÃO DE MATÉRIA SECA DE SILAGEM A BASE

DE PALMA FORRAGEIRA (OPUNTIA STRICTA HAW) ASSOCIADA À MANIÇOBA 
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Introdução: Diversos fatores influenciam o processo fermentativo de uma forrageira, dentre eles o conteúdo de matéria seca,
concentração de carboidratos solúveis, capacidade tampão e população de microrganismos. Embora a palma forrageira
apresente o conteúdo de matéria seca baixo, promove condições de manter a homeostase no ambiente da massa ensilada
(GUSHA et al., 2015). A princípio o pH era utilizado como um indicativo de qualidade, contudo, não dever ser utilizado
como único parâmetro para avaliação da fermentação da silagem, devido ao seu efeito ser dependente da velocidade de
redução iônica e umidade do material ensilado (PACHECO et al., 2014). A presença de nitrogênio amoniacal também é uma
característica importante na avaliação da silagem, pois contribui para a elevação do pH, sendo, por isso, indicativo de
fermentação indesejável (McDonald et al., 1991). Objetivou-se avaliar o perfil fermentativo e recuperação de matéria seca de
silagem de palma forrageira associado à maniçoba. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Metabolismo Animal da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE.
Foram avaliados cinco níveis de adição da maniçoba (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) na ensilagem da palma em seis tempos
de aberturas dos silos (1, 7, 15, 30, 60 e 90) dias, em delineamento fatorial (5 x 6) com 3 repetições. A forragem foi picada
em cortes de 2-2,5cm, homogeneizada, e ensilada em silos de PVC (10x50cm), dotados de válvula de Bunsen para escape de
gases e 1 kg de areia seca ao fundo do silo para coleta do efluente. Foram avaliados o pH, N-NH3 e a RMS em silagem a base
de palma e maniçoba em diferentes tempos. Para as avaliações das características fermentativas, em cada abertura foram
coletadas subamostras de 25 g para análise de pH, as quais foram adicionados 100 mL de água destilada. Após repouso por 1
h, efetuou-se a leitura do pH, utilizando-se um potenciômetro (Bolsen et al. 1992). Para análise de nitrogênio amonical, uma
subamostra de 25 g, foi adicionados 200 mL de H2SO4 0,2 N, sendo filtrada após 48 horas em filtro tipo Whatman 54, de
acordo com metodologia de Fenner (1965) e adaptado por Vieira (1980). Os dados foram submetidos à ANOVA e regressão.
A escolha das equações de regressão foi baseada no coeficiente de determinação e na significância dos coeficientes de
regressão, pelo teste Tukey. Para a avaliação do pH, em função do período de fermentação, houve ajustade ao modelo não-
linear: Yt = A + B e-ct, proposto por Hristov & McAllister (2002). Os dados foram submetidos a análises estatísticas por
meio do Statistical Analysis System – SAS (2015). 
Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1, observou-se efeito linear negativo (P<0,05) para os valores de pH e
nitrogênio amoniacal em silagens de palma forrageira associado a maniçoba com valores médios variando entre 4,89 a 4,21 e
4,75 a 1,29% respectivamente. Não foram observadas diferenças (P>0,05) da inclusão dos níveis de maniçoba na silagem a
base de palma forrageira nem nos diferentes períodos de fermentação. Houve efeito (P<0,05) linear positivo para os valores
de pH e N-NH3 na silagem de maniçoba associada a palma forrageira em relação aos diferentes períodos de fermentação, ou
seja, à medida que houve aumento nas proporções de maniçoba, resultados superiores foram encontrados. Gusha et al.,
(2013), analisando a composição nutricional e a aceitabilidade da silagem de palma em associação com diferentes
leguminosas encontraram nos valores de pH de 4,0 a 4,23, resultados esses, inferiores aos observados no presente trabalho
com valores variando de 4,21 a 4,89. Os teores de recuperação de matéria seca não sofreram influência (P>0,05) sobre a
inclusão de maniçoba nem ao período de abertura nas silagens a base de palma forrageira. Possivelmente, perdas de matéria
seca em baixas porcentagens estão relacionadas a baixa proteólise do material ensilado durante a fermentação.



Conclusão: A associação de maniçoba associado a silagem de palma reduzem em até 10,91% os teores de pH e 27,15% de
nitrogênio amoniacal não interferindo na recuperação de matéria seca. 
Referências Bibliográficas: Bolsen KK, Lin C, Brent BE, Feverherm AM, Urban JE, Aimutis WR. 1992. Effect of silage
additives on the microbial succession and fermentation process of alfalfa and corn silages. J Dairy Sci.75:3066–3083.Fenner
H. 1965. Methods for determining total volatile bases in rumen fluid by steam distillation. J Dairy Sci. 48:249–251. Gusha, J.,
Halimani, T.E., Ngongoni, N.T., Ncube, S. Effect of feeding cactus-legume silages on nitrogen retention, digestibility and
microbial protein synthesis in goats. Animal Feed Science and Technology, v.206, n.8, 2015.Hristov, A.N., McAllister, T.A.
Effect of inoculants on wholecrop barley silage fermentation and dry matter disappearance in situ. Journal of Animal Science,
v.80, 2002.Gusha, J. et al. Growth Rate and Water-Use Efficiency of Cactus Pears Opuntia ficus-indica and O. robusta.
Online Journal of Animal and Feed Research, v.3, n.2, 2013.McDonald P, Henderson AR, Heron SJE. 1991. The
biochemistry of silage. 2ed. ed. Marlow: Chalcomb Publishing; p.340.Pacheco, W.F.; Carneiro, M.S.S., Pinto, A.P., Edvan,
R.L., Arruda, P.C.L., Carmo, A.B.R. Perdas fermentativas de silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.)
com níveis crescentes de feno de gliricídia (Gliricidia sepium). Acta Veterinaria Brasilica, v.8, n.3, 2014.SAS University
Edition. 2015. SAS/STAT®14.1 user’s guide: high-performance procedures. Cary, NC:SAS Institute Inc.Vieira P.F. 1980.
Efeito do formaldeído na proteção de proteínas e lipídeos em rações para ruminantes. Doctoral thesis. Viçosa (Brazil): Univ.
Fed. de Viçosa; p.98
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PERÍODOS DE INTERFERÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS EM PASTAGEM DE TIFTON

85 
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Introdução: O Tifton 85 apresenta-se como excelente forrageira na alimentação de bovinos, ovinos e caprinos; com
excelente produtividade, digestibilidade e valor nutritivo, em comparação com a maioria das gramas bermudas (Castro et al.
2010; Benites et al. 2016). Contudo, um dos entraves para que essa forrageira expresse todo o seu potencial produtivo está
relacionado à interferência de plantas daninhas. Espécies infestantes podem causar perdas significativas na produtividade de
forragem pela competição, principalmente, por água, luz e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi determinar os diferentes
períodos de interferência de plantas daninhas na produtividade de matéria seca do Tifton 85 [período anterior à interferência
(PAI); período total de prevenção à interferência (PTPI) e o período crítico de prevenção à interferência (PCPI)]. 
Material e Métodos: Dois experimentos foram conduzidos em Coronel Pacheco, MG. O delineamento experimental foi em
blocos casualizados, com três repetições. No experimento 1, o Tifton 85 foi mantido em convivência com as plantas daninhas
por períodos iniciais crescentes de 0, 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o plantio (DAP). As parcelas foram mantidas livres de
plantas daninhas por meio de capinas semanais, após cada período de convivência. No experimento 2, o Tifton 85 foi mantido
livre da interferência de plantas daninhas pelos mesmos períodos. E, as espécies daninhas que emergiram após esses períodos
não mais foram controladas até o final do experimento. A massa de matéria verde foi obtida colhendo-se as plantas em um
quadrado de 1x1 m, levadas a estufa de ventilação forçada de ar a 65 0C por 72 h. Os valores de matéria seca foram obtidos
por pesagem e transformados em kg/ha. Os dados foram submetidos à análise de variância e ajustadas equações não-lineares
(modelo “Broken Stick”) (Spadotto et al., 1994). A equação utilizada foi Y=A+(B((X-P)-IX-PI)), sendo A, a produtividade
máxima, B é a metade do ângulo entre a projeção do patamar máximo e a reta inclinada e P é o valor de x quando a curva
muda seu comportamento. 
Resultado e Discussão: No experimento 1, em que a cultura foi mantida por períodos iniciais crescentes na presença da
comunidade infestante, objetivou-se identificar até que ponto do ciclo de cultivo do Tifton 85 a interação forrageira-espécie
daninha não causaria perdas na produtividade de forragem. Considerando a produção de massa de matéria seca do Tifton 85,
verificou-se que a forrageira não é prejudicada até 18 DAP (PAI) (Figura 1A). Neste período, o acúmulo de massa de matéria
seca foi de 4.289 kg/ha. A partir de 18 DAP, a produtividade de matéria seca de forragem do Tifton 85 passa a diminuir. A
presença da comunidade infestante proporcionou perdas diárias de 27,2 kg/ha de massa de matéria seca do Tifton 85. No
experimento 2, em que a forrageira foi mantida por períodos crescentes de controle das plantas daninhas, objetivou-se
determinar a partir de qual período as plantas daninhas poderiam emergir e infestar a cultura, sem que houvesse perdas no
rendimento de forragem. Foi necessário um período de 26 dias após o plantio (PTPI), mantendo a cultura livre da comunidade
infestante, para que a forrageira expressasse todo o seu potencial de produção (Figuras 1B).O valor máximo atingido foi
3.336 kg/ha de massa de matéria seca de forragem, com ganho diário de 25,7 kg/ha. O período crítico de prevenção à
interferência, ou seja, o PCPI estende-se de 18 a 26 DAP. Esse intervalo é considerado o período em que as práticas de
controle de plantas daninhas devem necessariamente serem executadas.

 
Conclusão: A convivência do Tifton 85 com as plantas daninhas até 18 dias após o plantio não causa prejuízos à
produtividade de forragem, correspondendo ao período anterior a interferência (PAI). O período total de prevenção à
interferência (PTPI) é de 26 DAP e o período crítico de prevenção à interferência (PCPI) estende-se dos 18 aos 26 dias após o
plantio do Tifton 85. 
Agradecimentos: Ao CNPq e à FAPEMIG pelo financiamento deste trabalho. 
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pecuária de leite. In: Vilela D.; Ferreira R.P.; Fernandes, E.M.; Juntolli, F.V. (eds.) Pecuária de Leite no Brasil. Brasília DF,
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Introdução: Introdução:A produção de silagem é um dos processos mais importantes na conservação forrageiras, para servir
como alimento principalmente durante o período de escassez de pastagens, sendo esse processo de grande importância
econômica para a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, (ANDRIGUETTO, et al. 2002). A parte aérea da
mandioca é utilizada na alimentação animal por conta do seu alto teor protéico, boa produção de forragem e necessidade de
aproveitar subprodutos agrícolas não utilizados na alimentação humana (FERREIRA et al., 2009).A utilização de materiais
com alto teor de MS auxilia na absorção de água, diminuindo perdas por efluentes, elevando assim o teor de MS do material
ensilado e tornando o ambiente indesejável para o desenvolvimento de leveduras (Santos et al., 2010). Objetivou-se com
referido trabalho avaliar as perdas fermentativas e o pH da silagem de palma forrageira com níveis de adição da parte aérea
da mandioca (PAM). 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cruz das
Almas-BA, no período de 11 de agosto a 02 de novembro de 2018. Utilizou-se a cultivar conhecida com orelha de onça
(Opuntia sp) com cladódios de 2 anos de rebrota, com 7 dias de desidratação, com bom vigor vegetativo. Os tratamentos
consistiram na ensilagem da adição de níveis (30, 60, 90%) da parte aérea da mandioca (PAM) à palma forrageira e um
tratamento controle sem adição de PAM, sendo todos os tratamentos aditivados com 9% de farelo de trigo e 1% de ureia. O
delineamento utilizado foi o DIC, com 4 tratamentos e 4 repetições por tratamento. Para homogeneização dos ingredientes, a
palma e a PAM foram trituradas em forrageira estacionária, em tamanho de partícula entre 1 e 3 cm e as silagens foram
confeccionadas em silos de PVC, com 10 cm de diâmetro e 50 cm de altura, com 2 kg de areia seca no fundo, protegida com
uma tela fina de plástico para permitir quantificar o efluente produzido e tampas com válvulas do tipo Bunsen, para
mensuração de perda por gases. Os silos foram abertos 70 dias após a ensilagem e antes da abertura, foram pesados, para
determinação das perdas por gases (PG), perdas por efluente (PEL) e a recuperação de matéria seca (RMS) estimada
conforme equações descritas por Schimidt (2006). A análise do pH foi realizada de acordo com Silva e Queiroz (2002) e a
MS foi determinada pelo método INCT-CA G-003/1 descrito por Detmann et al. (2012). Os resultados foram submetidos à
análise de regressão utilizando o programa SAEG (2007). 
Resultado e Discussão: Resultados e Discussão Nas variáveis MS e RMS observou-se aumento gradativo nos teores,
havendo variação de 20,12 a 36,33 % e 74,30 e 88,57% da MS, respectivamente. Essa elevação está relacionada com o
aumento da quantidade de PAM na ração. A MS teve um efeito linear positivo, indicando que a cada 1% de adição de PAM,
promove um aumento de 0,19% de MS. A RMS apresentou maior aumento para o nível de 90% de PAM, e
consequentemente, menor perda por gases. Portanto, está variável apresentou crescimento gradativo.As variáveis pH, perdas
por gases (PG) e perdas por efluentes (PEL) variaram 4,27 a 3,54, 1,06 a 0,07% de MS e 161,96 a 20,15Kg/t de matéria
natural respectivamente. Nas silagens avaliadas essas variáveis apresentaram um comportamento linear negativo uma vez que
cada 1% de adição da PAM, promoveu decréscimo de 0,0088, 0,0196% e 1,5645Kg/t respectivamente. Segundo McDonald et
al. (1991) uma silagem de qualidade deve apresentar variação de pH entre 3,8 a 4,2 e teor de MS entre de 28 a 32%, o que são
encontrado entre os níveis de 30 a 60% da PAM. 

 
Conclusão: ConclusãoConclui-se que a adição de PAM na silagem de Palma forrageira eleva o teor de MS, reduz as perdas
do processo fermentativo e proporciona adequado pH da silagem. 
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Nacional de Ciência e Tecnologia de Ciência Animal. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. FERREIRA, A. L. et al.
Produção e valor nutritivo da parte aérea da mandioca, maniçoba e pornunça. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal.
Salvador, v. 10, n. 1, p. 983-990, 2009.LOURES, D. R. S.; et al. Perdas por efluente e gases em silagens de capim tanzânia
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Introdução: A Palma é um alimento que possui digestibilidade superior a da silagem de milho, mas contém um baixo teor de
proteína bruta e de fibra (SOUSA e NETO, 2010). O uso de silagens na forma de ração completa tem sido uma das principais
alternativas usadas para auxiliar na conservação de subprodutos úmidos podendo ser uma alternativa usada para manipular os
processos fermentativos e reduzir as possíveis perdas encontradas em silagens de Palma forrageira e/ou capins de alta
umidade quando ensilados separadamente, fazendo-se necessário a avaliação da qualidade da silagem de Palma em forma de
ração completa com a adição de Capim-Andropógon como fonte de fibra. O objetivo desta pesquisa foi quantificar a
população dos principais grupos microbianos de silagens na forma de ração completa contendo Palma Forrageira com
diferentes níveis de inclusão de Capim-Andropógon como fontes de forragem. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na UFPI/CPCE, Bom Jesus-PI. Os tratamentos foram representados por
cinco diferentes rações em que variaram os níveis de inclusão de Capim-Andropógon de 0; 20; 25; 30 e 35% com base na
matéria seca (MS). As rações foram formuladas para atender aos requisitos nutricionais de cordeiros para um ganho de peso
diário de 200 g, incluindo os seguintes ingredientes: palma forrageira cv. doce ou miúda (Nopalea cochenillifera), capim-
andropógon, farelo de trigo, farelo de soja e farelo de milho. A palma forrageira foi colhida aos 24 meses após rebrota e o
Capim-Andropógon foi colhido com 40 dias após rebrota. Foram confeccionados 70 silos experimentais (15 cm de diâmetro
× 40 cm de altura) feitos de PVC e selados hermeticamente. As amostras das rações foram coletadas antes da ensilagem e na
abertura do silo após 60 dias da confecção para medição do pH conforme a metodologia preconizada por Bolsen et al. (1992),
e quantificação das populações microbianas: Bactérias Láticas(BAL), Enterobactérias (ENT) e os Mofos/Leveduras (ML),
realizada de acordo com as recomendações de González e Rodrigues (2003). Para os grupos microbianos, os dados foram
analisados de forma descritiva, em unidades logarítmicas e expostos como gráficos. Os efeitos do nível de inclusão do
Capim-Andropógon sobre o pH foi avaliado usando contrastes ortogonais determinar os efeitos linear, quadrático e cúbico.
Os contrastes foram significativos quando P-valor foi =0,05.  
Resultado e Discussão: A ração completa, antes de ser ensilada, já apresentou todas as classes de microrganismos estudados
(Figura 1A). Dentre os microrganismos estudados os mais abundantes foram as BAL e as LEV, sendo essas mais abundantes
nas misturas com os maiores níveis de inclusão do CA. Nesse caso, a palma contribuiu para maior contagem de BAL, pois as
maiores contagens foram verificadas na ausência de CA e com 20% de CA. Os valores de pH sofreram efeito quadrático com
o aumento do nível de CA em cada tratamento, de modo que nas silagens os valores variaram de 3,91 a 5,05, apresentando-se
um pouco acima do que a literatura preconiza como ideal que é de 3,8 a 4,2 (McDONALD et al., 1991). No dia da abertura
dos silos, aos 60 dias, as leveduras foram os microrganismos mais abundantes, independente do nível de CA, seguidas das
BAL. Os mofos foram mais abundantes nos tratamentos onde a palma estava em maior concentração. Já as ENT não sofreram
influência dos tratamentos, apresentando contagens semelhantes. Constatou-se ampla dominância das BAL, pois se
mantiveram constantes desde a ensilagem Figura 1(A) até a abertura do silo Figura 1(B) apresentado valores consideráveis de
5,00 log/UFC/g MN a 6,00 log/UFC/g MN. As BAL estão geralmente presentes em gramíneas e culturas anuais, todavia, há
uma variação nas espécies e número de BAL de acordo com as diferentes plantas, solos e estações do ano (OHMOMO et al.,
2002).

 
Conclusão: De modo geral as silagens apresentaram qualidade satisfatória do ponto de vista fermentativo, devido aos valores
de pH se aproximarem a 4,0 que indicam uma faixa ideal de crescimento microbiano.
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Introdução: Na região Semiárida brasileira, a disponibilidade de alimentos é altamente variável no tempo e espaço. No 
período chuvoso a Caatinga possibilita maior diversificação de oferta de alimentos, entretanto, no período seco a serrapilheira 
passa a compor a dieta principal dos caprinos devido à caducifolia das espécies forrageiras (PARENTE et al., 2012). Assim, 
embora pouco citado na literatura, o consumo de serrapilheira é essencial para produção de ruminantes no Semiárido 
brasileiro.Por meio da observação do comportamento animal em pastejo é possível fazer inferências sobre a condição da 
vegetação e tais observações como ferramenta de manejo, sobretudo em vegetações heterogêneas e com estacionalidade 
produtiva de determinadas espécies, como observa-se na Caatinga. Assim, objetivou-se avaliar a preferência alimentar de 
caprinos criados na Caatinga no período chuvoso, de transição chuva-seca e seco.

Material e Métodos: O Experimento foi conduzido na Universidade Federal da Paraíba, município de São João do Cariri-
PB. O clima da região semiárido quente. A vegetação é do tipo Caatinga hiperxerófila, com precipitação pluvial média anual 
de 400 mm e umidade relativa do ar de 70%. A área experimental utilizada foi de 3,2 ha de Caatinga em processo de sucessão 
secundária. Treze caprinos machos não castrados, adultos, sem padrão de raça definida, com peso corporal médio de 15 kg, 
permaneceram na área em regime de lotação contínua. Para as avaliações comportamentais, foram selecionados seis animais 
ao acaso, estes foram identificados e numerados em uma sequência numérica de 1 a 6. As observações foram feitas de forma 
direta e ininterrupta em três períodos, chuvoso (março), transição da chuva para seca (setembro), e seco (dezembro). Em cada 
período foram feitas três avaliações consecutivas com duração de 12 horas cada (das 5:30 às 17:30 h). Com objetivo de não 
interferir no comportamento dos animais, os observadores munidos de relógio digital mantiveram-se 5 metros dos animais. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 6 repetições. Os dados foram analisados de 
acordo com modelo linear generalizado misto, considerando a distribuição negativa binomial, a qual apresentou melhor ajuste 
de acordo com o Teste de Qui-Quadrado de Pearson e com o Critério Informativo de Akike (AIC). As médias da variável 
dependente foram submetidas ao Teste de Tukey ao nível 5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: A preferência pelas gramíneas (Tabela 1.) no período chuvoso e de transição está relacionada ao 
aumento da parede celular no período seco, segundo Valente et al. (2010) com o crescimento da planta forrageira e a elevação 
da altura do dossel ocorre espessamento da parede celular com grande quantidade de lignina, o que provoca decréscimo em 
proporção dos compostos não fibrosos que são mais facilmente digeridos e aproveitados pelo animal. O maior tempo 
despendido no pastejo das herbáceas e subarbustivas no período de transição (P<0,05) pode ser explicado pela diminuição das 
gramíneas na área de pastejo, já a semelhança no tempo despendido no consumo destas durante o período seco e chuvoso, 
está relacionado com a adaptação dos caprinos em consumir outros tipos de alimentos. O maior tempo despendido no 
consumo de serapilheira no período seco e de transição ocorre em função da diminuição de ervas e arbustos na vegetação. O 
período de transição é marcado pela maior abscisão foliar, e com a queda das folhas a serrapilheira passa a compor a dieta dos 
caprinos de forma significativa, ressaltando-se a importância de tal alimento para os ruminantes em regiões semiáridas O 
maior consumo das bromélias e cactáceas no período seco, está relacionado (P<0,05) com a disponibilidade de alimentos de 
melhor qualidade independente do período do ano. Segundo Piazzetta et al. (2009) esses animais em pastejo demonstram a 
capacidade em balancear sua dieta, obtendo alimentos de boa qualidade, ou seja, esses animais mudam o hábito alimentar de 
acordo com a oferta de alimento.



Conclusão: Os caprinos em pastejo de forma extensiva na Caatinga têm alta plasticidade no seu comportamento ingestivo, 
pois dependendo das espécies forrageiras disponíveis, ora são ramoneadores ora pastejadores. A preferência alimentar dos 
caprinos varia em função da disponibilidade da forrageira em cada período do ano.
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Introdução: A vegetação da caatinga é caracterizada pela sua xerofilia e caducifolia, com produção de MS variando ao longo
do ano. Na estação chuvosa, o maior suporte forrageiro é dado pelas plantas do estrato herbáceo, já no período de estiagem,
as folhas senescentes dos arbustos e árvores juntamente com o restolho das plantas herbáceas são os componentes que dão
suporte aos animais, além de proteger o solo, formando o que é conhecido como serrapilheira. Dentro deste contexto o
manejo da caatinga através de técnicas silvipastoril vem ganhando espaço, segundo Pereira Filho et al. (2013) o controle da
jurema-preta, que é a principal planta invasora das áreas de sucessão secundária associado ao raleamento e enriquecida com
gramíneas pode ser uma alternativa de uso sustentável da caatinga. Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção
de MS de serrapilheira em áreas de caatinga submetida ao manejo silvipastoril em diferentes ambientes. 
Material e Métodos: O projeto foi conduzido na fazenda experimental Lameirão, pertencente ao Centro de Saúde e
Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande - CSTR/UFCG, localizada na zona fisiográfica do sertão
Paraibano, no município de Santa Terezinha - PB. Geograficamente localizado nas coordenadas 7º 1’ latitude Sul e 35º 1’
longitude Oeste.O trabalho teve início em agosto de 2017 e terminou em julho de 2018. A área total do experimento foi de
4,0 hectare, formada por quatro piquetes de um hectare (blocos) e subdividida em 16 parcelas de 45 m x 45 m, com faixas de
4,0 m nas extremidades e entre as parcelas. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (área no campo), com os
tratamentos representados pelos meses dentro de anos (agosto/2017, outubro/2017, novembro/2017, dezembro/2017;
fev/2018, mar/2018, abri/2018, junh/2018 e julh/2018), constituindo-se em nove ambientes.A avaliação da disponibilidade de
MS de serrapilheira foi realizada no período de estiagem nos meses de agosto, outubro, novembro, dezembro e janeiro; e das
chuvas em fevereiro, março, abril, junho e julho. Utilizando-se moldura de ferro com 1,00 m x 0,25 m de dimensões como
unidade amostral (ARAÚJO FILHO, 2013; GARIGLIO et al., 2010).Em cada parcela foram coletadas 5 amostras de
serrapilheira a partir de transectos traçados nos sentidos Norte, Sul, Leste e Oeste do ponto central da parcela pelos métodos
de Araújo Filho, (2013). Essas amostras foram levadas para o Laboratório de Nutrição Animal da UFCG/CSTR, para
determinação da MS, seguindo a metodologia descrita por Silva e Queiroz (2005). 
Resultado e Discussão: Observa-se na tabela 1 que a maior produção de matéria seca (PMS) de serrapilheira ocorreu no
ambiente 9 (julho/2018) com 2.232,31 kg/ha, diferindo (p<0,05) da produção observada no ambiente 1 (agosto/2017) que
atingiu apenas 986,07 kg/ha. Já os ambientes 3 (novembro/2017) e 5 (fevereiro/2017) apresentaram PMS intermediária, sendo
semelhante (p>0,05) aos demais ambientes.Nos ambientes que incluem os meses com maior índice pluviométrico as plantas
estavam em vegetação plena e ainda não haviam perdido as folhas, justificando os baixos valores de PMS de serrapilheira
(março, abril e junho). Com relação aos ambientes dos meses de seca a produção de MS, pode ser associado ao fato das
plantas lenhosas da caatinga entrarem em dormência e perderem as folhas (caducifólias) para reduzirem as perdas por
respiração como mecanismo de adaptação, bem como ao caráter temporário das plantas herbáceas (PEREIRA FILHO et al.,
2013).FREIRE et al. (2010), trabalhando com caatinga observaram a quantidade de serrapilheira depositada expressivamente
no período de chuvas aumentando nos picos de deposição em períodos de veranico, ou seja, períodos secos dentro do período
chuvoso, além de queda acentuada ao final do período chuvoso. Dessa forma, as maiores deposições de nutrientes via
serrapilheira também ocorrem nesses períodos.

 
Conclusão: A produção de matéria seca de serrapilheira em áreas de caatinga raleada com o rebaixamento e controle da
jurema-preta seguida do enriquecimento com capim andropogon foi menor no período (agosto de 2017) e maior em (julho de
2018) que corresponde ao final das chuvas e início da seca. 
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Introdução: O sorgo (Sorghum bicolor) é uma planta forrageira com grande potencial de uso em regiões semiáridas, pois
possui alta eficiência no uso de água, associada a alta produção de biomassa. É uma cultura com grande amplitude de
produção de biomassa, devido aos diferentes híbridos existentes e suas diferentes aptidões produtivas, sendo importante
realizar estudos com híbridos de sorgo, procurando um equilíbrio adequado dos componentes da planta, alta biomassa,
produtividade e valor nutricional. (SHER et al., 2016). Com isso, objetivou-se avaliar a produção de diferentes híbridos de
sorgo forrageiro cultivados em região semiárida. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Escola Alvorada do Gurgueia, pertencente ao campus
Professora Cinobelina Elvas (CPCE), no município de Alvorada do Gurgueia, Piauí. O delineamento experimental foi em
blocos casualizado, com três repetições. A área total foi de 458,8 m2, sendo dividida em 75 parcelas de 2,8 m2 cada (2,8 m x
1 m) com espaçamento entre linhas de 0,70 m, e de 0,5 m entre parcelas e 2,00m entre blocos.Foram utilizados 23 hibridos
fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo, classificados como sorgo de duplo propósito. Foram realizadas analises de solo da
camada 0-20, no Centro de Análise de Solo do CPCE. O plantio foi no início do período chuvoso na proporção 20 sementes
m/linear. Realizou-se o corte a uma altura de 10 cm do solo descartando as linhas laterais, utilizando as plantas da área útil de
cada parcela (2m lineares centrais). Foi colhido e pesado no campo em balança digital de precisão de 10 kg, obtendo-se o
total de massa verde, após pesagem o material foi triturado em forrageira estacionária modelo EN-12B®, em partículas com 2
a 3 cm. Foi retirada uma amostra de 500g e levada para a estufa de ventilação forçada a 55ºC deixar por 72 horas para
determinar a pré-secagem. Foi obtido a produtividade de massa verde total, massa seca total (t ha-1), massa seca de folha total
(t ha-1), massa seca de colmo total (t ha-1), através do fracionamento morfológico. Os dados foram submetidos a análise de
variância, Scott-Knot ao nível de significância de P<0.05, utilizando o software SISVAR versão 5.0. 
Resultado e Discussão: Para produção de massa de forragem verde total (MFVT), os híbridos 947252, FEPAGRO 18,
12F042226, SF 11 apresentaram maiores valores (p=0,04) de 67,8, 62,8, 59,9 e 58,5±9,3 t ha-1, respectivamente (Tabela 1).O
híbrido 947252 foi superior (P<0,01) em produção MFST com 36,1±3,8 tha-1, entre os híbridos. Assim, como observado na
produção de MFVT, a produção MFST, seguiu a mesma tendência, relacionado em função da maior altura, maior proporção
de folhas e o teor de massa verde da planta no momento do corte desses hibridos (COSTA et al., 2016). Os híbridos SF15,
12F042226, SF11, 947072, 947252, 947030, 12F042422, 12F042066, SF25, 12F042150, 12F042224, FEPAGRO18, PROG
134 IPA, 9929012, 9929026 tem maior produção de massa de folha (P<0,01), os valores variaram de 4,8 a 2,3 ±0,7 t ha-¹.
Essa variação também é atribuída a característica genética desses híbridos, pois a maior proporção de folha é consequência do
menor comprimento de colmo (MACEDO et al., 2018). A produção de massa de colmo apresentou maior resultado (P<0,01)
para o hibrido 947252 com 20,7±2,3 t ha-1 em relação aos demais. Essa maior produção está associada ao maior porte desse
híbrido (234,8 cm), porém pode comprometer a qualidade já que essa fração apresenta menores coeficientes de
digestibilidade (MACHADO & VALLE, 2012). 
Conclusão: Os híbridos de sorgo 9929030, 12F042224, 12F042150, FEPAGRO19, FEPAGRO11, apresentam melhores
características de produção. 
Agradecimentos: EMBRAPA Milho e Sorgo pela doação das sementes dos híbridos e a Universidade Federal do Piaui. 
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Introdução: A monocultura de pastagens é a base para alimentação animal, entretanto sua persistência e, consequentemente,
manutenção dos índices produtivos estão relacionados ao manejo adotado. O uso de sistemas consorciados com leguminosas,
visa reduzir os impactos no solo, além de incrementar o valor nutritivo das forragens consumidas, assim, proporcionam
melhores rendimentos, tanto na produção de forragens, como animal (PEREIRA et al., 2015).O consorcio proporciona um
aumento na produção de biomassa entre, 23 a 39%, em relação a sistemas de monocultura, essa elevada produção é associada
à presença da leguminosa na pastagem (HANISCH et al., 2016; PEREIRA et al., 2015). Dentre as leguminosas forrageiras, a
Clitoria ternatea L., conhecida por cunhã, desponta como promissora, por ser adaptada às condições climáticas do nordeste
brasileiro (PINHEIRO, et al., 2010). Objetivou-se avaliar se o consorcio entre capim-Massai e cunhã aumenta a produção de
forragem.  
Material e Métodos: O experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte em Teresina-PI. Avaliou-
se pastagem de capim-massai consorciado com cunhã e monocultura de capim-massai. Adotou-se o delineamento em blocos
inteiramente ao acaso, sendo considerados dois tratamentos e dois blocos com 5 piquetes, totalizando 10 repetições por
tratamento. Antes da entrada dos animais, a altura da pastagem foi aferida com auxílio de uma régua graduada em cm em dez
pontos aleatórios, sendo que para a gramínea, a altura foi aferida tomando a curvatura da folha mais alta do dossel e, para a
leguminosa, a altura foi aferida com base na medida do ramo mais alto. Para a massa de forragem total, foram coletadas 3
amostras por repetição, a 15 cm do solo, utilizando um quadro de PVC com 0,5 m². Após o corte o material foi pesado, levado
ao laboratório de nutrição animal e dividida em duas alíquotas, sendo, uma para determinação do teor de matéria seca (MS) e
a segunda para separação dos componentes morfológicos (folha, colmo, ramos e material morto). Foi realizada análise de
variância dos dados e, quando detectadas diferenças, as médias foram comparadas pelo teste SNK a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: A presença da leguminosa na pastagem, favoreceu o crescimento do capim (P<0,05), bem como
proporcionou maior produção de forragem em relação à monocultura (P<0,05). O consórcio disponibilizou, quase mil quilos
a mais que a monocultura. A leguminosa proporciona melhores condições de desenvolvimento forrageiro, pois possui a
capacidade de inserir constantemente nitrogênio atmosférico no solo através da fixação biológica de nitrogênio, desse modo
esse nutriente contribui para a elevação da produtividade das forrageiras (HANISCH et al., 2016; PEREIRA et al., 2015), A
proporção forrageira no consorcio foi de 16,6 % e 83,4% para leguminosas e gramíneas, respectivamente. Quanto a
composição morfológica, o capim-massai quando consorciado, apresentou maior porção de folhas (P<0,05), já a fração colmo
não apresentou diferença entre as condições. O capim-massai tem a característica de possuir maior porção de folhas, dessa
forma, podemos observar que a relação folha:colmo é em média 3,8, enquanto que a cunhã apresentou uma relação
folha:haste inferior (1,1). Em relação ao material morto, o capim em monocultura possuiu maior produção em relação ao
consorciado (Tabela 1). Possivelmente essa maior porção de material senescente esteja associada ao autossombreamento dos
dosséis devido o adensamento da pastagem.

 
Conclusão: A presença da leguminosa consorciada ao capim-massai favorece o aumento da produção de forragem
disponível. 
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Introdução: O capim-elefante é uma das mais importantes forrageiras usadas em regiões tropicais, devido ao seu potencial 
de produção, valor nutritivo e aceitabilidade pelos animais (Carvalho et al., 2018). O uso de irrigação consiste em importante 
estratégia no manejo de forrageiras, proporcionando incremento na produção de matéria seca anual e diminuição da escassez 
de forragem no período seco do ano (Sanches et al., 2015).Com a avaliação do valor nutritivo, busca-se associar à 
composição química ao nível de aproveitamento dos nutrientes. Assim, com a produção de gás in vitro, pode-se estimar o 
volume de gás produzidos durante a fermentação do substrato (Maurício et al., 2003), refletindo a qualidade da forragem, 
auxiliando no manejo mais eficiente da planta e ajustes necessários para adequada alimentação dos animais.Com isso, 
objetivou-se avaliar o efeito de genótipos de Capim-elefante associado à presença e ausência de irrigação sobre a produção de 
gás in vitro de lâminas foliares.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental pertencente à Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, localizada no município de Garanhuns. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema de 
parcelas subdivididas, em que as parcelas principais foram constituídas da presença ou ausência de irrigação e as subparcelas 
pelos quatro genótipos dois de porte alto (IRI-381 e Elefante B) e dois de porte baixo (Taiwan A-146 2.77 e Mott), avaliados 
ao longo dos anos de 2017 e 2018. Nas parcelas experimentais que receberam irrigação, a aplicação de água foi realizada por 
meio de um sistema de gotejamento, repondo 100% da evapotranspiração real da cultura.As amostragens vegetais foram 
separadas em lâminas foliares e colmo, sendo realizadas no período chuvoso (agosto) e seco (dezembro) do ano de 2017 e 
2018. As amostras foram moídas em moinho tipo Willey para se proceder os ensaios de produção de gás in vitro, no 
Laboratório de Nutrição Animal da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE-UAG).Foi realizada a análise de produção de 
gás in vitro com o uso do transdutor de pressão, proposta por Theodorou et al. (1994). A produção cumulativa de gases após 
72 horas de fermentação foi estimada por meio da mensuração da pressão dos gases produzidos no decorrer do processo 
fermentativo, utilizando-se transdutor de pressão (LOGGER AG100 - Agricer).Os dados foram analisados utilizando o PROC 
MIXED do SAS University Edition. As médias foram comparadas utilizando o procedimento PDIFF ajustado pelo teste de 
Tukey, diferenças foram consideradas significativas quando P = 0,05.

Resultado e Discussão: O volume de gás produzido pela degradação dos carboidratos não fibrosos (Vf1) e carboidratos 
fibrosos (Vf2) nas lâminas foliares foram afetados pela interação genótipo x irrigação (Figura 1).Todas as variáveis foram 
superiores para os genótipos cultivados com irrigação, comparado à ausência de irrigação. Os genótipos Mott e Taiwan A-
146 2.37, quando irrigados, apresentaram menores valores para o Vf1 (Figura 1A). Na ausência de irrigação, observou-se 
apenas no Mott menor valor para esta variável, o Taiwan A-146 2.37 não diferiu significativamente do Mott, Elefante B e IRI 
381. Explicado pela fermentação da proteína solúvel, presente em maior quantidade, principalmente nos genótipos de porte 
baixo, que leva à geração de amônia como principal metabólito e influencia no equilíbrio do tampão bicarbonato, por capturar 
íons H+ e suprimir a liberação de CO2 (Chen et al., 2016).Quanto à variável Vf2 (Figura 1B), no tratamento irrigado, o 
Taiwan A-146 2.37 não diferiu dos genótipos de porte alto e do Mott. Similarmente, o Mott sem irrigação apresentou menor 
valor, em relação aos demais genótipos, que não diferiram entre si. Santoso e Hariadi (2009) mencionam que os carboidratos 
lentamente fermentáveis estão associados com maior produção de CH4, em função das grandes proporções de H2, CO2 e 
CH4 que são produzidos juntamente com o acetato.O Taiwan A-146 2.37 não diferiu significativamente dos genótipos de 
porte alto, devido provavelmente à disposição e rigidez das folhas, o que faz com que esta fração apresente composição 
fibrosa similar nos genótipos mencionados.



Conclusão: As lâminas foliares do genótipo Mott se destacam pela predominância das frações solúveis dos carboidratos, 
enquanto que os genótipos de porte alto e Taiwan A-146 2.37 são superiores quanto as frações de carboidratos fibrosos, 
medidos através do volume de gás produzido.
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Introdução: A palma forrageira tem sido uma alternativa na alimentação dos rebanhos em regiões áridas e semiáridas.
Entretanto, existem regiões com restrição de cultivo da palma forrageira devido aos fatores climáticos, em especial
temperaturas noturnas e umidade do ar. Regiões cujas noites são quentes e secas, a cultura perde muita água e o seu
desenvolvimento pode ser comprometido (Sampaio, 2005), principalmente a noite quando os estômatos estão abertos.
Objetivou-se avaliar a produção de três genótipos de palma forrageira em diferentes localidades de região tropical semiárida
classificada como restrita para o cultivo da palma forrageira. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em microrregiões pertencentes a região Sul do estado do Piauí (tropical
semiárida). O delineamento utilizado no experimento foi inteiramente casualizado com sete repetições em esquema fatorial
(3×7). Os fatores foram três genótipos de palma forrageira [Doce, Baiana (Nopalea cochenillifera) e Orelha de Elefante
Mexicana (Opuntia stricta)] e 7 localidades (1-Bom Jesus, 2-Currais, 3-Riacho Frio, 4-Curimatá, 5-Júlio Borges, 6-Avelino
Lopes e 7-Corrente).O clima das localidades da região é classificado como Aw tropical (localidade 3, 4 e 7) e BSh, semiárido
quente, (localidade 1, 2, 5 e 6) de acordo com classificação Köppen de 1936, (Alvares et al., 2013). A aptidão para o cultivo
da palma forrageira em cada localidade em relação a temperatura e umidade relativa do ar foi classificada conforme Lucena
et al. (2016), considerando todas as localidades do presente estudo como restrita (cultivo limitado), para o cultivo de palma
forrageira. O corte da palma forrageira foi realizado após um ano do plantio, com corte acima do cladódio matriz. Foram
avaliadas as características de produção: número de cladódios, produção de biomassa verde e biomassa seca. Os dados foram
analisados para análise de variância e interação (Localidade × Genótipos), utilizando o teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade, no software SISVAR versão 5.0. 
Resultado e Discussão: Para produção de biomassa verde e seca de forragem (t ha-1), e número de cladódio houve interação
(P<0,05) entre genótipos e localidades (Tabela 1). O genótipo Doce apresentou maior número de cladódios entre os
genótipos, e para as localidades 3, 5, 6 e 7. O número de cladódios no genótipo OEM não diferiu (P>0,05) entre localidades.
A maior produção de biomassa verde e biomassa seca de forragem foi observada no genótipo Baiano na localidade 1. O
genótipo Doce teve maior produção em 3 e 6 e o genótipo OEM em 2 e 6. A maior produção de biomassa verde e,
consequentemente, de biomassa seca de forragem no genótipo baiana observado na localidade 1 são preponderantes para uma
ampla expressão do potencial genético do genótipo.Fato contrário ocorreu com o genótipo Doce. Contudo, considerando o
menor porte desse genótipo e que o espaçamento entre plantas foi igual para os genótipos avaliados, pode-se, então, fazer o
uso de estratégia no plantio de acordo com genótipo a ser utilizado. Esse fato foi constatado em estudo de Silva et al. (2014)
que obteve 44,7 t ha-1 ano-1 de biomassa seca com densidade de 80.000 plantas ha-1. As localidades 4 e 7 obtiveram
independente dos genótipos produção de biomassa seca <10 t ha-1 ano-1, se confirmando como localidades restritas ao
cultivo da palma forrageira. Nas demais localidades os genótipos de palma forrageira apresentaram produção elevada, mesmo
em região com restrição de cultivo. 
Conclusão: A restrição do cultivo da palma forrageira em relação a produção de biomassa foi confirmada para as localidades
4 e 7 com Aw tropical. Nas localidades 1, 2, 3, 5 e 6 apesar da restrição climática, recomenda-se o cultivo da palma forrageira
em relação a produção de biomassa. 
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R.M., SABOYA, L.M.F., NASCIMENTO, P.L., 2016. Aptidão e Zoneamento Agroclimático da palma forrageira para o
estado do Piauí. Ver. Bras. Agric. Irrig. 10, 809-819. SAMPAIO, E.V.S.B. Fisiologia da palma. In; MENEZES, R. S. C. et al.
(eds). A palma no Nordeste do Brasil: conhecimento atual e novas perspectivas de uso. Editora Universitária da UFPE, p. 43-
55, 2005.SILVA, L.M., FAGUNDES, J.L., VIEGAS, P.A.A., MUNIZ, E.N., RANGEL, J.H.A., MOREIRA, A.L., BACKES,
A.A., 2014. Produtividade da palma forrageira cultivada em diferentes densidades de plantio. Cienc. Rural. 44, 2064-2071.
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Introdução: O nitrogênio participa da composição de diversas moléculas orgânicas no interior das plantas, e é o principal
controlador dos processos fotossintéticos (CUNHA et al., 2012). Cândido et al. (2013) relataram a importância do nitrogênio
para palma forrageira pelo fato de manter a cultura produtiva por vários ciclos. Entretanto, existe muita variação na
recomendação da frequência da adubação nitrogenada na palma forrageira. A compreensão da quantidade e frequência ideal
de aplicação do nitrogênio pode melhorar o desenvolvimento da cultura perene, e permitir recomendações de adubação e
aumentar assim a eficiência do seu uso. Objetivou-se avaliar a produção da palma forrageira Doce (Nopalea cochenillifera)
em relação a frequências e doses de aplicação de nitrogênio. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no município de Bom Jesus, na região Sul do Cerrado do Piauí. Foi
utilizado o delineamento em blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas no espaço, com doze repetições. As
parcelas de cultivo representaram três frequências de aplicação do adubo nitrogenado (1 vez ano-1, 6 vezes ano-1 e 12 vezes
ano-1) e as subparcelas compreenderam quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg de N ha-1 ano-1), todas as
aplicações de nitrogênio iniciaram após 30 dias do plantio. A palma forrageira utilizada foi o genótipo Doce (Nopalea
cochenillifera). Com um ano do plantio foi realizado o corte para determinação da produção de massa de forragem verde
(PMFV) em t ha-1, produção de massa de forragem seca (PMFS) em t ha-1. O material foi pesado no campo, com uso de
balança eletrônica digital, capacidade 1 g a 5 kg, modelo Sf-400 UNICASA®, para obter o total de PMFV. Em seguida, uma
amostra com aproximadamente 500 g de matéria verde foi retirada para determinação da produção de massa de forragem seca
em t ha-1 ano-1. Foi realizada uma simulação da capacidade de suporte (CAPS) do genótipo de palma Doce em um hectare
para confinar ovinos por um período de 90 dias. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, comparando as
médias da frequência de aplicação do adubo nitrogenado através do teste Tukey e os níveis do adubo nitrogenado através da
análise de regressão linear, ambos com significância de P<0,05. Os dados foram analisados utilizando-se o software SISVAR
versão 5.0. 
Resultado e Discussão: Não houve interação (P>0,05) entre os fatores frequência de aplicação de nitrogênio e doses de
nitrogênio para nenhuma das variáveis estudadas (Tabela 1).Para a PMFV e PMFS, foram observados efeito (P<0,01) da
frequência de aplicação do N na palma forrageira (Tabela 1). A frequência de aplicação do nitrogênio apresenta efeito direto
para as variáveis relacionadas a produção por estimular o aumento no conteúdo celular e na capacidade expansiva da planta,
maximizando assim a produtividade da cultura.A frequência de aplicação do nitrogênio de 6 vezes ano-1 apresentou maior
(P<0,01) PMFV e PMFS com valores de 151,0±17,8 e 9,8±1,0 t ha-1, respectivamente, sendo superior em 88,5 e 5,3 t ha-1 de
massa de forragem verde e seca, respectivamente, que a frequência de aplicação do N de 1 vez ano-1. Em trabalhos
conduzidos por Silva et al., (2014), estudando diferentes genótipos de palma forrageira observaram que genótipo Doce,
apresentou maiores valores para a produção de PMFV e PMFS, em relação aos demais genótipos avaliados.Houve efeito
linear crescente (P<0,01) para PMFV e PMFS em relação ao aumento da dose de nitrogênio na palma forrageira. Para a
PMFV e PMFS houve um aumento de mais de duas vezes na produção com a aplicação de 400 kg N ha-1, quando comparado
com o tratamento sem nitrogênio. Para a variável CAPS o aumento das doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg N ha-1)
proporcionaram aumentos lineares crescentes, sendo constatado que quanto maior a aplicação de nitrogênio maior é a
produção da palma forrageira.  
Conclusão: O nitrogênio aplicado 6 vezes ao ano-1 proporciona maiores valores para características produtivas. A dose 400
kg de N ha-1 proporciona maior produtividade da palma forrageira genótipo Doce. 
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Introdução: A palma forrageira por ser uma cactácea, possui boa adaptação às regiões áridas e semiáridas, apresentando 
tolerância a períodos longos de estiagem e alta eficiência no uso de água (DUBEUX JÚNIOR et al., 2010; PINHEIRO et al., 
2014; SILVA et al., 2015). Constitui-se como um dos principais recursos forrageiros da pecuária na Região Nordeste do 
Brasil, considerando sua importância na alimentação dos principais rebanhos como fonte de água, energia e minerais 
(ALMEIDA et al., 2012). Estudos que fundamentem a adubação da palma forrageira são importantes para aumentar a 
produção dessa forrageira de grande importância para região.Objetivou-se avaliar a produção da palma Doce em diferentes 
localidades em ambiente tropical, sob diferentes estratégias de adubação nitrogenada.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido em duas localidades com clima Tropical, sob delineamento em blocos 
casualizado em parcelas sub-subdivididas no espaço, com cinco repetições. As parcelas corresponderam de duas frequências 
de aplicação da adubação nitrogenada (aplicação total aos 30 dias e fracionada aos 30 e 60 dias), as subparcelas constaram de 
quatro doses de nitrogênio (0, 100, 200 e 400 kg ha-1 ano-1) e as sub-subparcelas corresponderam de duas localidades de 
cultivo da palma localidade 1 (município de Curimatá, Piauí) e a Localidade 2 (município de Riacho Frio, Piauí). Para o 
plantio, foram realizadas correção de acordo com a análise de solo, e adubação de plantio com 40 kg ha-1 de potássio e 75 kg 
ha-1 de fósforo. A adubação nitrogenada foi realizada de acordo com o tratamento utilizando ureia (45% de N). O 
espaçamento utilizado foi de 1,5 m x 0,1 m, com parcelas de 4,5 m x 5,0 m.As subparcelas foram compostas de 4,5 m x 1,2 m 
com 36 raquetes de palmas e avaliadas duas plantas úteis por subparcelas para as análises de crescimento. A palma foi 
irrigada por sistema de gotejamento com equivalente a 1mm de água a cada 7 dias. O corte para avaliação das características 
produtivas da palma forrageira foi realizado após um ano do plantio, acima do cladódio matriz.Para avaliação das seguintes 
observações: número de cladódios, total de biomassa verde e biomassa seca de forragem. Os dados foram submetidos para 
análise de variância, regressão linear, e teste de médias com o teste de Tukey a 5% de probabilidade, empregando o sistema 
SISVAR, versão 5.0. 

Resultado e Discussão: Não foi observado interação (P>0,05) para frequência × doses × localidade, doses × localidade e 
frequência × doses (Tabela 1). Houve interação entre a frequência × localidade para produção de massa verde (PMV) e 
produção de massa seca (PMS).Para frequências de adubação houve efeito (P<0,05) para as variáveis PMV, PMS, enquanto 
que para doses de nitrogênio houve efeito significativo no número de cladódios, PMV, PMS, já para localidades houve efeito 
significativo para número de cladódios, PMV e PMS. O uso nitrogênio promoveu efeito linear crescente (P<0,01) para o 
número de cladódios, PMV e PMS (Tabela 2).Para a PMV e PMS obtiveram médias que variaram de 57,0 a 68,0 t ha-1 e 2,4 
a 3,7 t ha-1. A produção dessa variedade de palma forrageira, nas regiões avaliadas, foi abaixo das médias encontradas em 
outras regiões Tropicais do Brasil.Foi observado a diferença (P<0,05) para as variáveis PMV, PMS, entre as localidades e 
frequência de aplicação de N (Tabela 3). A frequência de 60 dias do adubo nitrogenado na localidade 2 apresentou maiores 
valores para PMV, PMS. Fato que pode ser explicado pelas diferentes entre as regiões, e pelo fato da fonte de N utilizada ter 
sido a ureia, podendo ter ocorrido maior perdas por volatilização e lixiviação na localidade 1, fazendo com que a palma 
forrageira não tenha absorvido adubação nitrogenada de forma eficiente. Neste sentido, Gonzales (1989) relatou uma maior 
produção com adubação química (nitrogenada) em decorrência de longos período de produção, não havendo diferença nos 
primeiros dois anos.



Conclusão: A dosagem de 400 kg N hectare ano-1, apresenta maior produção para palma forrageira genótipo Doce. 
Aplicação da adubação nitrogenada de 30 e 60 dias obteve uma maior produção nas duas localidades para palma forrageira 
genótipo Doce. 
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Introdução: O sistema de integração lavoura pecuária (ILP) tem mostrado grande potencial na produtividade das culturas,
como também na redução da degradação de pastagens e do solo, além de melhorar o potencial produtivo do mesmo. As
pastagens como um todo apresentam relevância nesse sistema, pois os sistemas radiculares dessas pastagens são extensos e se
renovam auxiliando na redução de erosão hídrica (Hernani et al., 2002), além do seu potencial na alimentação animal.Esse
sistema é uma técnica racional e sustentável de cultivo, como forma de diversificar a produção rural, quebrar ciclos de pragas
e doenças, aumentar a mitigação de gases do efeito estufa, reduzir o desmatamento e aumentar a rentabilidade do produtor
rural (WENDLING, 2011). Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção total e os componentes morfológicos do capim
paiaguás solteiro, e em consórcio com milho e sorgo, no momento da ensilagem. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe, no período de maio
a outubro de 2018. Onde houve a implantação do sistema ILP cultivado com Milho Híbrido “DKB 177 PRO 3”, Sorgo
(Sorghum bicolor cv. BRS Ponta Negra) e Urochloa brizantha cv. Paiaguás.Os tratamentos foram paiaguás solteiro e
consorciado com milho e sorgo. Foi realizado um delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. A semeadura
do paiaguás foi realizada na adubação de fundação tanto no consorcio com as culturas agrícolas (na linha), quanto, no
monocultivo, com concentração de 7 kg ha-1 de sementes puras e viáveis. Estimou-se a produção do paiaguás (kg ha-1 de
MS) por meio de cortes, rente ao solo (nos tratamentos consorciados logo após a colheita da cultura agrícola), de todos os
perfilhos contidos em um quadro amostral de 1 m². As amostras foram divididas em duas subamostras. A primeira subamostra
inteira foi pesada, seca em estufa de ventilação forçada de ar a 55 ºC por 72 horas e novamente pesada. A segunda
subamostra foi separada em folha, colmo e material morto, colocada para secar em estufa de ventilação forçada de ar a 55 ºC,
por 72 horas e pesadas. A partir desses dados foi possível mensurar a produção de cada um dos componentes morfológicos
(folha, colmo e material morto).Os dados foram analisados através de análise de variância a nível de 5% de significância.
Quando “F” se apresentou significativo (P<0,05) foi utilizado teste de Tukey para comparação entre médias, utilizando o
programa estatístico SAS. 
Resultado e Discussão: A produção massa seca (MS) total (kg ha-1) apresentou diferença estatística (P<0,05) quando
comparou o paiaguás solteiro com o paiaguás consorciado. Entre o paiaguás vindo dos consórcios (milho e sorgo), não
apresentou significância estatística (P<0,05). A produção de folhas apresentou uma maior porcentagem no paiaguás em
monocultivo e em consórcio com o milho, em relação ao consorciado com sorgo, diferindo significativamente. Quando
analisada a porcentagem de colmo, ocorreu variação entre o paiaguás em monocultivo e em consórcio com o sorgo, já o
consórcio com o milho não diferiu entre eles. Em relação ao material morto o paiaguás solteiro e consorciado ao milho foram
distintos ao consorciado ao sorgo. Na produção de folha, colmo e material morto (kg ha-1), houve diferença estatística
(P<0,05) entre o paiaguás em monocultivo com os consorciados (milho e sorgo) e entre os consórcios. Onde o paiaguás
monocultivo apresentou uma maior produção de folha, colmo e material morto, seguido pelo paiaguás resultante do consórcio
com o sorgo. O paiaguás proveniente do consórcio com o milho apresentou os menores valores (Tabela 1).O paiaguás teve
desenvolvimento de forma livre, sem competição por água, luz e nutrientes e sem sofrer sombreamento.

 
Conclusão: O paiaguás apresentou uma melhor produtividade quando em monocultivo, porém as consorciações apresentaram
bons valores e não interferiram no desenvolvimento do paiaguás. 
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Introdução: A Caatinga é um dos biomas de maior notoriedade no Brasil e sofre de uso indiscriminado de seus recursos 
naturais e apresenta modificações em sua composição florística do estrato herbáceo por conta do superpastoreio (ARAÚJO 
FILHO, 1997). Atualmente observou-se esforços para o desenvolvimento de técnicas para o incremento da vegetação natural 
que sejam ecologicamente sustentáveis e economicamente rentáveis (PEREIRA FILHO et al, 2007; CONRADO et al, 2019). 
Portanto, um dos métodos desenvolvidos é o raleamento das pastagens naturais da Caatinga, que consiste na manutenção de 
150 a 200 árvores por hectare, mantendo um índice de 15 a 20% de sombreamento e não afetando o desenvolvimento do 
estrato herbáceo (ARAÚJO FILHO, 2013). Em contrapartida, ocorrerão benefícios como a venda da madeira, acúmulo de 
matéria orgânica e a utilização de suas folhas na alimentação animal. Objetivou-se avaliar o potencial de produção do estrato 
herbáceo da caatinga sob níveis de sombreamento arbóreo em faixas.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão (UEPE) do Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Limoeiro do Norte. A área experimental foi composta de relevo plano e 
caracterizada pela predominância de solos da classe dos Cambissolos. A precipitação média anual da região é de 600 mm, 
concentrada nos meses de fevereiro a maio. Foram avaliados diferentes níveis de cobertura lenhosa (17; 30 e 46%), 
equivalentes a 28; 14 e 7 m respectivamente, com o intuito de verificar a produção do estrato herbáceo nativo, em 
delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (níveis de cobertura lenhosa) e três repetições. Foram realizadas 
avaliações estruturais do estrato herbáceo uma vez durante a estação chuvosa de 2018. O ponto de colheita foi estabelecido 
quando o estrato herbáceo iniciou o florescimento. Realizou-se altura do dossel (m), com auxílio de bastão retrátil graduável. 
Amostrou-se 10 pontos por parcela. Índice de cobertura do solo (%): Realizado com auxílio de molduras com área de 1,0 x 
1,0 m, sendo direcionadas 4 molduras por parcela, atribuísse notas de cobertura variando de 0% para solo totalmente 
descoberto e 100% para solo totalmente coberto. Biomassa de Forragem Total (BFT kg ms ha-1): A biomassa de forragem 
total foi estimada colhendo material presente no interior das molduras utilizadas estimar a cobertura. Realizou-se análise de 
variância e teste de comparação de média. Para comparar os efeitos dos tratamentos utilizou-se o teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade.

Resultado e Discussão: Foi realizado o reconhecimento fitossociológico do estrato herbáceo presente nas parcelas e o 
Bamburral (Hyptis suaveolens) apresentou dominância de 100%. As variáveis altura do dossel, índice de cobertura e BFT não 
apresentaram diferença. Desta forma, o Bamburral caracteriza-se como bastante tolerante aos níveis de sombreamento 
estudado. O Bamburral apresenta acelerado crescimento, folhas largas, caule fotossintético e pouca lignina, tais atributos, 
associado à fisiologia C3, pode explicar a maior plasticidade aos níveis de sombreamento (TAIZ et al., 2017). O Bamburral é 
considerado um problema para as pastagens (SILVA et al., 2003) pela sua agressividade de disseminação, além de não fazer 
parte da dieta dos ruminantes domésticos. Desta forma, junto com o raleamento da vegetação da caatinga é fundamental 
realizar o enriquecimento, pois o aparecimento de espécies nativas com reduzida aceitabilidade pode comprometer o 
desempenho animal.As variáveis altura do dossel (m); Índice de cobertura (%) e BFT (kg ms ha-1) encontra-se na figura 
(figura 1) abaixo.



Conclusão: Os níveis de sombreamento não influenciaram no crescimento e produção do estrato herbáceo. O 
enriquecimento deve ser utilizado a fim de aumentar a capacidade de suporte da caatinga raleada em faixas.
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Introdução: Por possuir características edafo-climáticas ideais, o Brasil possui grande destaque no cenário mundial da
produção animal sob exploração em pastagens (Gomide e Alexandrino, 2007). As gramíneas do tipo C4 apresentam elevadas
taxas de acúmulo de biomassa e, quando corretamente manejadas, apresentam características estruturais e valor nutritivo que
repercutem em elevado desempenho animal (Silva e Nascimento Junior, 2007). O conhecimento das produções realizadas
com os diferentes períodos de descanso torna-se fundamental para que se consiga cultivar estas gramíneas e quantificar as
devidas taxas de lotação, uma vez que este processo produtivo é decorrente de fatores ambientais e de manejo (Barbosa, et al.,
2007). Diante do exposto, objetivou-se quantificar a produção e acúmulo de biomassa de forragem em um ciclo de pastejo de
Brachiaria decumbens (syn. Urochloa decumbens cv. Basilisk), manejado sob duas intensidades de pastejo. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na época seca do ano de 2018, em uma área implantada com a gramínea
Brachiaria decumbens (syn. Urochloa decumbens cv. Basilisk), pertencente ao Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura
da Universidade Federal do Ceará (NEEF/UFC). Os piquetes possuíam aproximadamente 175 m² e eram pastejados por
ovinos da raça Morada Nova. Os tratamentos consistiram de dois índices de área foliar residual (IAFr), de 1,3 e 1,8, e o
momento de acesso pelos animais acontecia quando o dossel alcançava interceptação da radiação fotossinteticamente ativa
(IRFA) de 95%. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 4 repetições (sendo o piquete a unidade
experimental). O IRFA e o IAFr foram quantificados através do analisador PAR-LAI em agricultura modelo AccuPAR LP-
80. Ao atingir as metas de manejo preconizadas, a biomassa de forragem (g) de dentro de uma moldura (0,126 m²) foi colhida,
e posteriormente levada a estufa de ventilação forçada a 55°C até atingir peso constante, sendo possível quantificar as
variáveis: Biomassa de forragem residual (BFTr, kg.MS/ha- 1), pré-pastejo (BFTp, kg.MS/ha-1), acúmulo (BFTACum,
kg.MS/ha-1) e a densidade populacional de perfilhos (DPP, perfilho/m²) do ciclo. Para ser relacionado a produção de
biomassa, a densidade populacional de perfilhos (perfilho/m²) dentro da moldura também foi colhida. Foi realizada análise de
variância pelo teste “F” e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (P<0,05). Foi utilizado o programa estatístico Sisvar
versão 5.6. 
Resultado e Discussão: A biomassa total produzida na condição residual foi influenciada (P<0,05) pelas diferentes
intensidades, tendo o residual 1,8 produzido 16% a mais biomassa quando comparada ao residual 1,3. Esse valor foi o
principal responsável por promover um maior acúmulo de biomassa de forragem (P<0,05) (Figura 1). Não foi observada
diferença significativa (P>0,05) para as variáveis DPP e BFTp, provavelmente por conta da condição de pastejo ter sido a
mesma, ou seja, quando o dossel atingia 95% de IRFA. De acordo com Barbosa et al. (2007), o menor residual promove uma
maior inserção da radiação no interior do dossel, o que promove a ativação das gemas laterais, refletindo na produção de
biomassa de forragem do ciclo almejado.

 
Conclusão: A intensidade de desfolhação de IAFr 1,3 propiciou um maior acúmulo de biomassa de forragem e maior
densidade populacional de perfilhos. 
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Introdução: A estrutura do pasto e a disponibilidade de forragem de uma pastagem natural formam os recursos forrageiros
responsáveis pela produção animal, sendo base de sustentação da pecuária. ERINGER e JACQUES (2002) afirmam que a
qualidade da forragem é um dos aspectos básicos determinantes da eficiência da utilização da pastagem.O conhecimento da
condição corporal dos animais pelo pecuarista, além de contribuir para tomadas de decisões referentes ao rebanho, auxilia no
manejo relacionado às características produtivas e qualitativas das pastagens. Neste sentido, o presente trabalho objetivou
monitorar a produção e a qualidade de uma área de campo nativo em períodos de outono/inverno, avaliando simultaneamente
a condição corporal de vacas de cria em terço final de gestação. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido entre os meses de maio e agosto de 2019, em Santana do Livramento/RS
(30° 48' 37.732"s e 55° 42' 32.321"w). Foram avaliadas 53 fêmeas Hereford e Braford prenhas, com idade entre três e sete
anos. Os animais foram mantidos em regime de pastoreio rotativo em pastagem nativa. A área utilizada possui um total de
46,97 hectares (ha), subdividida em 38 piquetes de aproximadamente 1 ha. Com a utilização da régua para manejo de campo
natural desenvolvida pelo Instituto Nacional de Investigação Agropecuária (INIA), estimou-se a quantidade de forragem
disponível pela altura da forragem e a porcentagem de matéria verde. Os 38 potreiros foram divididos em 3 sistemas. Para
determinação da quantidade de forragem disponível pré-pastejo, foram escolhidos 3 potreiros representativos e utilizada a
técnica da dupla amostragem, que consiste no corte, pesagem e secagem de 10 amostras da área e mais 20 amostras visuais,
visando estimar a quantidade de quilos de matéria seca (kg/MS) disponível aos animais. Para resultado final em kg/MS
utilizou-se o método estatístico de regressão linear pós média de massa seca dos 10 cortes de forragem. Todas as fêmeas
foram submetidas a três avaliações visuais de ECC, sendo classificadas entre 1 a 5 (1 muito magra e 5 muito gorda), no
último dia de permanência nos sistemas. As avaliações foram realizadas nas datas 03/05/19, 01/06/19 e 04/08/19,
respectivamente. 
Resultado e Discussão: Os sistemas 1, 2 e 3 obtiveram média de 1.593,95, 1.158,72 e 2.332,48 kg/MS e 65%, 45% e 35% de
forragem verde pré-pastejo, respectivamente. O ECC médio dos animais pós-pastejo foi de 2,98, 2,46 e 2,73,
respectivamente. A disponibilidade de forragem e a proporção de forragem verde média dos piquetes nos sistemas foi
acompanhada pela condição corporal das vacas. Ressalta-se que no momento da entrada dos animais no sistema 3 houve uma
maior disponibilidade de MS/ha, porém os animais apresentaram um ECC mais baixo. Este deve-se provavelmente pela pior
qualidade da matéria seca disponível (apenas 35% de matéria verde). JAURENA,et al. (2018) afirmam que em forrageiras
completamente secas o nível de proteína é próximo de 4 a 5%, enquanto que em forragens verdes podemos esperar valores
próximos de 10 a 12%. Também pode-se levar em consideração o estado fisiológico em que os animais se encontravam, já
que em estado gestacional avançado a conversão da matéria seca ingerida passa a priorizar o ganho de peso do terneiro (intra
uterino).

 
Conclusão: A quantidade de matéria seca e a qualidade de matéria verde disponível na pastagem natural influenciam a
condição corporal de vacas de corte em sistema de pastoreio rotativo.
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Introdução: O Sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP) vem sendo adotada a fim de diminuir impactos causados pelas
práticas mecanizadas, o manejo e uso incorreto do solo, motivos esses, que causam a redução da produtividade agrícola da
área. A redução do aparecimento de pragas nas culturas trabalhadas, redução de plantas infestantes, recuperação da fertilidade
do solo e a otimização das práticas mecanizadas são alguns benefícios entregues pela ILP.Esse sistema pode ser realizado
com os mais variados tipos de plantas. O sorgo é uma cultura utilizada nesse sistema em conjunto de espécies do gênero
Urochloa, e assim, por ter uma boa produção de grãos, o cultivo do sorgo se torna uma boa opção para produtor que visa uma
boa produtividade e com baixo custo. Contudo, avaliação do cultivo de sorgo com o capim paiaguás em Sergipe ainda são
incipientes.Assim, o objetivo com este trabalho é avaliar a produção do sorgo e dos componentes morfológicos em
monocultivos e em consórcio com o capim paiaguás. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na estação experimental Campus Rural localizada no município de São
Cristóvão-SE, entre maio e outubro de 2018. Foi utilizada uma área de 1.400m² onde foi implantado o ILP com as culturas do
Sorgo (Sorghum bicolor cv. BRS Ponta Negra) e o do Capim Paiaguás (Urochloa brizantha cv. BRS Paiaguás).Foram
avaliados o sorgo em monocultivo e sorgo cultivado com capim paiaguás, em blocos casualizado, com quatro repetições. O
sorgo foi implantado com 0,55 m de espaçamento entre linhas, com 140.000 plantas ha-1 (8 plantas m-1 linear), juntamente
com o capim (7 kg ha-1).A estimativa da produção total de MS e dos componentes morfológicos (kg ha-1 de MS) procedeu-
se a partir da colheita de duas amostras da cultura, em 3 m lineares alocados de maneira aleatória em cada parcela. As plantas
foram coletadas, armazenadas em sacos plásticos, identificadas, pesadas e levadas ao Laboratório de Forragicultura (LAFOR)
da UFS. Logo após, retirou-se duas subamostras, uma foi identificada e pesada, enquanto na outra foi realizada a separação
em folhas, colmos, panícula e material morto. Após separação, todos os componentes foram armazenados em sacos de papel,
identificados e secos em estufa a 55ºC por 72 horas. Posteriormente, todas as amostras foram novamente pesadas para
determinação da produção de MS total e dos componentes morfológicos através da diferença de massa.Utilizou-se o
programa SAS 9.0 para análise de variância a nível de 5% de significância. Quando o “F” se apresentou significativo foi
utilizado teste Tukey para comparação entre médias. 
Resultado e Discussão: A massa seca de folhas, de material morto e de panícula, assim como a porcentagem de folhas, de
colmos, de material morto e de panícula do sorgo não foi influenciada (P>0,05) pelo sistema de cultivo. A produção de massa
seca total e de colmos foi maior (P<0,05) no monocultivo.Este resultado pode ser justificado devido à menor competição por
nutrientes com a cultura consorciada, e assim, resultando no alongamento de colmos. Os efeitos da competição entre plantas
podem ser reduzidos com a utilização de práticas culturais que modifiquem o seu arranjo espacial, de forma que a espécie
forrageira reduza a produção de biomassa (Dan et al., 2011).



Conclusão: O sorgo em monocultivo tem uma maior produção de massa seca total e de colmos quando comparado ao sorgo
consorciado com capim paiaguás. 
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Introdução: O cultivo de espécies nativas do Nordeste brasileiro constitui uma alternativa importante para aumentar o aporte
de forragem ao sistema de produção, em decorrência da adaptação ecológica dessas plantas. A Jureminha (Desmanthus
pernambucanus (L.) Thellung), é uma leguminosa arbustiva, originária provavelmente no Nordeste do Brasil (Costa et al.,
2017), capaz de fixar N e pode ser usada em silagens, fenos, bancos de proteína e adubação verde (Freitas et al., 2011).No
manejo de leguminosas forrageiras, o espaçamento de plantio pode otimizar o uso da água e nutrientes pela planta, podendo
afetar a produção da forragem. Outro aspecto importante é a intensidade de corte pois, cortes muito intensos podem
prejudicar a rebrota, enquanto cortes pouco intensos, podem ocasionar perdas na produtividade. Objetivou-se avaliar o efeito
do espaçamento de plantio e intensidade de corte sobre as características produtivas de Jureminha em diferentes épocas de
corte na Zona da Mata Seca de Pernambuco. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina (EECAC) da
UFRPE em Carpina – PE. O clima é classificado por Thornthwaite como subúmido. O delineamento foi em blocos
casualizados com parcelas subdivididas e quatro repetições, com espaçamentos de plantio (0,5 m x 0,5 m; 0,8 m x 0,8 m e 1,0
m x 1,0 m; com 40.000, 15.625 e 10.000 plantas ha-1, respectivamente) avaliados nas parcelas e intensidades de corte (20 e
40 cm) nas subparcelas. Foi realizada adubação com 50 e 60 kg ha-1 de P2O5 e K2O. Mudas do genótipo 7G de Desmanthus
pernambucanus, obtidas por sementes, foram transplantadas aos 120 dias após a semeadura. Após 127 dias do transplantio,
realizou-se a aplicação das intensidades de corte. Realizaram-se dois cortes com intervalo de 84 dias (julho/18 – época
chuvosa; outubro/18 – época seca). A produção de folhas, caules e de forragem (folhas + caules) foi avaliada cortando-se
todas as plantas das subparcelas. O material coletado foi pesado (massa fresca), separado em folhas e caules (excluindo-se as
vagens), pesado novamente e pré-seco em estufa de circulação forçada de ar a 55 ºC (± 5 ºC) até atingir peso constante e, em
seguida foram determinados os teores de matéria seca (MS), segundo Detmann et al. (2012). Os dados foram submetidos a
ANOVA usando o PROC MIXED do software SAS. Os cortes foram considerados medidas repetidas no tempo. O
LSMEANS foi utilizado para comparar os espaçamentos de plantio por PDIFF ajustado para Tukey (P<0,05) e o teste F
(P<0,05) foi usado para comparar as intensidades e épocas de corte. 
Resultado e Discussão: Não houve efeito significativo (P>0,05) das intensidades de corte sobre as características produtivas.
Constatou-se interação significativa (P<0,05) entre espaçamentos de plantio e épocas de corte (Tabela 1). Na época chuvosa,
o aumento do espaçamento de plantio de 0,5 x 0,5 m para 0,8 x 0,8 m promoveu reduções de 54, 61 e 59% na produção de
folhas, caules e de forragem, respectivamente. Já o aumento do espaçamento de 0,5 x 0,5 m para 1,0 x 1,0 m reduziu em 76%
as características produtivas. No entanto, não houve diferença nas características produtivas entre os espaçamentos de 0,8 x
0,8 m e 1,0 x 1,0 m. Aumento do espaçamento de plantio pode possibilitar maior produção por planta, mas a redução da
densidade acarretou menor produção por área. Calado et al. (2016) avaliaram Desmanthus spp. ao longo de três cortes
(intervalo de 60 dias) e obtiveram, sob condições semiáridas com irrigação e densidade de 40.000 plantas ha-1, produção de
forragem de 748,76 kg MS ha-1 por corte. No presente estudo em região tropical subúmida, com o genótipo 7G não irrigado,
obteve-se com 40.000, 15.625 e 10.000 plantas ha-1 produções de 2.168, 928 e 597 kg MS ha-1 por corte, respectivamente.
As características produtivas não apresentaram, na época seca, diferença entre as plantas cultivadas nos distintos
espaçamentos de plantio. Porém, os menores rendimentos foram observados nessa época. O déficit hídrico afeta
negativamente a fotossíntese e a divisão e expansão celular, acarretando em menor crescimento dos tecidos e, portanto, menor
rendimento (Kaushal e Wani, 2016).



Conclusão: As intensidades de corte não afetam o rendimento de Jureminha no primeiro ano de cultivo. O aumento do
espaçamento de plantio de 0,5 x 0,5 m para 0,8 x 0,8 m e 1,0 x 1,0 m, assim como a época seca, promove redução na
produção de folhas, caules e de forragem de Jureminha. 
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Introdução: Na região Nordeste são realizadas diversas atividades agropecuárias, dentre elas a caprino-ovinocultura. As
leguminosas forrageiras são utilizadas como alternativas para aumentar a produtividade dos sistemas de produção, além de
melhorar a fertilidade do solo, possibilitando a recuperação de áreas degradadas, reduzindo os custos com adubação e o
impacto ambiental (KAFT et al., 2018). No entanto, é imprescindível a realização de pesquisas com a finalidade de estudar
novas variedades de leguminosas e um manejo adequado, para permitir uma produção de forragem satisfatória e com
qualidade. A frequência de corte é importante no manejo das plantas forrageiras, pois a alta frequência de corte pode limitar a
produção e a sobrevivência das plantas (ERGOM et al., 2016), e a menor frequência aumenta a produção mas, compromete a
qualidade da forragem. Objetivou-se avaliar o efeito da frequência de corte sobre a produtividade de Desmanthus spp. na
Zona da Mata de Pernambuco. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina (EECAC), da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Foi estudado o efeito de quatro frequências de corte (60, 90, 120 e 150
dias) sobre características produtivas de três genótipos (7G; 31D; 13AU) de Desmanthus spp., ao longo de dois anos. Foi
utilizado um esquema de parcelas subdivididas em blocos ao acaso, com quatro repetições. A área experimental foi
constituída por quatro blocos de 56 m2 (28 m x 2 m). A parcela principal (genótipo) possuía 16 m2 (8 m x 2 m), e cada
parcela foi constituída por quatro frequências, com área de 4 m2 (2 m x 2 m). Foram quantificadas a produção de forragem,
numa intensidade de corte de 20 cm do solo. As plantas foram colhidas e suas frações (folhas, caules e vagens) separadas e
pesadas. Em seguida, levadas a estufa à 55 ºC, por 72 horas, logo após moídas e determinada o teor de matéria seca. Os dados
foram avaliados quanto a normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (teste de Hartley), análise de
variância e o teste de Tukey, por meio do SAS University Edition. O efeito do ano foi tratado como medida repetida no tempo
e os blocos como efeito aleatório.O delineamento experimental foi blocos ao acaso em parcelas subdivididas, com quatro
repetições, sendo a parcela principal os genótipos e a subparcela as frequências. 
Resultado e Discussão: Houve efeito significativo (P?0,05) apenas da interação genótipos x ano e frequência de corte
(Tabela 1) sobre a produção de forragem. O genótipo 13AU obteve maior produção de forragem do que o 7G no ano de 2017,
mas não diferiu do genótipo 31D. No ano de 2018 a produção de forragem não diferiu. Quanto a comparação de cada
genótipo entre os anos estudados, o 13AU apresentou menor produção de forragem no ano de 2018. Essa redução pode estar
relacionada a menor eficiência desse genótipo na renovação dos tecidos no decorrer dos cortes, somada a baixa precipitação
pluvial ocorrida nesse ano. Com relação ao efeito da frequência de corte, observou-se maior produção de forragem nas
frequências de 150 e 120 dias, o que pode estar relacionada ao maior período que essas plantas permaneceram no campo, com
favorecimento para maior desenvolvimento e crescimento. Silva et al. (2010) avaliaram a produção de leguminosas sob
diferentes frequências de corte (28 e 56 dias) e constataram que a frequência de corte afetou a produção das leguminosas
estudadas, o que indica a necessidade de manejo diferenciado para as cultivares testadas.

 
Conclusão: Frequência de corte de 120 dias pode ser usada para manejar genótipos de Desmanthus spp. nas condições
estudadas.
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Introdução: A variabilidade climática da região Nordeste torna irregular a produção de alimentos para os rebanhos, o que
acarreta redução da produtividade animal na região. O uso de espécies adaptadas às condições climáticas locais, como a
palma, é essencial, principalmente devido as altas temperaturas e déficit hídrico na região (QUEIROZ et al., 2015).A palma
forrageira (Opuntia e Nopalea) é notadamente cultivada em condições de sequeiro, ocorrendo possíveis modificações no
crescimento e desenvolvimento ao longo do ciclo da planta, de acordo com alterações ambientais em que está inserido
(SILVA et al., 2015).Neste contexto, objetivou-se avaliar a produtividade de seis clones de palma forrageira no município de
Arcoverde – PE durante duas colheitas. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em Arcoverde, na Estação Experimental do Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA). O solo foi classificado como REGOSSOLO EUTRÓFICO (EMBRAPA, 2013), com textura franco-
arenosa. Arcoverde está localizado na mesorregião do Sertão, com altitude aproximada de 680 metros. O clima é semiárido
BSh (Köppen), temperatura do ar média de 22,9 °C e precipitação média anual de 694 mm (APAC, 2019).O plantio foi
realizado em julho de 2013, com a primeira colheita em maio de 2015 e a segunda em junho de 2017. As colheitas foram
realizadas preservando-se os cladódios primários. A precipitação total do plantio a primeira colheita foi de 1130 mm, entre a
primeira e segunda foi de 1070 mm.Foram avaliados seis clones de palma forrageira: F21 (Nopalea sp.), IPA Sertânia e
Miúda (Nopalea cochenillifera Salm-Dyck), IPA-20 (Opuntia ficus-indica Mill.), F8 (Opuntia atropes Rose) e Orelha de
Elefante Mexicana (OEM) (Opuntia stricta Haw). O espaçamento entre filas foi de 1,5 m e entre plantas de 0,4 m. O
delineamento experimental foi casualizado em blocos, com três repetições. Para estimativa da produção de forragem (t de MS
ha-1 2 anos-1) foram colhidas todas as plantas da área útil da parcela, contabilizado o número de plantas, que refletiu o
estande no momento da colheita, descrito em porcentagem de plantas vivas em relação ao estande no momento da
implantação do experimento. A análise de variância foi realizada por meio do software SAS University Edition. As médias
foram comparadas pelo Teste de Tukey, considerando o nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa entre os clones para a produção de forragem na primeira colheita
(2015), mas houve na segunda colheita (2017), assim como diferenças significativas entre as colheitas (Tabela 1). O clone
OEM se destacou em 2017, com valores de produção superior aos demais clones (12 t MS ha-1 2 anos-1). Santos et al. (2013)
observaram produção para os clones OEM, F21, Miúda e F8 de 15,09, 18,40, 18,08 e 17,18 t de MS ha-1 2 anos-1,
respectivamente.Entre colheitas, observou-se na primeira (2015) valores de produtividade superior à segunda (2017) para a
maioria dos clones, a exceção do clone OEM, que não apresentou diferença significativa entre colheitas.Vale ressaltar que a
queda produtiva em 2017 está associada a elevada mortalidade (Tabela 1). Já na primeira colheita, o clone F21 apresentou
redução de quase 17% do estande, chegando ao segundo corte com apenas 10% estande inicial. Os genótipos F8, Miúda e
IPA-20 também demostraram consideráveis reduções no estande, sendo os registros de 73%, 30%, 20%, respectivamente. No
clone IPA Sertânia essa redução foi de apenas 6,7%.Aspectos climáticos e a ocorrência de pragas como as cochonilhas do
carmim e de escama podem ter contribuído para essas grandes variações nos estandes. Contudo, a ocorrência de podridão nos
cladódios foi a principal causa morte destas plantas. Silva et al. (2015), trabalhando com clones de IPA Sertânia, Miúda e
OEM, observaram mortalidade de 10,4%; 4,4% e 1,0% para os clones avaliados, respectivamente.

 
Conclusão: O clone Orelha de Elefante Mexicana é superior quanto a produção de forragem.Os clones F21, F8 e Miúda
apresentam dificuldade de estabelecimento, com alta mortalidade e redução de desempenho. 
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- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3.ed. rev.
ampl. – Brasília, DF: Embrapa, 2013. 353p.QUEIROZ, M. G.; SILVA, T. G. F.; ZOLNIER, S.; SILVA, S. M. S.; LIMA, L.
R.; ALVES, J. O. Características morfofisiológicas e produtividade da palma forrageira em diferentes lâminas de irrigação.
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Introdução: O milheto é uma gramínea tropical de ciclo anual, fácil implantação que se destaca por demonstrar boa
adaptação a diversos climas e solos, o que caracteriza por sua precocidade, alta capacidade de produção e qualidade nutritiva.
Assim como, pode ser utilizado na colheita de grãos ou como forragem, sendo uma alternativa na alimentação de ruminantes
(CALVACANTE et al., 2012). A produção de forragens como o milheto em sistemas alternativos é crescente e visa diminuir
impactos sociais, econômicos e ambientais, por meio de movimentos agroecológicos. A controvérsia é a utilização em
excesso de insumos agrícolas industrializados, e a partir disso se intensificou-se o reconhecimento de modelos agrícolas que
tivessem diferentes interações ecológicas para a produção Agrícola (HANISCH; FONSECA; VOGT, 2011). Objetivou-se
verificar propriedades agronômicas da cultura do milheto submetida a adubações orgânicas destinadas a alimentação de
ruminantes.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do
Tocantins (EMVZ/UFT), região com temperatura média anual de 28°C e precipitação pluviométrica de 1800 mm. A cultura
estudada foi do milheto avaliada em delineamento experimental inteiramente casualizado com três adubações orgânicas e
testemunha com cinco repetições, sendo essas o milheto, crotalária e húmus, em área de Argissolo Eutrófico típico. No início
do experimento, realizou-se a coleta de solo e com base nas informações, aplicou-se 400 kg ha-1 de calcário dolomitico e 50
kg ha-1 de fosfato de rocha natural. Em seguida implantou-se parcelas em linhas de 0,60 cm com as culturas do milheto e
Crotalária usadas como adubações orgânica, que foram cortadas e depositadas ao solo no início da fase de inflorescência,
realizou-se também a aplicação do húmus em parcela próxima as demais na quantidade de 250 kg, ficando a testemunha sem
adubação orgânica. A cultura do milheto foi implanta em toda a área experimental em espaçamento de 0,60 m entre linhas. A
coleta do material forrageiro foi realizada aos 85 dias de crescimento, eliminando as bordaduras e avaliações das
características produtivas como massa seca de folha, colmo, panícula e de material morto (g m-1), bem como a massa de
1000 grãos (g) e Comprimento de Panícula (cm). Os dados avaliados foram submetidos à análise de variância pelo
procedimento PROC GLM do programa SAS e as médias comparação do teste Tukey a 5 % de significância.

Resultado e Discussão: As produções de massa seca da folha como do colmo (Tabela 1), não apresentaram diferença
significativa entre os tratamentos, e as médias resultaram em 27,69 e 287,81 g m-2, respectivamente. Na panícula, a adubação
com crotalária refletiu significativamente em produção de 49,77 % a mais de massa seca do que a média do húmus e
testemunha. Esse fato, pode ser reflexo da imobilização de nitrogênio proveniente de fixação biológica pelo rizóbio que se
encontra em simbiose com a crotalária.A massa de 1000 grãos e o comprimento de panícula não diferiram entre os
tratamentos, embora todos os tratamentos tenham superado a testemunha, o que pode ser observado por valores de 29,95 e
10,28% para adubação com crotalária e milheto, respectivamente nos dois atributos. Cabe ressaltar, que a formação de grãos
na cultura do milheto está estreitamente relacionada com a translocação de açúcares e de nitrogênio em órgãos vegetativos,
sobretudo das folhas para os grãos, assim os dados.

Conclusão: O milheto cultivado em sistema agroecológico como uma boa opção forrageira para ser usado na agricultura 
familiar com destaque o uso da adubação orgânica com crotalária.

Agradecimentos: Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 
Universidade Federal do Tocantins (UFT).
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Introdução: O capim Elefante cultivar Napier (Pennisetum purpureum, Schum) é uma gramínea forrageira altamente 
produtiva (20 a 30 t/ha/ano), e por isso recomendada na produção de silagem. No entanto, deve-se considerar a idade ideal de 
corte da gramínea, que, segundo Andrade e Melloti (2004), beneficia o processo fermentativo. Além disso, fatores como tipo 
de silo, técnicas de ensilagem, presença de ar, temperatura, tempo e condições de armazenamento influenciam no processo 
(GUIM et al., 2004). A colheita, o carregamento e o transporte da forragem também estão relacionados com a qualidade do 
produto, ressaltando a importância do maquinário. Aperfeiçoar o processo de colheita de forragem tem sido o objetivo de 
estudos. O presente trabalho objetivou avaliar alterações na qualidade da silagem do capim Elefante, em função da altura de corte 
e da regulagem do braço da colhedora.

Material e Métodos: O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da UFBA, na cidade de São Gonçalo dos Campos, 
utilizando o capim Elefante. Cada parcela continha 10 fileiras de plantas com 40m de comprimento. O delineamento 
experimental foi inteiramente ao acaso, em fatorial 3 x 2 e quatro repetições, sendo utilizados os tratamentos: ângulo de corte da 
colhedora (5, 10 e 15°) e altura de corte (15 e 20cm). As ensilagens foram feitas em minisilos de PVC medindo 30cm de altura e 
15cm de diâmetro, providos de tampas apropriadas, vedadas adequadamente. A forragem picada foi colocada em camadas, 
compactadas e mantidas em local coberto à temperatura ambiente por 40 dias. No fundo de cada silo foi colocada areia fina 
branca e seca pra coleta de efluentes. Foi mensurada a tara, seguido do peso dos tubos cheios e tampados para determinação 
quantitativa de perda total de matéria seca (MS), de gases e efluentes, com base nas diferenças gravimétricas. Após a retirada da 
silagem a tara foi novamente mensurada, as amostras foram pesadas, secas em estufa à 55°C por 48h, seguindo para moinhos 
de 3mm para análises posteriores. A determinação da produção de efluentes, perda total de MS e perda de MS decorrente da 
produção de gases foram estimadas por meio da metodologia proposta por Schmidt (2007). Os resultados foram submetidos a 
análise de superfície à 5% de probabilidade, por meio do SAS (2009).

Resultado e Discussão: O ângulo da colhedora e a altura de corte e suas interações não influenciaram (P>0,005) as perdas 
durante o processo de ensilagem do capim Elefante (TABELA 1). A regulagem na colhedora, o ângulo das facas e a altura de 
corte, provavelmente não alteraram o tamanho das partículas, o que explicou a não alteração nas quantidades de perda de 
material, corroborando com os resultados de Buso et al. (2018), enquanto Marafon et al. (2015) constataram que o 
tamanho de partícula teve efeito significativo, em diferentes estágios da planta. 

Conclusão: A altura de corte e a regulagem do braço da colhedora não influenciaram as perdas na produção da silagem do 
capim Elefante, sendo necessário mais estudos para analisar a qualidade da mesma. Agradecimentos: Agradeço imensamente 
aos co-autores pela disponibilidade e auxílio na produção do trabalho.
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Introdução: Um dos objetivos principais do processo de ensilagem, é a conservação do valor nutritivo da forrageira até o 
momento do fornecimento (EVANGELISTA et al., 2016). A qualidade do material ensilado é de fundamental importância e 
depende de propriedades inerente do próprio alimento e das condições ambientais as quais são submetidas. A temperatura é 
um dos fatores que exerce um efeito significativo sobre o processo de conservação da silagem (ALI et al., 2015), induzindo 
alterações nas condições físicas, químicas e biológicas do alimento, consequentemente originando perdas nutritivas durante o 
processo através de efluentes e gases comprometendo a qualidade do alimento. Partindo desse pressuposto o presente estudo 
teve como objetivo avaliar a influência das temperaturas de 20°C e 33°C sobre a composição bromatológica, o índice de 
recuperação de matéria seca, perdas por efluentes e gases da silagem de cana-de-açúcar.

Material e Métodos: A ensilagem foi realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas -
BA durante os meses de julho a agosto de 2016, utilizando cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) com 18 meses, em 
silos experimentais confeccionados com canos de PVC.Para silagem foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 2x5, correspondendo a duas temperaturas (20°C e 33°C) e cinco dias de abertura, com quatro repetições. 
Foram coletadas amostras das silagens em cinco dias de aberturas (1,7,14,21 e 40) e encaminhadas ao laboratório para 
análises bromatológicas afim de obter os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), proteína 
bruta (PB), fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteínas (FDNcp), lignina (LIG), carboidratos não fibrosos 
(CNF), conforme técnicas e equações descritas por Detmann et al. (2012).No momento da abertura, os silos foram pesados 
para avaliação das perdas por gases e matéria seca, depois da retirada do material do interior do silo foi realizada a pesagem 
novamente do silo com areia para a quantificação do efluente. Para a determinação da recuperação de matéria seca, foi 
utilizada a equação descritas conforme Jobim et al. (2007). Para perdas gasosas (%MS) e perdas por efluente (kg/t MV) 
foram calculadas conforme a equação proposta por Schmidt (2006). Os dados foram submetidos à análise de variância, 
comparando as médias utilizando o teste F a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico R.

Resultado e Discussão: Não foram observados efeitos das temperaturas de armazenamento sobre o índice de recuperação de 
matéria seca e perda por gases para silagem de cana-de-açúcar (Tabela 1) aos 40 dias após a ensilagem. Por outro lado, 
observou-se efeito das temperaturas de 20 e 33°C sobre a perda por efluente. Foi identificado que a silagem armazenada à 
33°C apresentou produção 11,76% superior de efluente em relação a temperatura de 20 °C (Tabela 1). A temperatura mais 
elevada, provavelmente, pode ter alterado a integridade estrutural das células da planta juntamente com capacidade em reter 
água, resultando na à ruptura do conteúdo celular, visto que temperaturas mais baixas podem controlar o desenvolvimento de 
microrganismos causadores de perdas por gases e efluentes decorrentes da liberação de CO2 e do próprio crescimento dos 
microrganismos (Siqueira et al. 2009). Os valores referentes à composição bromatológica da silagem de cana-de-açúcar para 
matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, lignina, hemicelulose, celulose e carboidratos não 
fibrosos não apresentaram diferenças para os dias de abertura, para as diferentes temperaturas 20 e 33°C (Tabela 2) e também 
não houve interação entre esses fatores. A não diferença na composição bromatológica da cana-de-açúcar pode estar 
relacionado com o tempo necessário para o processo de fermentação, que devido ao seu elevado teor de carboidratos solúveis 
pode favorecer ao rápido período de estabilização.



Tabela 1: Recuperação de matéria seca (RMS %), perda por gases (%MS), perda por efluente (kg/t MV), da silagem 
da cana-de-açúcar, armazenadas em diferentes temperaturas 20ºC e 33ºC aos 40 dias após a ensilagem. 

Variáveis 
20ºC 33ºC 

Silagem de cana-de-açúcar 

EPM1 P-valor 

PMS(%MS) 83,4 82,5 0,47 0,3918 
PG (%MS) 3,82 4,32 0,85 0,4470 

PE (kg/tMV) 28,9 32,3 0,27 0,0468 
RMS - Recuperação de matéria seca, PG - perdas por gases, PE - perdas por efluente. "Médias seguidas de letra diferente na linha diferem entre 
si pelo teste de T a 5% de probabilidade. EPM' - erro-padrão da média. 

Tabela 2: Composição bromatológica das silagens de cana-de-açúcar, em diferentes temperaturas de armazenamento. 

Item Período de 

Períodos de abertura lnteração1 abertura Temperatura P-valor' 
P-valor 

g.kg·' MS 1 7 14 21 40 EPM AxT L' Q' 20 33 

MS (g kg·' MN) 201,1 197,3 198,7 195,9 201,5 0,09 0,5814 0,0672 0,1256 199,1 198,7 0,7716 
MO 957,0 956,1 956,1 956,2 956,8 0,03 0,1452 0,0986 0,0654 956,69 956,2 0,3486 
PB 36,10 34,46 33,70 33,70 35,67 0,05 0,1191 0,3267 0,1743 34,93 34,59 0,6047 
EE 14,61 12,00 11,42 11,71 12,08 0,09 0,6418 0,3267 0,3678 11,72 13,01 0,3784 
FDN 665,7 688,8 679,5 670,4 681,5 0,42 0,9766 0,8534 0,8765 673,2 681,2 0,1888 
LIG 110,2 110,8 115,2 110,2 111,8 0,25 0,3989 0,3124 0,3451 109,4 113,8 0,2387 
HEMI 229,9 266,7 237,7 236,9 256,2 0,69 0,5113 0,5120 0,3214 241,4 249,5 0,3908 
CEL 325,5 311,2 326,6 323,3 313,4 0,58 0,0517 0,0643 0,0765 322,2 317,7 0,5783 
CNF 240 5 220 6 231 4 240 2 227 5 O 43 O 9679 0 2456 O 4561 236 8 227 3 O 13066 

MS - matéria seca, MO - matéria orgânica, PB- proteína bruta EE- extrato etéreo, FDN - fibra em detergente neutro, LIG- lignina, HEMI -hemicelulose, 
CEL - celulose, CNF- carboidratos não fibrosos HEMI - hemicelulose Interação 1: A x T - abertura x temperatura, L- linear, Q- quadrático_ P-valor" � 
para do fator temperatura 

Conclusão: A silagem de cana-de-açúcar apresentou a maior perda por efluente para a silagem armazenada a 33°C. As 
silagens armazenadas em temperatura de 33°C foram mais suscetíveis à deterioração aeróbia do que aquelas armazenadas à 
temperatura ambiente de 20°C.

Referências Bibliográficas: ALI, M.; CONE, J.W.; KHAN, N.A.; HENDRIKS, W. H.; STRUIK, P.C. 2. Effect of 
temperature and duration of ensiling on in vitro degradation of maize silages in rumen fluid. Journal of Animal Physiology 
and Animal Nutrition, 99:251-257. 2015DETMANN, E.; SOUZA, M. D.; VALADARES FILHO, S. C.; QUEIROZ, A. D.; 
BERCHIELLI, T. T.; SALIBA, E. O. S.; AZEVEDO, J. A. G. 2012. Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio 
Branco, Suprema, Minas Gerais, Brasil. EVANGELISTA, A.F.; BORGES, L.S.; DA SILVA, A.N. F.; VOGADO, W.F.; 
MARQUES, K.A. Características de produção e crescimento de espécies forrageiras para produção de silagem: revisão de 
literatura. Nutritime Revista Eletrônica. v.13: 1983-9006. 2016JOBIM, C.C.; NUSSIO, L.G.; REIS, R.A.; SCHMIDT, P. 
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Introdução: O pré-secado é um método de conservação de forragem adequado para gramíneas, no qual fardos de forragem 
pré-secada são armazenadas sob fermentação e crescimento bacteriano limitado (Jimenez Filho, 2013). Os usos de 
embalagens plásticas em atmosfera modificada visam aumentar a vida útil dos alimentos (Santos & Oliveira, 2012). O uso 
correto dessa técnica contribui para a preservação da qualidade dos produtos minimamente processados, isso é obtido com 
limites de tolerância dos vegetais a níveis baixos de O2 e elevados de CO2 (Palharini, 2017).Dessa forma, objetivou-se 
avaliar o controle atmosférico em diferentes embalagens de pré-secado de capim-Tanzânia através da quantificação gasosa e 
temperatura.

Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido em área de pastagem de capim-Tanzânia (Pannicum maximum), em 
Alvorada do Gurgueia, Piauí. Utilizou-se um DIC em esquema fatorial 4 x 5, os fatores foram: 4 filmes plásticos, 10µm (F10 
= filme com espessura de 10 micras), 11µm (F11 = filme com espessura de 11 micras), 13µm (F13 = filme com espessura de 
13 micras) e 27µm (F27 = filme convencional), e 5 períodos de mensurações (0, 7, 15, 30 e 60 dias) com três repetições.O 
capim foi cortado conforme recomendação da cultura. Quando a forragem apresentou 40 a 50% de matéria seca (MS), foi 
colhida e enfardada em enfardadeiras artesanais. O teor de MS foi obtido através do método do micro-ondas.Os fardos foram 
produzidos com compactação de 300 kg m3 de forragem, em seguida foi inserido dois canos de PVC de 20 cm até a parte 
central em lados diferentes de cada fardo, um de 32 mm (mensurar o CO2) e outro de 20 mm (O2 e temperatura) então 
envolvidos com embalagens mantendo 8 camadas de acordo com espessura de 10, 11, 13 e 27 µm (micras).Realizou-se 
mensuração dos gases e temperatura após fechamento por um período de 0 a 48 horas com intervalos de 4 horas, assim como 
mensurados nos períodos de 0, 7, 15, 30 e 60 dias. As mensurações foram feitas no interior da embalagem, com auxílio de 
analisador de CO2 (Testoryt, White®) e O2 e temperatura (MO-900, Instrutherm®).Os dados foram submetidos à análise de 
variância e as médias analisadas pelo teste de Tukey comparadas com nível de 5% de significância utilizando o software 
SISVAR versão 5.0 (Ferreira, 2011).

Resultado e Discussão: Houve interação (P<0,01) entre as embalagens e tempos de avaliação para temperatura interna, O2 e 
CO2 dos pré-secados (Tabela 1). O maior valor de temperatura interna no pré-secado foi verificado na embalagem F13 e F27 
no tempo 30 dias, com 29,6 e 29,2 °C, respectivamente (Tabela 1). As menores temperaturas foram obtidas aos 60 dias para 
todas as embalagens. Possivelmente esse fato ocorreu devido à redução na atividade dos microrganismos que diminuiu com o 
passar do tempo.Para O2, os maiores níveis foram observados no tempo 0 onde fardos de pré-secados com embalagem F13 
apresentou a maior concentração com 16,0%. Todas as embalagens proporcionaram estabilização do teor de O2 a partir dos 7 
dias, os teores ficaram entre 1,4 a 2,3% dos 7 aos 60 dias. Nesta faixa de concentração de O2 ocorre a estabilização aeróbica 
(Cichello, 2015) do pré-secado, faixa de atuação dos microrganismos anaeróbicos.Os níveis de CO2 tiveram variações entre 
as embalagens e tempo, com aumento aos 7 dias e estabilização dos fardos envolvidos com F10, F11, F13 e F27 a partir de 30 
dias (Tabela 1). Os carboidratos solúveis, na presença de O2, são convertidos em CO2, e em meio anaeróbio, as leveduras 
facultativas fermentam glicose e sacarose resultando em produtos como o CO2 (Silva et al., 2017). A baixa concentração de 
O2 e aumento de CO2 no interior do pré-secado indica a ação dos microrganismos anaeróbicos, observa-se através da 
produção de CO2 que a estabilização anaeróbica ocorreu aos 30 dias independente da embalagem.



Conclusão: Embalagens com espessura de 10, 11, 13 e 27 micras proporcionam controle atmosférico favorável em pré-
secado de capim-Tanzânia conservados durante 60 dias, com estabilização anaeróbica ocorrendo aos 30 dias após a 
embalagem.
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Introdução: O aumento do concentrado na dieta de animais ruminantes, pode induzir ao desenvolvimento de distúrbios
digestivos graves. Assim, os aditivos alimentares são utilizados como alternativa, melhorando os padrões de fermentação,
estabilizando o pH ruminal, e reduzindo perdas energéticas.Entre esses produtos, destaca-se a quitosana (CHI), o derivado
mais importante da quitina, extraída dos crustáceos, camarões e caranguejos (Rhoades e Roller, 2000). Na nutrição de
ruminantes, a quitosana vem sendo estudada como modulador da fermentação ruminal (Goiri et al., 2009), devido a ação da
quitosana sobre bactérias Gram-positivas. As diferenças entre esses estudos podem ser devidas às mudanças do pH ruminal,
uma vez que os efeitos antimicrobianos da quitosana são evidentes a pH mais baixo (Senel e McClure, 2004). Este estudo foi
realizado para determinar a influência do aumento das doses de quitosana na fermentação ruminal de bovinos de corte,
recebendo dietas sem foragem.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande
DouradosEstado do Mato Grosso do Sul, entre janeiro e abril de 2018.Foram utilizados 5 novilhos mestiços canulados no
rúmen, distribuídos em quadrado latino 5X5, com 19 dias experimentais. Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos
seguintes tratamentos: (VG), tratamento composto com uso de virginimicina; (Q0), dieta controle 0mg de quitosana por kg de
MS; (Q375), 375mg de quitosana por kg de MS; (Q750); 750mg de quitosana por kg de MS e (Q1500), 1.500mg de quitosana
por kg de MS. As dietas utilizadas foram compostas por 15% de pellet proteico-mineral-vitaminico e 85% de milho
inteiro.Em cada período foram realizadas as coletas de líquido ruminal antes do fornecimento da dieta e 2, 4, 6 e 8 horas após
o fornecimento, na interface líquido/sólido do ambiente ruminal e filtradas por uma camada tripla de gaze. Foi separada uma
amostra de líquido ruminal para a determinação do pH, realizado imediatamente após a coleta por intermédio de peagâmetro
e separou-se uma alíquota de 40 mL, que foi fixada com 1 ml de HCl 1:1 para a determinação do nitrogênio amoniacal.Para
avaliar as diferenças entre os tratamentos, os dados foram submetidos ao teste de Dunnett para comparar o tratamento
contendo Virginiamicina com todos os outros tratamentos e os níveis de Quitosana foram estudados por meio de regressão
polinomial. Os resultados são apresentados como LSMEANS e a significância foi declarada P = 0,05.

Resultado e Discussão: Houve diferença significativa P = (0,001) em função do tempo para a produção de N amoniacal (N-
NH3), onde os picos encontrados no rúmen foram 2 horas após o fornecimento da ração no início do dia (Figura 1). Não foi 
encontrada diferença (P>0,05) para os valores de pH ruminal das variáveis avaliadas entre as doses de quitosana, como 
também quando comparadas com o tratamento com virginiamicina (Figura 2). Os dados encontrados mostram que o 
tratamento controle com 0 mg/kg MS de quitosana sofreu uma hidrólise mais rápida da proteína dietética após 2h da 
alimentação comparado com os demais tratamentos, evidenciando a não influência da presença de aditivos para liberação de 
N-NH3 mais rapidamente no rúmen, porém, na medida em que o tempo foi passando sua proporção foi diminuindo e chegou 
ao menor valor com 8h após alimentação com 6,5 mg/dL. Já a dose com 375 mg/kg MS de quitosana favoreceu com uma 
melhor permanência de N-NH3 disponível no rúmen onde, com 2, 4, 6, e 8h após alimentação apresentou valores de 13,8 mg, 
9 mg, 10 mg e 8,5 mg/dL. Dias et al. (2017) observaram um valor aproximado ao deste experimento com N-NH3 de 16,2 
mg/dL quando a dose de 1200 mg/kg MS foi fornecida em um trabalho com 5 bois cruzados em pastejo recebendo 
suplementação.Os resultados mesmo com as diferenças significativas em função das horas, permaneceram na média entre 6,3 
para todos os tratamentos durante o dia. Esses dados mostram que, no uso de dieta com 85% de milho grão e 15% de pellet 
proteico-minerial-vitamínico com ou sem aditivos, não alteram o pH ruminal.



Conclusão: A quitosana pode ser adicionada em dieta de milho grão sem volumoso para animais em confinamento com a 
dosagem de 375 mg/kg de MS.
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Introdução: O Brasil é um dos principais produtores e exportadores mundiais de milho e soja (commodities) com 92.808 e 
113.462 mil toneladas respectivamente, devido ao investimento tecnológico e expansão geográfica na região Centro-Oeste do 
país (BORLACHENCO; GONÇALVES, 2017; IBGE, 2019).A dieta caracteriza 60 a 70% do custo total na criação, 
impactando no lucro do produtor (GONÇALVES et al., 2008). Milho e soja são utilizados na alimentação animal e humana 
como fonte de energia e proteína (SOLOGUREN, 2015; LIMA et al., 2015), e atendem na fabricação de rações voltadas à 
cadeia produtiva animal (SOUZA et al., 2018), e obtenção de biocombustíveis (RIBEIRO; RIBEIRO, 2019). Produtos 
agropecuários são bens substitutos e/ou complementares em fases de produção e consumo. Relações de causalidade entre 
preços ocorrem pelas relações espaciais de mercado e relações causais entre produtos (BINI et al., 2015). O objetivo do 
estudo foi avaliar a existência de relação causal entre produção de milho e soja.

Material e Métodos: DadosForam utilizadas observações diárias dos preços (Pt), retorno (Rt= ln(Pt) - ln(Pt-1)), e 
volatilidade (|Rt|) de milho e soja, em real (R$), no período de 08/12/2003 à 10/06/2019 (Figura 1), disponibilizado pelo 
CEPEA/ESALQ/USP (2019).Teste de Causalidade de Granger (TCG)Uma variável é dita X causa-Granger se uma série 
temporal de X fornece uma significante informação estatística sobre os valores futuros de Y, contribuindo em uma melhor 
previsão em Y (GRANGER, 1969). Logo, representa-se a causalidade através das regressões presentes nas equações (1) e 
(2).Sendo a, b, c, e d coeficientes determinados pelas auto-regressões que minimizam a norma quadrática dos erros; u1t e u2t 
são os erros, considerando que são não-correlacionados, com média zero e variância constante. A equação (1) expressa os 
valores presentes de X que estão associados aos valores passados de Y e de si mesmo. No mesmo sentido, define-se a 
equação (2). Pela equação (1) é possível definir o TCG através do teste de hipótese F, por meio das seguintes hipóteses: H0: 
a1= a2=?=am= 0 vs H1: ai? 0, para algum i=1,…,m. De modo similar, testa-se a causalidade de X em Y mediante a equação 
(2) (DEORCE et al., 2018).As séries de preço, retorno e volatilidade de milho e soja foram analisadas nos sentidos Milho-
Soja e Soja-Milho, pelo TCG, para verificar causalidade unilateral, caso em que o teste é significativo em apenas um sentido; 
ou bicausalidade, quando o teste é significativo em ambos os sentidos. Foi admitido um nível de significância de 5% de 
confiabilidade.

Resultado e Discussão: Verifica-se que o preço da soja tem uma relação causal sobre o preço do milho, captada tanto através 
da série original quanto por meio das séries de retorno e volatilidade. Por outro lado, a causalidade no sentido oposto é 
captada apenas para a série de retorno, conforme a Tabela 1.Esses resultados podem ser ocasionados pela soja apresentar 
maior valor proteico em comparação ao milho. No entanto, a soja possui um maior custo. Logo, o produtor pode dar 
preferência ao milho e, a depender da variação de preço da soja, optar por este produto alterando oferta e demanda, 
influenciando no valor dessas commodities.Dentre os fatores que influenciam na flutuação dos preços das commodities 
agrícolas, estão relacionados: crescimento da demanda mundial, acarretado pelo aumento da população e da renda per capita 
em países emergentes; ampliação dos mercados globais; especulação financeira; alterações climáticas; redução em estoques 
mundiais; redução da produção agrícola em determinadas áreas; alta no preço do petróleo e difusão dos biocombustíveis 
(BINI et al.,2015).Diante disso, ao constatar essa relação de causalidade, existe a possibilidade da criação de modelos 
preditivos para o preço de soja e milho em safras futuras, considerando o pressuposto de que as variáveis estão inter-
relacionadas.



Conclusão: Através da causalidade de Granger foi possível comprovar a existência de uma relação causal entre os preços 
diários de milho e soja. Tal relação unilateral é confirmada soja causa milho no sentido de Granger, considerando a série 
original e volatilidade. Além disso, a causalidade tem uma relação bilateral quando se analisa os retornos, ou seja, soja 
causa milho e vice-versa.
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Introdução: A maioria dos solos brasileiros destinada à produção vegetal apresenta baixa fertilidade e elevada acidez, fatores
responsáveis pelo baixo rendimento da maioria das culturas. A exploração do potencial genético de espécies tolerantes ao Al
é considerada alternativa adequada, pois espécies/variedades de plantas diferem na tolerância ao Al tóxico. Há um número
considerável de trabalhos que objetivam avaliar o comportamento de forrageiras quanto à tolerância ao Al, especialmente,
Brachiaria, (Wenzl et al., 2003). A seleção de plantas tolerantes ao Al constitui técnica rápida e eficiente, visando a adaptação
das plantas ao meio ambiente, mantendo a produtividade em níveis elevados e racionalizando o uso de insumos. No Brasil, as
espécies de Brachiaria mais cultivadas são B. decumbens, B. brizantha, B. humidicola e B. ruziziensis (Souza Sobrinho et al.
2006). Este trabalho teve como objetivo, avaliar a variabilidade para a tolerância ao Al entre genótipos de B. ruziziensis em
solo ácido. 
Material e Métodos: Este experimento foi conduzido em condições de campo, em um Latossolo Vermelho Amarelo, álico,
distrófico, localizado no Campo Experimental José Henrique Bruschi (Coronel Pacheco/MG) pertencente à Embrapa Gado de
Leite. Foram utilizados 22 genótipos de Brachiaria ruziziensis componentes do programa de melhoramento genético desta
espécie, mais um genótipo de B. decumbens, cv. Basilisk e um de B. brizantha, cv. Marandu, (Tabela 1). O solo onde foi
implantado o ensaio, apresentou as seguintes características químicas: pH - 4,9; P - 1,0 e K - 22, expressos em mg/dm3; Ca -
0,2, Mg - 0,1, Al - 1,0, H+Al - 4,62, SB - 0,36, CTC (t) - 1,36, CTC (T) - 4,98, expressos em Cmolc/dm3; V - 7, m - 74 e MO
- 3,1, expressos em %. Mudas dos diferentes genótipos foram plantadas em covas, na profundidade de 10 cm, durante a época
das águas de 2017/2018. A adubação de plantio foi de 100 kg/ha de P2O5 e 50 kg/ha de K2O. O delineamento experimental
foi de blocos casualizados, com quatro repetições. A colheita se deu quando as plantas apresentavam em média, 90% de
interceptação luminosa, sendo o corte realizado à uma altura de 15 cm da superfície do solo. Foram avaliadas a produção de
matéria seca (t/ha), altura (cm), cobertura (%) e relação folha/colmo.Todas as características avaliadas foram comparadas
pelo teste de Scott-Knott, 1974 a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Excetuando a característica de relação folha/colmo, que não apresentou variação ente os 24
genótipos de B. ruziziensis avaliados, as demais características apresentaram alta variabilidade, especialmente o peso da
matéria seca total. O genótipo 127 foi o que se destacou na produção de matéria seca, com valores de 87,7 t/ha. Este genótipo
também se destaca em relação à maioria dos outros genótipos, em relação à altura das plantas (cm) e cobertura do solo (%).
Com referência a altura de plantas, os genótipos 20 e 127, foram os que apresentaram as maiores alturas, apresentando
valores de 80 e 86,3 cm, respectivamente. Com referência à cobertura vegetal, 10 genótipos se destacaram em relação aos
demais, apresentando valores que variaram de 53,8 (genótipo 365) a 67,5 (genótipos 127 e 12). Tais resultados demonstram
variabilidade genética em B. ruziziensis, possibilitando a seleção de plantas adaptadas a solos com problemas de acidez,
corroborando informações de pesquisas anteriores de acordo com Miguel et al., 2010.



Conclusão: Existe variabilidade genética entre os genótipos de Brachiaria ruziziensis para a tolerância ao alumínio em
condições de solo com elevado índice de saturação de alumínio (m).O genótipo 127 foi o que apresentou os maiores valores
médios para matéria seca total. 
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Introdução: Os solos brasileiros destinados à produção vegetal, geralmente, apresentam baixa fertilidade, e elevada acidez,
fatores responsáveis pelo baixo rendimento da maioria das culturas. A alta concentração de alumínio nos solos é, portanto,
um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das plantas (Kochian et al., 2005), afetando os processos fisiológicos
e metabólicos. A avaliação genética das espécies tolerantes ao Al é considerada alternativa mais adequada, para selecionar
cultivares/variedades com maior tolerância ao excesso de Al. Entre as espécies forrageiras destacam-se as do gênero
Cynodon, em função de se adaptarem ao clima tropical e subtropical, alto potencial produtivo, elevado valor nutritivo e
excelente aceitabilidade pelos animais (Evangelista et al., 2000). Este trabalho teve como objetivo, avaliar a variabilidade
para a tolerância ao alumínio entre genótipos de Cynodon spp, em solos ácidos. 
Material e Métodos: Este experimento foi conduzido em condições de campo, em um Latossolo Vermelho Amarelo, álico,
distrófico, localizado no Campo Experimental José Henrique Bruschi (Coronel Pacheco/MG) pertencente à Embrapa Gado de
Leite. Foram utilizados 47 genótipos de Cynodon spp componentes do programa de melhoramento genético desta espécie na
Embrapa Gado de Leite. O solo onde foi implantado o ensaio, apresentou as seguintes características químicas: pH - 4,9; P -
1,0 e K - 22, expressos em mg/dm3; Ca - 0,2, Mg - 0,1, Al – 1,0, H+Al - 4,62, SB - 0,36, CTC (t) - 1,36, CTC (T) - 4,98,
expressos em Cmolc/dm3; V – 7, m - 74 e MO - 3,1, expressos em %. Mudas dos diferentes genótipos foram plantadas em
covas, na profundidade de 10 cm, em março de 2018. A adubação de plantio foi 100 kg/ha de P2O5 e 50 kg/ha de K2O. O
delineamento experimental oi em blocos casualizados, com quatro repetições. A colheita se deu quando as plantas
apresentavam em média, 90% de interceptação luminosa, sendo o corte realizado à uma altura de 15 cm da superfície do solo.
Foram avaliadas a produção de matéria verde (g/touceira), matéria seca (MS %), altura de plantas (cm) e cobertura do solo
(%). Todas as características avaliadas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott, 1974 a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Excetuando a característica matéria seca que não apresentou variação entre os 47 genótipos de
Cynodon spp, avaliados, as demais características apresentaram alta variabilidade. Os genótipos 17-13 e Tifton 85, foram os
que se destacaram na produção de matéria verde, com valores de 3280,0 e 2766,7 g/touceira, em relação aos demais
genótipos. Com referência a altura de plantas, os genótipos 16-142, 16-51 e 16-139 foram os que apresentaram as maiores
alturas, apresentando valores de 86,7 e 83,3 cm, respectivamente. Com referência à cobertura vegetal, 17 genótipos de
destacaram em relação aos demais, apresentando valores que variaram de 56,7 (genótipo 17-54) a 73,3 (genótipos 17-27 e 17-
53). Tais resultados demonstram variabilidade genética em Cynodon spp, possibilitando a seleção de plantas adaptadas a
solos com problemas de acidez, corroborando informações de pesquisas anteriores de acordo com Carlos et al., 2014.

 
Conclusão: Existe variabilidade genética entre os genótipos de Cynodon spp para a tolerância ao alumínio em condições de
solo com elevado índice de saturação de alumínio (m).Os genótipos 17-13 e Tifton 85, foram os que se destacaram na
produção de matéria verde, em relação aos demais genótipos.



Agradecimentos: A Embrapa pelo apoio financeiro ao projeto. 
Referências Bibliográficas: SCOTT, A.J., KNOT, M.A.A. (1974) – Cluster analysis method for grouping means in the
analysis of variance. Biometrics, Arling-ton, 30, 3/4: 507-512.KOCHIAN, L.V. PINEROS, M.A. HOEKENGA, O.A. The
Physiology, Genetics and Molecular Biology of Plant Aluminum Resistance and Toxicity. Plant and Soil, v. 274, n. 1, 175-
195, 2005.EVANGELISTA, A.R.; DE LIMA, J.A.; BERNARDES, T.F. Avaliação de Algumas Características da Silagem de
Gramínea Estrela Roxa. Revista Brasileira de Zootecnia. Vol.29, nº4, 2000.CARLOS, P.H.Q.; FERREIRA, R.A.;
MOLITERNO, A. A. C.; DIAS, B.; MARTINS, C.E.; ROCHA, W.S.D.; SOBRINHO, F. S. BENITES, F.R.G.; GOMES,
F.T. Respostas de genótipos de Cynodon a diferentes concentrações de alumínio em solução nutritiva. In: XI Workshop de
Iniciação Científica da Embrapa Gado de Leite, 2014. Anais... Juiz de Fora/MG. CD-Rom, 4 p.



CNPA 2019 – Forragicultura e Pastagens

 
RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DO CAPIM-BRAQUIÁRIA MANEJADO SOB DUAS
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Introdução: A biomassa é produto de interações entre atributos genéticos e ambientais sobre os processos fisiológicos e
características morfológicas. Sabe-se que a intensidade de pastejo pode interferir em características como índice de área foliar
(IAF), distribuição espacial dos componentes morfológicos e interceptação de luz (MOLAN, 2004), resultando em diferentes
potenciais fotossintéticos das folhas. O processo de crescimento das plantas para a produção de forragem, a fotossíntese, é
otimizado quando a estrutura do dossel é favorável a uma elevada eficiência de captação e utilização da energia solar pelas
camadas sucessivas de folhas (BRAGA et al., 2008). Nesse aspecto, o arranjo espacial dos componentes morfológicos do
dossel assume grande importância, afetando o processo de crescimento vegetal e consequentemente a produção de forragem.
Diante o exposto, objetivou-se avaliar as respostas fisiológicas do capim-braquiária manejado sob duas intensidades de
pastejo. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da Universidade
Federal do Ceará – NEEF/DZ/CCA/UFC, em Fortaleza – CE. Estudou-se a gramínea Brachiaria decumbens (syn.Urochloa
decumbens cv. Basilisk) manejado sob pastejo por ovinos da raça Morada Nova, cultivado em argissolo amarelo de textura
arenosa. O experimento foi conduzido na época seca do ano de 2018. Os tratamentos consistiram de dois índices de área
foliar residual (IAFr) 1,3 e 1,8, sendo utilizado 95% de interceptação luminosa (IRFA) para frequência de pastejo segundo a
modalidade do sistema de lotação intermitente. A estimativa do IAFr e da IRFA do pasto, foi realizada pelo método indireto,
utilizando o aparelho analisador de dossel AccuPAR LP-80 da Decagon (USA). O delineamento utilizado foi inteiramente
casualizado com 4 repetições (o piquete a unidade experimental). As variáveis analisadas foram: taxa de fotossíntese foliar
(A, µmol m-2 s-1), taxa de transpiração foliar (E, mmol m-2 s-1), concentração interna de dióxido de carbono (Ci, ppm) e
temperatura da folha (TFOL, °C). Para se realizar as leituras foi utilizado o equipamento: Infra-red Gas Analizer (IRGA)
modelo LC-Pro-SD. As medidas eram realizadas sempre no horário de 9h às 12h na condição pré-pastejo e tomadas na região
mediana da lâmina foliar das folhas recém-expandidas. Realizaram-se análise de variância pelo teste “F” e teste de
comparação de médias (Tukey, P<0,05), adotando-se o programa estatístico Sisvar versão 5.6. 
Resultado e Discussão: As intensidades de pastejo, representadas pelos IAF residuais de 1,3 e 1,8 influenciaram (P<0,05) as
variáveis fisiológicas (A, E, Ci e TFOL) do capim-braquiária (Tabela 1). A taxa de fotossíntese foliar (A) foi maior (23,76
µmol m-2 s-1) no IAFr 1,8. Esse resultado reflete a presença de lâminas foliares mais jovens e menor sombreamento mútuo
entre elas, caracterizando pastos com maior renovação foliar e mais eficientes fotossinteticamente (SANTOS et al., 2011). O
mesmo padrão de resposta foi encontrado para as variáveis E e TFOL, registrando 3,82 mmol m-2 s-1 e 34,24 ºC para E e
TFOL, respectivamente no IAFr 1,8. Esse dado confirma um mecanismo da planta de regular a temperatura por meio da
transpiração foliar (SLATYER, 1967). A variável Ci não obteve o mesmo comportamento da transpiração foliar (E), ela foi
menor no IAFr 1,8. Em contrapartida, pode-se inferir que essa resposta não foi um fator limitante para a taxa de fotossíntese
foliar (A), indicando que a planta, nesse manejo, mostrou-se mais eficiente na fixação do CO2. O IAFr 1,3 não permitiu
maximizar a taxa de fotossíntese foliar quando comparado com o IAFr 1,8, possivelmente tal resultado está associado ao
avanço da idade fisiológica, bem como ao início do sombreamento mútuo, nesse nível de inserção das folhas, o que reduz a
interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (IRFA) transmitida ao longo do dossel, ao final do período de descanso,
reduzindo assim a capacidade fotossintética.

 
Conclusão: As variáveis fisiológicas do capim-braquiária são influenciadas positivamente pela intensidade de pastejo de
índice de área foliar residual (IAFr) de 1,8. 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento do projeto e concessão da bolsa de estudo. 
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Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 1, p. 84-91, 2009.MOLAN, L.K. Estrutura do dossel, interceptação luminosa e
acúmulo de forragem em pastos de capim-marandu submetidos a alturas de pastejo por meio de lotação contínua. 2004. 159p.
Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo,
Piracicaba. 2004SANTOS, M. E. R.; FONSECA, D. M.; BRAZ, T. G. S.; SILVA, S. P.; GOMES, V. M.; SILVA, G. P.
Características morfogênicas e estruturais de perfilhos de capim-braquiária em locais do pasto com alturas variáveis. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.40, n.3, p.535-542, 2011.SLATYER, R.O. Plant-water relationships. New York: Academic Press,
1967, 366p.



CNPA 2019 – Forragicultura e Pastagens

REUSO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA EM DIFERENTES 
FREQUÊNCIAS DE IRRIGAÇÃO NO ALTO SERTÃO SERGIPANO

EVANDRO OLIVEIRA DE JESUS¹, JÉSSICA LAVÍNEA ARAGÃO MOTA¹, NAILSON LIMA SANTOS LEMOS¹

¹Universidade Federal de Sergipe
Contato: evandro.agro@hotmail.com

Introdução: A região semiárida do nordeste do brasileiro é caracterizada por baixas taxas pluviométricas. Desta forma, o 
reuso planejado de águas na agricultura é uma medida para atenuar o problema da escassez hídrica no semiárido (SOUSA et 
al., 2003). As vantagens econômicas de se praticar o reuso de água na agricultura são obtidas devido ao aumento da 
produtividade agrícola nas áreas em que a irrigação é feita de forma natural dependendo da água de chuva, com isso as áreas 
irrigadas podem ser ampliadas permitindo efetuar colheitas por maior período durante o ano. As vantagens ambientais do 
reuso são inúmeras, entre elas: uso sustentável da água, racionamento de água de boa qualidade, minimização da poluição nos 
corpos hídricos, diminuição no uso de fertilizantes ,entre outras (HESPANHOL, 1997; BERNARDI, 2003). Sendo assim, 
objetivou-se avaliar o desempenho produtivo da palma Miúda sob diferentes freqüências de irrigação com água de reúso e 
diferentes fertilizações.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no município de Nossa Senhora da Glória, região semiárida do estado de 
Sergipe. Que possui clima classificado como Aw (Tropical com estação seca). A área foi implantada em janeiro de 2018 com 
a palma Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck), adensada, adubada durante o plantio com 750 kg ha¯ ¹ de P2O5 disposta 
no espaçamento de 1,4 x 0,1 m, com densidade de 70 mil plantas/ha. O delineamento experimental utilizado foi em parcelas 
subdivididas, sendo quatro parcelas de frequências de irrigação (7 – 14 – 21- 28 dias) mais uma parcela controle (sem 
irrigação) e quatro subparcelas de fertilização, sendo: adubação orgânica 1 (35 t ha¯ ¹ esterco bovino), adubação orgânica 2 (35 
t ha¯ ¹ esterco ovino), adubação química (150 kg de N ha¯ ¹) e fertirrigação (água residuária), com três repetições. A água 
residuária é proveniente da lavagem diária da sala de uma sala de ordenha, onde passava por etapas de tratamento da água. 
Para a aplicação foi adotado o sistema de irrigação por gotejamento, irrigando cada metro linear com 5 litros de água de 
reuso. As avaliações da palma forrageira foram feitas aos 18 meses do período do plantio, descartando as plantas das 
extremidades, considerando, assim, uma parcela útil de 20 plantas. Foram mensuradas a altura, largura da planta, de todas as 
plantas, sendo escolhidas três para avaliações biométricas e produtivas. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Duncan, ao nível de 15% de probabilidade, utilizando o pacote estatístico SAS 9.0.

Resultado e Discussão: A variável produtividade não obteve diferença estatística. Porém, em valores absolutos, o tratamento 
sequeiro obteve produtividade de 23,84 t MS ha?¹, enuanto a frequência com 14 dias, obteve a maior produtividade (30,11 t 
MS ha?¹). Além do tratamento com fertilização bovina apresentar uma maior área dossel, que explica uma maior 
produtividade. Apesar de não haver diferença estatística na produtividade, a discrepância entre as produtividades foi de 6,12 t 
MS.ha?1 , valor economicamente expressivo,pois, ao considerar a alimentação animal diária com cerca de 2% do peso vivo, 
6,12 t MS.ha?1 daria para alimentar um rebanho com 10 Unidades Animais (UA) durante cerca de 68 dias. Outro ponto 
importante é a quantidade de água existente na palma miúda, que em média tem cerca de 90% de umidade (SOARES, 2017) e 
a região nordeste onde ela é mais cultivada no Brasil, sofre com a escassez de água (CANDIDO et al.,2013). A quantidade de 
água armazenada nas plantas do levando em consideração a produção média de 27,36 t MS ha?¹ é de aproximadamente 227 
mil litros de água, um ponto muito positivo para a realidade da região, pois segundo Medeiros (2016) o consumo da palma 
forrageira diminui até 60% do consumo de água pelos animais. No trabalho de Lemos (2016) a parcela de sequeiro também 
foi a que obteve a menor produção em toneladas de MS ha?¹. A água é responsável pelo transporte de nutrientes da planta e 
outras inúmeras funções metabólicas (PIMENTEL, 2004), com isso o déficit hídrico provoca redução das funções 
metabólicas, que reduz a produção quando comparada a condições irrigadas.



Tabela 1. Valores de altura (cm), área do dossel da palma (m2/planta) e a 

produtividade(t MS/ha) em diferentes frequências de irrigação e estratégias de 

adubação. 

Altura* Area Dossel Produtividade* 

Sequeiro 58,91 0,33* 23,84 

7 57,34 0,36 26,06 

14 60,90 0,35 30, 11 

21 58,59 0,36 26,73 

28 58,30 0,34 30,06 

Agua cinza 57,34 0,33 B 26,73 

Químico 57,65 0,34 AB 26,21 

Bovino 60,64 0,38A 29,47 

ovino 59,59 0,35 AB 27,03 

Média 58,81 27,36 

CV% 11,55 24,03 26,35 

* não houve diferenças estat ísticas, ao nível de 15% de probabilidade, pelo teste de Duncan, 
1
médias seguidas de mesma letra não se diferenciam pelo teste de Duncan ao nível de 15% de 

probabilidade, 

Conclusão: O tratamento com frequência de 14 dias e adubação com esterco bovino proporcionou uma maior produção de MS 
ha?¹, que em ralação ao ponto de vista econômico é o melhor tratamento a ser utilizado.
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XIMENES, L. J. F. Cultivo de palma forrageira para mitigar a escassez de forragem em regiões semiáridas.Informe Rural, ano 
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2003.
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Introdução: O Andropogon é uma importante espécie forrageira por sua adaptação a períodos secos e tolerância a solos
ácidos e de baixa fertilidade (VERAS et al., 2010), apresentando boa resposta à adubação. Os biofertilizantes, produto da
fermentação de resíduos orgânicos, atuam tanto como fertilizante e no condicionamento do solo, reduzindo sua acidez
(SILVA et al., 2007; OLIVEIRA; MOREIRA; SOARES, 1984) e por isto têm despertado interesse de seu uso em espécies
forrageiras. Entretanto, a liberação lenta de nutrientes, típica dos adubos orgânicos, pode influenciar nas taxas de crescimento
de plantas (GALBIATTI et al., 2011), principalmente em condições de solos ácidos e de baixa fertilidade, típicos dos solos
do Cerrado. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a taxa de crescimento do Andropogon cultivado em
solo nativo do Cerrado e adubado com diferentes doses de biofertilizante bovino. 
Material e Métodos: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Escola do Instituto Federal do Piauí - Campus Uruçuí
(Uruçuí, PI). O biofertilizante utilizado foi a formulação “Vairo” (Silva et al. 2007), que consistiu na fermentação de 40 L de
esterco bovino em igual quantidade de água em biodigestor artesanal por 60 dias.Sementes de Andropogon foram alocadas
em vasos plásticos de 9,0 litros contendo substrato, constituído de solo retirado de área de mata nativa classificado como
Latossolo Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2013), caracterizado como solo ácido, rico em alumínio e de baixa fertilidade
natural após análise química. Ao substrato foram adicionados os tratamentos com biofertilizante à 0% (T0), 2,5% (T2.5),
5,0% (T5) e 7,5% (T7.5) (v/v), além de tratamento com uso de adubação química (TFQ) composta de N, P e K a 50, 100 e
100 mg/kg, respectivamente (Souza et al., 2000).Foram avaliadas as alturas do capim Andropogon, medida do substrato até a
curvatura da última folha, aos 30, 60 e 90 dias após a semeadura. Com base nestas medidas, foram determinadas as taxas de
crescimento das plantas, tomadas como a razão entre a diferença das alturas (em cm) entre duas medidas consecutivas pelo
período (em dias) entre elas, de modo a obter a taxa de crescimento do plantio aos 30 dias (T0-30), de 30 aos 60 dias (T30-
60) e de 60 aos 90 dias (T60-90). Odelineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e seis
repetições. As variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância e de regressão ao nível de significância de 5%,
com uso do programa estatístico Sisvar 5.6. 
Resultado e Discussão: Tanto a aplicação do biofertilizante como o uso da adubação química favoreceram a taxa de
crescimento do capim Andropogon no período de avaliação T0-30, com resposta linear com a dose de biofertilizante aplicado
(Tabela 1). O tratamento T0 apresentou menor taxa de crescimento dentre os tratamentos para o mesmo período (P<0,05),
com os tratamentos T5, T7.5 e TFQ apresentando as maiores taxas de crescimento, mas sem diferenças estatísticas entre si.
Entretanto, a taxa de crescimento do Andropogon não diferiu entre os tratamentos tanto para o período T30-60 como T60-90.
De fato, a média para a taxa de crescimento nos períodos T30-60 e T60-90 não diferiram entre si e foram significativamente
inferiores ao período T0-30 (P<0,05), com redução da taxa de crescimento do capim Andropogon após 30 dias de plantio.
Estes resultados sugerem que as maiores dosagens aqui utilizadas de biofertilizante bovino apresentam disponibilidade de
nutrientes similar aos oferecidos pela adubação inorgânica.

 
Conclusão: A taxa de crescimento do capim Andropogon é favorecido pelo uso de biofertilizante bovino, particularmente
nos primeiros 30 dias de desenvolvimento. Doses de 5% e de 7,5% de biofertilizante apresentaram taxas de crescimento
similares às obtidas com fertilização química. 
Referências Bibliográficas: EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3. ed. Brasília: Embrapa,
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A.; SOARES, M. Uso de biofertilizante na agricultura. Goiânia: EMBRAPA-CNPAF (EMBRAPA-CNPAF. Comunicado
Técnico, 17), 1984.SILVA, A. F., PINTO, J. M., FRANÇA, C. R. R. S., FERNANDES, S. C., GOMES, T. C. A., SILVA, M.
S. L.; MATOS, A. N. B. Preparo e Uso de Biofertilizantes Líquidos. Petrolina: Embrapa Semi-Árido (Comunicado Técnico
da Embrapa Semi-Árido, 130), 2007.SOUZA, R. F.; PINTO, J.C.; SIQUEIRA, J. O.; MENDES, L. A. Micorriza e Fósforo no
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TEORES DE FIBRA EM DETERGENTE NEUTRO DA FORRAGEM HIDROPÔNICA MILHO

CULTIVADA COM DIFERENTES SUBSTRATOS 
ANA FLÁVIA NOVAES DE CARVALHO MENEZES1, ANDERSON JOSÉ BRAZ BARBOSA1, JOÃO PAULO
GOMES LEAL E SÁ1, LEYDIMARA MEDRADO OLIVEIRA1, MAILZA GOLÇALVES DE SOUZA1, MICHELE

ARAÚJO NOVAES LEAL1, VALÉRIA LOURO RIBEIRO1, EDNÉIA DE LUCENA VIEIRA1 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada1

Contato: aflavia.ncm@gmail.com 
Introdução: Devido à má distribuição das chuvas, os pecuaristas do semiárido brasileiro encontram dificuldades para manter
a produção de alimento de qualidade o ano todo, sendo necessário uso de alternativas para garantir a nutrição do
rebanho.Uma dessas alternativas que pode ser adotadas é a produção de forragem hidropônica que, segundo Cavalcante et al
(2016), esta forma de cultivo proporciona elevada eficiência do uso da água e equaciona questões relacionadas à qualidade da
água, degradação e salinização dos solos.A forragem hidropônica de milho é uma alternativa para muitos produtores
brasileiros que não dispõem de quantidade suficiente de alimentos para fornecer aos animais, nem mesmo área física para o
plantio de pastagens, o que dificulta e encarece o manejo de seus rebanhos (NASCIMENTO et al 2017).A partir disso,
objetivou-se avaliar a influência dos diferentes substratos nos níveis de fibra em detergente neutro (FDN) de forragem
hidropônica de milho. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de
Serra Talhada (UFRPE-UAST), situada na fazenda saco, município de Serra Talhada–PE. Foram avaliados quatro substratos:
bagaço de cana-de-açúcar, palha de cana, bagaço de cana+palha de cana e bagaço de cana+flor de seda.O delineamento
experimental utilizado foi blocos ao acaso, sendo cinco canteiros com quatro subdivisões de parcelas com medidas de
50x50cm, forrados com lona plástica preta. As sementes de milho utilizadas foram imersas em água para pré germinação e a
densidade da semeadura foi de 2,5Kg/m2.Foi realizada nos três primeiros dias, irrigação com 6L de água/dia, divididos nos
horários de 8 e 14h; do quarto dia ao décimo terceiro dia foi irrigada com solução nutritiva as 11 e 17h com água, utilizando-
se um volume de 2L/m2 em cada irrigação. A solução nutritiva foi preparada a partir de composto comercial para milho
hidropônico, seguindo-se as orientações do fabricante. No décimo quarto dia foi realizada irrigação apenas com águas 8, 11,
14 e 17h.No décimo quinto dia realizou-se a coleta da forragem com retirada da bordadura. Coletou-se uma área de 40x40cm,
do centro de cada parcela. A pesagem das parcelas foi realizada no local da coleta foram encaminhadas para o laboratório de
química da UFRPE-UAST para determinação do teor de MS e determinação do teor de FDN, segundo a metodologia descrita
por Silva e Queiroz (2009). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias dos tratamentos
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não houve variação significante (P>0,05) em nenhuma das amostras de milho+substrato (tabela 1),
os teores de FDN variaram entre 58,79 a 64,88%. Campêlo et al. (2007) ao trabalhar com forragem hidropônica de milho com
substrato de capim elefante e casca de arroz, obtiveram resultados semelhantes de FDN tendo 55,99 e 62,92%
respectivamente.A forragem cultivada no bagaço de cana, bagaço + palha de cana e palha de cana apresentaram teor de FDN
inferiores aos substratos, indicando uma melhor qualidade e digestibilidade, enquanto o milho cultivado no bagaço+flor de
seda apresentou maior teor de FDN. Silva et al (2012) observaram que houve redução no consumo quando ovinos da raça
Morada Nova tiveram níveis crescentes de feno de flor de seda adicionados em sua dieta. Essa redução de consumo pode ser
justificada pelo aumento da FDN da dieta, uma vez que a fibra é determinante para a regulação do consumo.O tratamento que
apresentou menor percentual de FDN foi o milho cultivado no bagaço+palha de cana, tento melhor qualidade e menor efeito
sobre o consumo do alimento. 
Conclusão: Dentre os tratamentos o milho cultivado no bagaço + palha de cana obtiveram o menor percentual de FDN,
significando menor efeito sobre o consumo do alimento. 
Referências Bibliográficas: CAMPÊLO, J.E.G.; OLIVEIRA, J.C.G. de; ROCHA, A. da S.; CARVALHO, J.F. de; MOURA,
G.C.; OLIVEIRA, M.E. de; SILVA, J.A.L. da; MOURA, J.W. da S.; COSTA, V.M.; UCHOA, L. de M. Forragem de milho
hidropônico produzida com diferentes substratos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.2, p.276-281,
2007.CAVALCANTE, A. R.; JÚNIOR, J. A. S.; GHEYI, H. R.; DIAS, N. Da S.; PAZ, V. P. Da S.. Produção e composição
mineral do coentro em sistema hidroponico de baixo custo. Botucatu, Brasil v.21, n.4, 2016.NASCIMENTO, M. R.;
SANTOS, P. R. dos; COSTA, K. D. da S.; MICHELON, G. K.; ESPINOSO, S. Q.; SANTOS , A. M. M. dos; PEREIRA, C.
C. A.; ROCHA, R. S.; CARVALHO, I. D. E. de; JAEGGI, M. E. P. da C.. Produção de forragem verde hidropônica de milho:
uma revisão de literatura. Universidade do Vale do Paraíba, 2017.SILVA, Dirceu Jorge; QUEIROZ, Augusto César. Análise
de alimentos: métodos químicos e biológicos. Viçosa, Brasil: UFV, 3ª edição, 2002.SILVA, N.V. da; COSTA, R.G.;
MEDEIROS, A.N. de; AZEVEDO, P.S. DE; CARVALHO, F.F.R. de; MEDEIROS, G.R. de; MADRUGA, M.S. Efeito do
feno de flor-de-seda sobre a carcaça e constituintes corporais de cordeiros morada nova. Archivos de Zootecnia. v. 61 (233):
p. 63-70, 2012.
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TROCAS GASOSAS DO MILHETO EM FUNÇÃO DA SALINIDADE E BIOESTIMULANTES 
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(1) Universidade Federal Rural de Pernambuco - Serra Talhada, PE.
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Introdução: O milheto (Pennisetum glaucum) é cultivado para produção de grãos e forragem no Semiárido brasileiro,
sobretudo devido sua adaptabilidade e produtividade nas condições edafoclimáticas da região. Contudo, sua produção pode
ser limitada negativamente pela salinidade da água de irrigação (HUSSAIN et al., 2008). Pesquisas sobre tecnologias que
aumentem a tolerância das plantas aos estresses abióticos destacam a utilização de substâncias orgânicas ou sintéticas com
efeito regulador de crescimento (VELUPPILLAI et al., 2009).Os bioestimulantes aumentam o sistema de defesa da planta ao
potencializar seu nível de antioxidantes. A tiririca (Cyperus rotundus L.) possui altas concentrações de fito-hormônio que
promove o crescimento do sistema radicular (CAVALCANTE et al., 2016).Assim, objetivou-se avaliar a influência de um
bioestimulante comercial e do extrato da tiririca nas taxas de assimilação líquida de CO2 e transpiração em milheto sob
estresse salino. 
Material e Métodos: O ensaio foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada, PE, em
blocos casualizados, no esquema fatorial 3x4, (bioestimulante comercial (ACADIAN®), extrato de tiririca e testemunha) e
quatro níveis salinos da água de irrigação decorrentes de diferentes condutividades elétricas (CEa) (0, 1, 2 e 4 dS m-1),em
quatro repetições, totalizando 48 unidades experimentais. Os níveis salinos foram obtidos acrescentando em água destilada
sais de cloreto de sódio.O bioestimulante foi diluído em água destilada na dosagem (2,0 mL L-1), em seguida, as sementes de
milheto (cultivar IPA Bulk 1BF) foram imersas em 1,0 L dessa solução e agitadas por uma hora. Para o extrato de tiririca
foram coletados tubérculos, pesados 50 g, triturados com 1,0 L de água destilada, peneirado e diluído em água destilada na
concentração de 75% (FANTI, 2008), ficando as sementes imersas na solução por 24 horas. As sementes das testemunhas não
foram imersas em solução, sendo diretamente semeadas. O bioestimulante foi aplicado via foliar na dosagem de 2,0 mL L-1 e
o extrato de tiririca por rega (500 mL por vaso).Foram realizadas medidas de taxas de assimilação líquida de CO2 (PN) e
transpiração (E), aos 84 dias após a emergência (DAE), com um Sistema Portátil de Fotossíntese (IRGA – Infrared Gas
Analyser) na terceira folha completamente expandida de cada planta em todos os tratamentos.Os resultados foram expressos
por média e desvio padrão e submetidos ao teste de normalidade e análise de variância, sendo as médias comparadas pelo
teste de Tukey (5% de probabilidade). 
Resultado e Discussão: Os níveis de salinidade e a aplicação dos bioestimulantes não influenciaram a fotossíntese (taxa de
assimilação líquida de CO2), aos 84 DAE (Tabela 1). Entre os fatores prejudiciais da salinidade relacionados com a eficiência
fotossintética, a deficiência hídrica é um dos principais, já que a presença de sais interfere no potencial hídrico do solo,
reduzindo o gradiente de potencial entre o solo e a planta. Neste sentido, a tolerância ao sal está diretamente relacionada à
capacidade da planta em usar a água disponível no solo.Os níveis salinos e a aplicação dos tratamentos nas sementes e plantas
de milheto não influenciaram a transpiração, aos 84 (DAE) (Tabela 1). Gramíneas com sistemas fotossintéticos C3 e C4
respondem distintamente ao estresse salino, principalmente, pela maior eficiência no uso da água das plantas C4 e da sua
adaptação a locais com condições adversas ao desenvolvimento. Esse melhor aproveitamento da água se deve à maior
eficiência em captar e armazenar o carbono oriundo do CO2, permitindo às plantas C4 gerenciar melhor a abertura dos
estômatos, contribuindo para o controle da transpiração foliar (MARIN & NASSIF, 2013).Diante disso, como a taxa de
transpiração da presente pesquisa não foi influenciada pelos variadas concentrações de sais na água de irrigação, torna-se
evidente que a cultura do milheto não apresentou indicativos de estresse salino, assim como, não foi afetado pela limitação da
disponibilidade de água para as plantas, através da redução do gradiente de potencial entre o solo e a planta.



Conclusão: O acréscimo de sais na água de irrigação até a condutividade elétrica de 4 dS m-1 não promove efeitos deletérios
específicos da salinidade na taxa de assimilação líquida de CO2 e transpiração, evidenciando a tolerância intrínseca da
cultivar do milheto IPA BULK 1 BF aos níveis de salinidade avaliados nesta pesquisa. 
Referências Bibliográficas: CAVALCANTE, J. A. et al. Bioativadores naturais no desempenho fisiológico de sementes de
beterraba. Revista de La Facultad de Agronomía, La Plata, v. 115, n. 2, p. 229-237, 2016.FANTI, F.P. Aplicação de extratos
de folhas e de tubérculos de Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) e de auxinas sintéticas na estaquia caulinar de Duranta repens
L. (Verbenaceae). 2008. 85 f. Dissertação (Mestrado em Botância), Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2008.HUSSAIN K.; ASHRAF M.; ASHRAF M.Y. Relationship between growth and ion relation in pearl millet (Pennisetum
glaucum (L.) R. Br.) at different growth stages under salt stress. African Journal of Plant Science v. 2, n. 3, p. 23- 27,
2008.MARIN, F.; NASSIF, D. S.P. Mudanças climáticas e a cana-de-açúcar no Brasil: fisiologia, conjuntura e cenário futuro.
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, n. 2, p. 232-239, 2013.VELUPPILLAI, S. et al. Biochemical
Changes Associated with Germinating Rice Grains and Germination Improvement. Rice Science, v. 16, n. 3, p. 240-242,
2009.
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UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO VOLUMOSA NA CAPRINOVINOCULTURA DO

CARIRI PARAIBANO 
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PB.(3) Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA-PB), João Pessoa, PB.
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Introdução: A caprinovinocultura representa um dos mais importantes setores pecuários no Semiárido brasileiro, garantindo
segurança alimentar as famílias rurais e gerando renda a região. Contudo, a baixa produtividade dos rebanhos reflete as
carências nutricionais a que estão submetidos. Este fato está associado à baixa disponibilidade e qualidade das forragens em
função da elevada variabilidade das chuvas, baixa capacidade de suporte forrageiro das caatingas, manejo e aproveitamento
inadequado das pastagens (Leite et al., 2014).A introdução de tecnologias que oferecem condições de manejo alimentar
adequado contribui para o bom desempenho da cadeia produtiva (Renno et al., 2008). O estudo da caracterização alimentar
dos caprinos e ovinos contribui para a compreensão das estratégias utilizadas pelos produtores do Semiárido brasileiro.Logo,
objetivou-se avaliar a utilização de suplementação volumosa e da conservação de forragens pelos produtores de caprinos e
ovinos no Cariri paraibano. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado por meio de entrevistas a 125 proprietários rurais de distintos municípios do
Cariri Ocidental: Monteiro (8), Parari (15), Serra Branca (20), Taperoá (16) e Oriental na Paraíba: Alcantil (9), Cabaceiras
(12), Caturité (13), Gurjão (16) e São João do Cariri (16). A coleta de dados foi realizada de abril a novembro de 2013, por
uso de questionário semi-estruturado, aplicado individualmente em cada propriedade selecionada, sendo 66 no Cariri Oriental
(53,0%) e 59 no Ocidental (47,0%).Adotou-se o método de amostragem probabilística, com amostragem aleatória simples,
onde cada unidade amostral possui a mesma chance de ser incluída (Smailes e Mcgrane, 2002). O número de formulários
aplicados foi baseado na metodologia de Costa et al. (2008) e Leite et al. (2014).As variáveis estudadas para caracterização
do sistema de alimentar foram o uso de suplementação volumosa e realização de conservação de forragem.Os produtores
foram visitados in loco. As questões e a sequência de perguntas foram idênticas para todos os entrevistados. Todas as
entrevistas foram submetidas à crítica para verificação da correção do preenchimento do questionário. Os dados foram
tabulados em planilha eletrônica. Os resultados das variáveis qualitativas foram expressos em frequências absolutas e
relativas, e os de maior relevância submetidos ao teste de qui-quadrado (?²) para veri?cação de diferença entre frequências,
adotando o nível de signi?cância p = 0,05. A análise das variáveis quantitativas foi efetuada com técnicas de estatística
univariada descritiva. 
Resultado e Discussão: As unidades do Cariri paraibano em sua maioria (89,6%) realizam a suplementação volumosa dos
rebanhos (Figura 1), objetivando aumentos na produtividade dos rebanhos em condições semiáridas.Na Figura 2, nota-se que
a maioria dos produtores do Cariri Paraibano não utiliza práticas de conservação de forragem (56,8%), tendo a silagem
(20,8%) grande predominância frente ao feno (10,4%). Assim, a adoção dessa técnica pelos produtores podem contribuir em
melhorias dos índices zootécnicos e rentabilidade econômica da atividade.A conservação de forragens é uma alternativa para
os períodos de seca, contudo o uso desta técnica, ainda é incipiente no Cariri da Paraíba, devido ao desconhecimento do
processo tecnológico por parte do produtor. Ademais, os fatores culturais, o uso de plantas forrageiras não adaptadas, mão-
de-obra e o custo dessas tecnologias contribuem com a reduzida adoção da ensilagem e fenação como técnicas de
conservação de forragens (Leite et al., 2014).

 
Conclusão: A suplementação volumosa deve ser empregada de forma estratégica com o intuito de melhorar o aproveitamento
dos recursos alimentares fibrosos disponíveis na região. Contudo, é necessário o estimulo a adesão de tecnologias para
conservação de forragens pelos produtores, fornecendo-lhes o conhecimento necessário para colocar em prática o processo
tecnológico. 
Referências Bibliográficas: COSTA, R. G. et al. Caracterização do sistema de produção caprino e ovino na região Semiárida
do estado da Paraíba. Brasil. Archivos de Zootecnia, v.57, p.195-205, 2008.LEITE, L. M. V. et al. Caracterização da
produção de palma forrageira no cariri Paraibano. Revista Caatinga, v. 27, n. 2, p. 192-200, 2014.RENNÓ, F. P. et al.
Eficiência bioeconômica de estratégias de alimentação em sistemas de produção de leite: Produção por animal e por área.



Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.4, p.743-753, 2008.SILVA, R. R. et al. Palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill)
associada a diferentes volumosos em dietas para vacas da raça Holandesa em lactação. Acta Scientiarum Animal Sciences, v.
29, n. 3, p. 317-324, 2007.SMAILES, J.; McGRANE, A. Estatística aplicada à administração com excel, São Paulo: Atlas,
2002.
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ADIÇÃO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS DA CAATINGA NO SÊMEN FRESCO DE

CARNEIROS SOBRE A INTEGRIDADE ESPERMÁTICA APÓS A CRIOPRESERVAÇÃO 
VIRGINIA RENATA T. F. OLIVEIRA1, ILLA CARLA S. CARVALHO1; ELENICE A. MORAES1;

WILDELFRANCYS L. SOUZA2; EVA MONICA S. SILVA1; TANIA MARIA S. SILVA4; GUILHERME R. MOREIRA4;
FABRINA S. LUNA1 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco/Univasf. 2Universidade Estadual do Ceará.3Universidade Federal Rural de
Pernambuco.

Contato: oliveirazootec_1@hotmail.com 
Introdução: A criopreservação permite o armazenamento de espermatozoides a longo prazo, facilitando a difusão e
disponibilidade de material genético (CARNEIRO et al. 2012). A capacidade fertilizante do espermatozoide após o
descongelamento deve manter o metabolismo, a integridade e a motilidade (LEMMA, 2011), mas durante criopreservação a
célula sofre choque térmico que ocasiona o estresse oxidativo, a geração de espécies reativas do oxigênio (EROS) e
peroxidação de lipídios. A adição de antioxidantes no sêmen pode melhorar a motilidade espermática e a integridade da
membrana de sêmen criopreservado (BUCAK & TEKIN, 2007). Sabe-se que a adição dos antioxidantes aos diluidores está
sendo estudada em diferentes espécies e processos de criopreservação para solucionar os possíveis desequilíbrios entre os
oxidantes e antioxidantes (BILODEAU et al., 2000). Objetivou-se avaliar o efeito da adição de extrato de própolis no diluente
de sêmen de ovinos sobre a integridade espermática pós-descongelamento. 
Material e Métodos: Ejaculados (n=30) de dois reprodutores da raça Dorper foram coletados duas vezes por semana para
cada animal. Após a coleta, o sêmen foi avaliado quanto à motilidade e realizado o pool com volume igual de cada ejaculado.
Em seguida, mistura dos ejaculados foram centrifugados (800g/10min) e ressuspendido em Tris-Gema-glicerol para a
concentração final de 200x106 espermatozoides/mL, e subdividido em 5 tubos. Extrato de propólis da Caatinga coletado na
cidade de Remanso-BA foi preparado misturando 0,02g e 2mL de dimetilsufoxido. Foi adicionado a propólis estabelecendo
os tratamentos: 0, 40, 60, 80 e 100µL de própolis. Depois, as amostras foram acondicionadas em câmara fria a 5°C/2h, para
posterior envase em palhetas de 0,5mL, seladas e acondicionadas sob vapores do nitrogênio líquido a 8cm da lâmina
líquida/15min, para depois serem imersas no nitrogênio. A descongelação foi feita a 37ºC/30s e as amostras avaliadas quanto
à integridade da membrana plasmática (IMP) e acrossomal (IAC), onde 10µL de cada amostra foi colocada em micro tubos
(1,5mL), corada, incubada em banho-maria a 37°C e protegido da luz, sendo depois retirados 10L e avaliada em microscopia
de fluorescência, num total de 200 células para classificação. Amostras para avaliar a IMP foi corada com 2µL de IP e de
H33342, incubada por 8min, e para IAC foi utilizado 10µL de FITC-PNA e de IP, incubada por 20min e classificadas em
acrossomal: intacto (corados de verde) e danificado (corado de vermelho). As variáveis foram submetidas à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05). 
Resultado e Discussão: A adição do extrato de própolis no sêmen de carneiros sobre a integridade da membrana plasmática e
acrossomal dos espermatozoides após a congelação/descongelação estão apresentados na Tabela 1. A integridade da
membrana plasmática (IMP) foi maior no grupo controle quando comparado aos grupos tratados com o extrato de própolis
(P<0,05), sendo que entre as concentrações testadas, a adição de 40µL promoveu maior IMP (P<0,05). Os espermatozoides
tratados com 80 e 100µL de extrato de própolis promoveu maior integridade da membrana acrossomal que os tratados com 40
e 60µL e o controle (P<0,05). Isso demonstra que o extrato da própolis conseguiu melhorar a integridade acrossomal,
principalmente pelo fato de o acrossoma dos espermatozoides de carneiro ser sensível ao processo de criopreservação e tem
sua integridade afetada no procedimento de congelamento e descongelamento (ALCAY; USTUNER; NUR, 2016). Estudos
em sêmen de carneiros não foram realizados, mas CASTILHO et al. (2009) testaram a adição de extrato liofilizado de
própolis no sêmen de caprinos e não observaram efeito sobre a integridade da membrana plasmática após descongelamento.

 
Conclusão: A adição de própolis na concentração de 80 e 100 µL melhora a integridade acrossomal nos espermatozoides de
carneiros após a descongelação.



Referências Bibliográficas: ALCAY, S.; USTUNER, B.; NUR, Z. Effects of low molecular weight cryoprotectantes on the
post-thaw ram sperm quality and freezing ability. Small Ruminant Research. v.136, p.59-64, 2016.BILODEAU. J. F. et al.
Thiols prevent H2O2-mediated loss of sperm motility in cryopreserved bull semen. Theriogenology, Stoneham, v. 56, p. 275-
286, 2001.BUCAK M.N; TEKIN, N. Protective effect of taurine, glutathione and trehalose on the liquid storage of ram
semen. Small Rum Res, v. 73, p. 103-108, 2007.CARNEIRO P. C. F. et al. Cryopreservation of tambaqui (Colossoma
macropomum) semen: Extenders, cryoprotectants, dilution ratios and freezing methods. Cryoletters, n. 33 v.5, p. 285-393,
2012.CASTILHO, E. F. et al. Uso de própolis e ácido ascórbico na criopreservação do sêmen caprino. Revista Brasileira de
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M. (Ed.) Artificial Insemination in Farm Animals, InTech, p. 191-216. 2011.
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Introdução: A pecuária leiteira desempenha um papel importante no fornecimento de alimentos para o consumo humano, 
geração de empregos e renda e aumento no Produto Interno Bruto. Além do destaque econômico, os produtos lácteos são 
alimentos de alto valor nutricional (Gómez-Cortés et al., 2018).A produtividade e a qualidade do leite apresentam variações 
entre os sistemas de produção, uma vez que cada propriedade possui características específicas para a obtenção, além dos 
efeitos climáticos e dos fatores fisiológicos (Chegini et al., 2017).O uso da análise multivariada no estudo do comportamento 
de variáveis do leite e suas associações e importante na interpretação das informações extraídas de um conjunto de dados 
(Santos et al., 2010).Objetivou-se com este trabalho avaliar a aplicação de heatmaps e análise de agrupamento na avaliação 
das características de produção e composição de leite e escore de células somáticas de vacas holandesas criadas no Agreste de 
Pernambuco.

Material e Métodos: Para realização deste estudo foram utilizados dados de produção e composição de leite de três rebanhos 
leiteiros de vacas holandesas no Agreste de Pernambuco. Os rebanhos foram caracterizados pela produção de leite sob clima 
semiárido e com manejo alimentar semelhantes, utilizando como concentrado, ração comercial a base de milho e soja, e 
volumoso, uso de palma forrageira, silagem de milho e feno de Tifton, ao longo dos anos.Foram obtidos 5.872 registros do 
controle leiteiro oficial realizados mensalmente entre janeiro de 2007 e dezembro de 2017, disponibilizados pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Primeiramente foi realizado uma análise de correlação de Pearson 
para avaliar a relação existente entre as variáveis, utilizando a função rcorr no pacote Hmisc.Para cada variável, foi analisado 
quanto à possibilidade de formação de grupos que pudessem ser destacados pela similaridade nas características do leite. 
Dessa forma, para análise de agrupamento foi utilizado o método hierárquico Ward.D2, que objetiva minimizar a variação 
total dentro dos grupos baseado na distância euclidiana utilizando os pacotes estatísticos cluster e factoextra. O número de 
grupos reais foi determinado pelo método de agrupamento K-means (Macqueen, 1967). Os resultados da análise de 
agrupamento hierárquico foram visualizados usando um heatmap que permite a visualização simultânea do agrupamento das 
amostras e variáveis analisadas. Desta forma, é possível encontrar as variáveis que caracterizam cada amostra.

Resultado e Discussão: Na análise de correlação observou-se que a produção de leite (MY) apresentou correlações negativas 
de fraca a moderada magnitude com os teores de gordura (FAT), proteína (PROT), sólidos totais (TS), sólidos não gordurosos 
(FNS) e SCS e correlação positiva fraca com o teor de lactose (LAC). Correlações positivas de forte magnitude foram 
observadas entre ST e seus componentes. O SCS apresentou uma correlação negativa com MY e LAC, e positiva com as 
variáveis: FAT, PROT e TS.Na análise de agrupamento as 5.872 observações foram distribuídas em três grupos compostos 
por 2.534 (A), 1.981 (B) e 1.357 (C) observações. Com a aplicação do heatmap foi possível observar os componentes das 
amostras e das variáveis nos três grupos identificados. As sete variáveis foram separadas em dois grupos, um formado pelas 
variáveis MY e LAC e outro pelas variáveis gordura, sólidos totais, proteína, FNS e SCS (Figura 1).No grupo B houve maior 
concentração de observações com maior produção de leite (35,11 kg) e LAC (4,70%) e menor teor dos componentes sólidos 
do leite. De maneira oposta ao grupo B, o grupo C agrupou informações com maior teor de gordura (3,89%), proteína 
(3,56%), sólidos totais (13,05%), FNS (9,15%) e SCS e menor produção leite (28,58 kg) e lactose (4,57%). Esse 
comportamento pode ser justificado pelo efeito de diluição que ocorre quando há, aumento na produção de leite e diminuição 
da concentração dos componentes, como a lactose é o principal componente na manutenção da osmolaridade da glândula 
mamária, sendo determinante na quantidade de leite produzido (Alessio et al., 2016).



Conclusão: A análise de agrupamento e heatmap foram ferramentas úteis para avaliação e interpretação de bancos de dados 
com muitas observações de controle leiteiro e podem ser importantes na seleção para o melhoramento genético de bovinos 
leiteiros.
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KNOB, D. A.; SILVA, C. G. Multivariate analysis of lactose content in milk of Holstein and Jersey cows. Semina: Ciências 
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Introdução: Estudos de associação genômica ampla (GWAS) possibilitam a descoberta de associações estatísticas
significativas entre variantes causais e fenótipos de interesse econômico. As regiões genômicas associadas a características de
interesse identificadas com uso de GWAS podem ser utilizadas para auxiliar na seleção assistida por marcadores (MEIRA et
al., 2019).Várias pesquisas sobre carcaça já foram realizados na raça Santa Inês, porém, ainda há poucos estudos sobre genes
envolvidos na expressão de características de carcaça nesta raça. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi identificar regiões
genômicas associadas à área de olho de lombo mensurada por ultrassonografia em tempo real em ovinos da raça Santa Inês. 
Material e Métodos: Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Piauí
(No. 340/17). Os dados foram coletados em 18 rebanhos nos estados do Piauí e Maranhão. A área de olho de lombo (AOL)
foi mensurada in vivo entre a 12ª e 13ª vértebras lombares, com uso de aparelho de ultrassom equipado com sonda de 3,5
MHz. Um total de 389 animais foi genotipado com o painel OvineSNP50 BeadChip (Illumina Inc.). No controle de qualidade
de genotipagem foram removidos SNPs com Minor Allele Frequency < 0,01, Call Rate < 0,95, em desvio do equilíbrio de
Hardy-Weinberg (P < 10-6), em cromossomos sexuais e DNA mitocondrial, além de uma amostra com Call Rate < 0,90. Para
as análises de GWAS, foram utilizadas 1.637 informações de pedigree, 977 observações de AOL e 45.465 SNPs de 388
animais genotipados.O método ssGBLUP (WANG et al., 2012) foi utilizado para análises de GWAS com programas da
família BLUPF90 (MISZTAL et al., 2018). O modelo estatístico utilizado foi y=Xb+Za+e, em que y é o vetor de observações
para AOL, b é o vetor de efeitos fixos (grupo de contemporâneos e idade como covariável), a é o vetor de efeitos aleatórios,
X é a matriz de incidência de efeitos fixos, Z é a matriz de incidência de efeitos aleatórios e e é o vetor de efeitos
residuais.Regiões de 10 SNPs adjacentes que explicaram pelo menos 1% da variância genética para AOL foram exploradas à
procura de genes candidatos com uso das ferramentas Genome data viewer (NCBI) e Biomart (Ensembl). 
Resultado e Discussão: Foram identificadas 18 regiões que explicaram pelo menos 1% da variação genética para AOL nos
cromossomos do genoma ovino (OAR) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23 e 25 (Figura 1). Essas regiões abrigam 140
genes, entre os quais estão presentes genes ligados ao metabolismo protéico e vários genes com funções ainda não descritas.
O gene KCNN3 (potassium calcium-activated channel subfamily N member 3), situado no OAR1, é abundante no músculo
Longissimus dorsi de ovinos com o fenótipo callipyge, que causa hipertrofia muscular com efeitos benéficos na composição
da carcaça (FLEMING-WADDELL et al., 2009). O gene ATF3 (activating transcription factor-3), localizado no cromossomo
12, está envolvido na regulação das mudanças de expressão gênica no músculo Longissimus dorsi de indivíduos callipyge
(VUOCOLO et al., 2007). Na janela em que este gene foi encontrado, situam-se mais cinco genes, inclusive dois genes com
função não caracterizada. A região 66,37-67,25 Mpb (OAR18), que explicou 3,99% da variação genética para AOL, abriga
28 genes e está localizada a distância menor que 2 Mpb do QTL LoinMAXTM, que tem efeitos positivos sobre AOL
(MASRI et al., 2010). O OAR18 apresenta alto imprinting e abriga QTLs para musculatura, como Carwell e callipyge
(MATIKA et al., 2011).



Conclusão: A característica AOL mensurada por UTR em ovinos Santa Inês é poligênica. A identificação de regiões que
abrigam genes associados à musculosidade, ou próximas a QTLs para hipertrofia muscular, assim como a presença de genes
sem função descrita são informações importantes para futuros estudos de sequenciamento, assim como para auxiliar na
seleção de ovinos com maior rendimento de carcaça. 
Referências Bibliográficas: FLEMING-WADDELL, J. N., et al. Effect of DLK1 and RTL1 but not MEG3 or MEG8 on
muscle gene expression in Callipyge lambs. PloS one, v. 4, e7399, 2009.MASRI, A. Y., et al. The effects of a loin muscling
quantitative trait locus (LoinMAX™) on carcass and VIA-based traits in crossbred lambs. Animal, v. 4, p. 407-416,
2010.MATIKA, O., et al. Characterization of OAR1 and OAR18 QTL associated with muscle depth in British commercial
terminal sire sheep. Animal Genetics, v. 42, p. 172-180, 2011.MEIRA, A. N., et al. Single nucleotide polymorphisms in the
growth hormone and IGF type-1 (IGF1) genes associated with carcass traits in Santa Ines sheep. Animal, v. 13, p. 460-468,
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et al. Identification of a gene network contributing to hypertrophy in callipyge skeletal muscle. Physiological Genomics, v.
12, p. 253-272, 2007.WANG, H., et al. Genome-wide association mapping including phenotypes from relatives without
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Introdução: O padrão de speckle é uma figura de interferência que é gerada pelo espalhamento da luz após interagir com um 
meio físico qualquer. Os parâmetros do material em contato com a luz coerente (laser) influenciam grandemente no padrão de 
resposta obtido, podendo-se classificar o speckle em estático ou dinâmico. O spekle dinâmico é oriundo dessa análise feita em 
materiais biológicos, que possuem em sua composição diferentes elementos bioativos capazes de influenciar no resultado 
obtido. O princípio do biospeckle está fundamentado no fenômeno físico de interferência de luz, que ocorre quando duas ou 
mais ondas se superpõem gerando um padrão que pode ser classificado como destrutivo ou construtivo. Objetivou-se como 
esse estudo, avaliar os picos de atividade biológica de amostras de plasma sanguíneo de éguas em diferentes estágios 
reprodutivos, por análise de speckle dinâmico (CHANG, 2005).

Material e Métodos: Foram utilizadas amostras de soro sanguíneo de 40 éguas da raça Mangalarga Marchador pertencentes 
ao Haras Formoso 2S localizado na cidade de Cajueiro – AL, divididas em 4 grupos de 10 animais, agrupadas segundo seu 
estágio reprodutivo (não prenhes, terço inicial de gestação, terço final de gestação e em lactação). O sangue foi obtido por 
venopulsão na veia jugular esquerda através do uso do sistema de coleta em tubos à vácuo sem anticoagulante (Vacutainer®), 
e após centrifugação (10 min., sendo 40 seg. de aceleração e 60 seg. de frenagem automática, a 3600RPM) separou-se o 
plasma. Por meio de pipetador automático de volume fixo de 10 microlitros, despejava-se o conteúdo aspirado da amostra em 
uma lâmina. A obtenção dos picos de speckle dinâmico das amostras foi feita através da captura das imagens refletidas pelo 
laser, por meio da câmera CCD. Para um monitoramento mais eficiente da bioatividade foram gravados vídeos de 1 minuto 
cada, gerando 1800 vídeos no total. Cada um dos 1800 vídeos foi posteriormente avaliado e fragmentado em frames, 
utilizando-se o prompt de comando da ferramenta FFMPEG (ffmpeg –i “video1” –r 7 “pasta1”\%d.png), gerando-se em torno 
de 400 a 420 imagens para cada um. As análises dos padrões das imagens captadas foram realizadas por meio de um 
aplicativo computacional STMD, montando-se uma matriz de co-ocorrência (MCO), e determinando-se assim o módulo de 
dispersão de intensidades (MDI) e de entropia. Os dados foram por fim, processados no programa OriginPro 8.Ink, para 
geração de gráficos e comparação dos resultados entre os grupos estudados.

Resultado e Discussão: De maneira geral, observa-se que ocorre um pico curto de movimentação das amostras, seguido de 
uma curva ascendente iniciada entre o minuto 5 e 10, que alcança seu pico máximo em uma faixa de tempo entre o minuto 15 
e 25, decaindo de maneira uniforme até praticamente se anular quando passados 45 minutos de análise. Nota-se nos animais 
em terço inicial, em comparação ao grupo de éguas vazias, um pico máximo de atividade biológica ocorrendo mais cedo. 
Sabe-se haver aqui uma maior concentração de sulfato de estroma, promotor do aumento do fluxo sanguíneo do útero e 
também da placenta (BOLLWEIN et al., 2002). Já ao compararmos o grupo de éguas em terço final de gestação com as do 
grupo de terço inicial de gestação, nota-se que na média estes indivíduos apresentaram uma atividade registrada superior ao 
anterior. Um aumento das concentrações de progesterona pode ser notado no segundo e terceiro trimestre da fase gestacional 
das éguas, quando precursores de esteroides transportados para o útero são metabolizados dentro do tecido fetoplacentário 
(OUSEY et al., 2003). A curva observada no grupo de éguas em lactação se assemelha um pouco a curva do grupo de terço 
inicial, sendo que nesta fase o principal hormônio presente é a prolactina, tendo ação direta sobre a produção e secreção do 
leite. Mas, de forma concomitante, existe também a presença marcante de outros hormônios como a progesterona e 
estrogênio, ambos presentes no período inicial de gestação. Já o grupo de éguas vazias apresenta uma curva de declínio muito 
próxima a curva do grupo em terço final de gestação.



Conclusão: Conclui-se que os picos de atividade biológica de amostras de plasma sanguíneo de éguas avaliadas pela técnica 
de análise de speckle dinâmico, mostram-se distintos tanto em amplitude quanto em tempo de ocorrência, de acordo com os 
estágios reprodutivos das fêmeas, podendo esta variação estar ligada a aspectos endócrinos característicos de cada fase.

Agradecimentos: Os autores são gratos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) pelo apoio 
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Introdução: A maioria dos rebanhos de caprinos do Nordeste brasileiro é composta por animais sem padrão racial definido
(SPRD) ou por raças nativas. A rusticidade é uma característica que permite a criação desses animais no semiárido, mesmo
em períodos de grande escassez de água e alimentos (Nobre e Andrade, 2006).Os programas de melhoramento genético são
tecnologias que podem ajudar a melhorar os índices produtivos de raças nativas e alavancar economias regionais. A
criopreservação de sêmen é uma importante biotécnica reprodutiva, pois promove a conservação de germoplasma por tempo
indeterminado. Seu uso favorece a manutenção e potencialização da aptidão produtiva de raças caprinas nativas, além de
disseminar grupamentos raciais que são subutilizados devido seu isolamento em diversas regiões do nordeste.Objetivou-se
investigar o efeito criopreservação com diluente industrial a base de lipossomo sobre a qualidade do sêmen dos caprinos
nativos. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado na EMBRAPA Caprinos e Ovinos, Sobral – CE. Foram utilizados seis
reprodutores caprinos das raças Azul, Marota e Nambi, com idade entre 2 e 5 anos, oriundos do estado do Piau. Todos os
animais foram mantidos estado sanitário e nutricional, seguindo recomendações da EMBRAPA Caprinos e Ovinos e NRC
(2007), respectivamente, e submetidos a uma avaliação clínica e andrológica preliminar 15 dias antes do início do
experimentoForam realizadas quatro coletas de sêmen por raça, uma a cada semana, sempre no período da manhã, utilizando-
se o método de eletroejaculação (65A, 110 e 220V). Para a criopreservação, foram avaliados parâmetros seminais físicos
(volume, turbilhonamento, motilidade, vigor e concentração espermática), a partir de uma alíquota de cada amostra. Em
seguida, o sêmen foi diluído em meio lipossomico de acordo com a concentração, volume e turbilhonamento. Seguiu-se o
método automatizado e posterior armazenamento em botijão criogênico a -196°C. Imediatamente após a congelação foi
realizado a descongelação em banho maria, à 37°C por 30 segundos, para posterior análise de vigor e motilidade.Os dados
foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não foi observado diferença no vigor e motilidade (p=0,416), no pré-congelamento, entre as raças
nativas (Figura 1a). De acordo com o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998), o valor de referência para
motilidade deve ser igual ou superior a 70%, valor este atingido por todos os animais avaliados.Não houve diferença no vigor
seminal entre as raças após o congelamento (p=0,161), entretanto, observou-se queda no nos valores desse parâmetro. Foi
possível observar que a raça Nambi apresentou maior motilidade (75,0% ± 16,69) se comparada com a raça Marota (52,5% ±
17,73) (p=0,031) e igual motilidade em relação a raça Azul (64,38% ± 12,37) (Figura 1b). Esse baixo desempenho de
motilidade seminal das raças, após criopreservação, pode estar associado à inúmeros fatores envolvidos na conformação
estrutural: enrolamento de cauda, degeneração de acrossoma, intumescimento de cabeça, encurtamento do flagelo
(SILVIANO & SOUZA, 2008).

 
Conclusão: A criopreservação do sêmen de raças nativas pode ser utilizada como ferramenta de conservação genética desses
ecotipos, pois mantém padrões andrológicos seminais aceitáveis. 
Referências Bibliográficas: CBRA - Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Manual para exame andrológico e avaliação
de sêmen animal. 2ª Ed. Belo Horizonte: CBRA, 1998. 49p.NOBRE, F.V., ANDRADE, J.D. Panorama da produção de leite
caprino no Rio Grande do Norte. In: LIMA, G.F.C. et al. (org.). Criação familiar de caprinos e ovinos no Rio Grande do
Norte: orientações para a viabilização do negócio rural. Natal: EMATER-RN/EMPARN/Embrapa, 2006. p. 9-



36.SALVIANO, M.B.; SOUZA J.A.T. Avaliação andrológica e tecnologia do sêmen caprino. Revista Brasileira de
Reprodução Animal, v.32, n.3, p.159-67, 2008.
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Introdução: O uso das biotecnologias da reprodução associada a uma estação de monta eficiente proporciona inúmeras 
vantagens para obter o sistema de criação desejado. A inseminação artificial tem-se um grande destaque por promover uma 
maior padronização do rebanho, ordenação do trabalho na fazenda, controle de doenças sexualmente transmissíveis, 
diminuição do custo de reposição dos touros, além de contar com a principal vantagem desta técnica que é o processo e 
melhoramento genético, o que promove a obtenção de animais com maior potencial produtivo e reprodutivo (BARUSELLI, 
P.S,;REIS, E. L.; MARQUE, M. O., 2004). Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a taxa de prenhes em vacas 
submetidas a 3 IATFs com diagnóstico precoce e estação de monta encurtada para 42 dias

Material e Métodos: Foram utilizados 59 bovinos fêmeas com idade entre 3 a 8 anos, hígidas, submetidas a controle sanitário 
e reprodutivo. Estas foram sincronizadas com o seguinte protocolo: D0 2mg de benzoato de estradiol por via intramuscular 
(I.M) e um dispositivo intravaginal contendo 1,2g de progesterona. D7: 0,530mg de cloprostenol sódico por via I.M. D8 
Retirada do dispositivo e administração de 1mg de cipionato de estradiol por via I.M e de 300UI de eCG por via I.M. D10: 
realização da 1ª inseminação artificial(IA).  Após a 1ª IATF, os animais foram manejados da seguinte maneira:D17:colocação 
de implante em todas as fêmeas inseminadas no “D10”. D21: 1mg de benzoato de estradiol por via I.M em todas as vacas 
inseminadas. D29: Retirada do implante e avaliação ultrassonografia de ovários via transretal (Ciclando x Anestro), apenas as 
que estiverem em anestro continua o protocolo (Cipionato+cloprostenol sódico+ECG). D31 Inseminação das vacas que estavam 
em anestro no “D29”. D38 Confirmar se todas as vacas que estavam ciclando realmente estão prenhas, e colocar implante em 
todas as fêmeas que foram inseminadas na 2ª IATF e nas vazias que estavam ciclandona 1ª IATF. D42 1mg de benzoato de 
estradiol via I .M em todas as inseminadas no “D31”. D50 Retirada do implante e avaliação ultrassonográfica transretal das 
vacas inseminadas no “D31”para leitura de ovários (Ciclando x Anestro), apenas as que estiverem em anestro continuam o 
protocolo (Cipionato + cloprostenol sódico+ECG). D52: Inseminação das vacas que estavam em anestro no“D50”. A estação de 
monta se encerrou 42 dias após a 1ª IATF, e o diagnóstico final foi realizado no D82(30 dias após a 3ªIA). Os dados para as 
análises descritivas foram processados pelo programa Excel, versão 2010. 

Resultado e Discussão: No experimento em questão,devido a avaliação precoce dos ovários junto ao uso da IATF,pôde-se 
realizar 3 IATFs no intervalo de 42 dias,reduzindo os dias da estação de monta. Após a 1° IATF obteve-se 25,4% (n=59) de 
taxa de prenhe (TP),após a 2° IATF 19,2% (n=26) de TP e,finalmente após a 3 IATF 54,8% (n=31) de TP.O resultado final 
não condiz com o esperado ao final da estação de monta segundo Baruselll & Reis (2005),os resultados médios de IATF são 
de 50% de taxa de prenhes,o que não ocorreu na 1ª e 2ª IATF.Em estudo semelhante,porém, com uso de ultrassom com 
doppler,Pugliesi et al.(2017) afirmaram que os resultados obtidos com o modelo de ressincronização super-precoce são 
consistentes, e de possível aplicação em larga escala.A considerável redução no tempo de estação de monta proporciona mais 
dias de ganho de peso aos bezerros que nascem mais cedo.Penteado et al.(2016),fala que em ressincronização precoce tem-se a 
possibilidade de utilizar P4 injetável no momento da aplicação do implante intravaginal com o mesmo intuito de zerar a 
onda folicular.Diante disso, foi pensado na utilização da P4 injetável,mas,descartado por inviabilidade econômica do 
mesmo.Segundo Vieira et al.(2014),a aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol com no protocolo de ressincronização 
precoce pode induzir luteólise e reduzir a taxa de concepção dos animais.Portanto foi concedida a aplicação de 1 mg de 
benzoato de estradiol com a intenção de zerar onda folicular e de não causar luteólise.Foi feita uma avaliação 
ultrassonográfica ovariana no D29 de experimento e foi visto que não ocorreu luteólise.

Conclusão: A redução da estação de monta tradicional de 120 dias para 42 dias foi possível devida a avaliação ovariana 
precoce e ao uso da Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF, no entanto, a taxa de prenhez não foi satisfatória ao final 
do experimento. Necessita-se de mais estudos com o número maior de animais, para entender o que pode ter influenciado 
negativamente no resultado.

Agradecimentos: Agradeço primeiramente a Deus e segundo aos meus amigos que me ajudaram a concluir o trabalho, pois 
sem eles não teria conseguido.

Referências Bibliográficas: BARUSELLI, P. S,; REIS, E. L.; MARQUE, M. O. Técnicas de Manejo para Otimizar a 
Eficiência Reprodutiva em Fêmeas BOS INDICUS. In: Reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 4., 2004, Campo 
Grande Anais. Campo Grande; SBZ, 2004. P. 447-458.RHEAGRO. Duração da Estação de Monta para Gado Zebu. 2018. 
Disponível em: < https://rehagro.com.br/br/blog/estacao-de-monta-para-gado-zebu/>Acesso em: 21 dez. 2018BARUSELLI, 
P i e t r o .  R E I S .  E v e r t o n .  R e p r o d u ç ã o  c o m p r o m e t i d a .  2 0 0 5 .  D i s p o n í v e l  e m : 
https:<//www.grupocultivar.com.br/artigos/reproducaocomprometida>. Acesso em: 07 de out 2018.PUGLIESI G. et al. Uso



da Ultrassonografia Doppler em programas de IATF e TETF em bovinos. Ver. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.41,
n.1, 2017. P. 140-150.



CNPA 2019 – Genética, Genômica, Melhoramento e Reprodução animal

 
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO SOBRE AS

PRINCIPAIS BIOTÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ANIMAL 
WILLYANA G. DA SILVA1, GABRIEL B. MARTINS DOS SANTOS1, FELIPE A. REIS1, PLÍNIO P. GOMES

JÚNIOR1 
1 Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE / Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST

Contato: willyanaguimaraes@hotmail.com 
Introdução: A necessidade de aperfeiçoamento técnico da produção animal para melhorar os indicadores de eficiência
reprodutiva e a rentabilidade das propriedades é motivo de constante estudo e desenvolvimento de tecnologias [3]. O aumento
significativo da produtividade na pecuária é atribuído à intensa seleção de características produtivas através do
aperfeiçoamento de biotécnicas de manejo reprodutivo[2], sendo assim, biotécnicas como Inseminação Artificial (IA),
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), Embriões Produzidos In Vitro (PIV) e Transferência de Embriões (ET), vêm
sendo desenvolvidas com a finalidade de se aumentar o potencial reprodutivo das fêmeas, melhorando assim os indicadores
de produtividade [1]. Objetivou-se realizar uma pesquisa, para avaliar o conhecimento dos acadêmicos dos cursos de
Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia sobre as principais biotécnicas utilizadas para reprodução animal. 
Material e Métodos: No dia 8 de fevereiro de 2019 foi desenvolvida uma pesquisa online no Google formulário para os
discentes que estão graduando Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia sobre as principais biotécnicas utilizadas na
pecuária; este questionário foi divulgado por meio de redes sociais com alunos dos referidos cursos citados a cima, tal
pesquisa findou dia 8 de abril de 2019, onde 185 pessoas de todas as regiões do Brasil responderam, voluntariamente. Na qual
12 respostas foram anuladas por não se tratar de cursos da área de saúde, resultando no total de 173 respostas. Os discentes
em questão responderam o formulário que atendiam às características sociodemográficas e especificas para cada bioctécnica.
Os dados foram submetidos ao teste estatístico de Qui-Quadrado e Kruskal-Wallis, considerando um nível de significância
mínima de 5% (P < 0,05), para tal análise utilizou-se o sofware R. 
Resultado e Discussão: Dos resultados sobre o conhecimento das biotécnicas, destacam-se que 80,00% e 88,46% (p > 0,05)
dos acadêmicos dos gêneros feminino e masculino, respectivamente, conheciam a biotécnica de Inseminação Artificial
(TEC1) (Tabela 01). Porém, na questão referente a técnica reprodutiva de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (TEC2) os
discentes não tiveram diferenças estatisticamente significativas p= 0.181. Na Tabela 2 são apresentados os resultados de
conhecimento de biotecnia dividido por curso. Observou-se que 68,75%, 76,32% e 72,31% dos discentes do curso de
Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia na devida ordem, disseram ter algum conhecimento relacionado as mesmas. No
que diz respeito a TEC1, todos tiveram uma alta porcentagem de acertos tendo os alunos de Biologia com 77,27%, Zootecnia
com 91,49% e Medicina Veterinária com 79,31%. Sobre a biotécnica de Monta Natural (TEC3) os graduandos de Zootecnia
tiveram o maior percentual de acerto com 78,72%. Dos avaliados de Medicina Veterinária acertaram, 67,24%, 67,24% e
74,14% quando questionados a respeito das técnicas TEC2, Embriões Produzidos In Vitro (TEC4) e Transferência de
Embriões (TEC5), respectivamente. Os dados foram estatisticamente significativo a nível de 95% (P > 0,05). Quando
comparados os acertos entre cursos observou-se variação nas respostas sobre o conhecimento, mas vale ressaltar que dentre
esses três grupos de respostas, Medicina Veterinária foi o que teve uma menor taxa de variação, seguido pelos cursos de
Zootecnia e Biologia.

 
Conclusão: É necessário que os cursos de Biologia e Zootecnia vejam com mais ênfase a respeito das principais biotécnicas.
Afim de, melhorar o conhecimento e reduzir a variação na taxa de acerto. Ademais, o curso de Medicina veterinária
apresentou um desempenho satisfatório no que diz respeito ao conhecimento sobre as referidas biotécnicas. 
Referências Bibliográficas: 1.Buratini Jr J. Foliculogênese em bovinos. In: II Simpósio Internacional de Reprodução Animal
Aplicada, 2, 2006, Londrina, PR. Anais... Londrina: UEL, 2006. p.55-62.2.Mello, R. R. C, Ferreira, J. E, Sousa S. L. G ,
Mello M. R. B , Palhano H. B. Produção in vitro (PIV) de embriões em bovinos, Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte,
v.40, n.2, p.58-64, abr./jun. 2016.3.Neri,H.L.D, Fernandes, C.A.C, Palhão , M.P, Rossi, J.R, Varago, F.C. Perfil de
progesterona em novilhas com diferente atividade luteal e tratadas com implantes vaginais, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.,



v.67, n.2, p.405-410, 2015.
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Introdução: A necessidade de aperfeiçoamento técnico da produção animal para melhorar os indicadores de eficiência
reprodutiva e rentabilidade das propriedades é motivo de constante estudo e desenvolvimento de tecnologias [3]. O aumento
significativo da produtividade na pecuária é atribuído à intensa seleção de características produtivas através do
aperfeiçoamento de biotécnicas de manejo reprodutivo [2], sendo assim, biotécnicas como Inseminação Artificial (IA),
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), Embriões Produzidos In Vitro (EPIV) e Transferência de Embriões (ET), vêm
sendo desenvolvidas com a finalidade de se aumentar o potencial reprodutivo das fêmeas, melhorando assim os indicadores
de produtividade [1].Objetivou-se realizar uma pesquisa, para se avaliar o conhecimento dos pequenos produtores da Sítio
Cipós na Cidade de Serra Talhada - PE, sobre as técnicas utilizadas para reprodução animal. 
Material e Métodos: Para realização desta pesquisa foi aplicado um questionário com 15 perguntas a respeito das principais
biotécnicas reprodutivas utilizadas na pecuária. Tal pesquisa foi realizada em agosto de 2019 com 15 pequenos produtores de
Caprino e Ovino residentes no Sítio Cipó na Cidade de Serra Talhada no Estado de Pernambuco. Os mesmos responderam às
perguntas voluntariamente. Os produtores em questão responderam o formulário que atendiam a características
sociodemográficas e especificas para cada bioctécnica. Para análise estatística dos dados obtidos utilizou-se o software Excel
2013. 
Resultado e Discussão: Como resultados obtidos pode-se observar que 20% dos produtores tinha idade entre 18 a 24 anos,
13,33% de 25 a 32 anos, 26,67% entre 33 a 40 anos e 40% tinham mais de 40 anos. Quando questionados sobre as principais
bioctécnicas reprodutivas (Gráfico 01), 100% dos pequenos produtores disseram ter algum tipo de conhecimento relacionado
as mesmas. Em relação a Inseminação Artificial (TEC0), 16,67% dos produtores que tem mais de 40 anos conheciam a
biotécnica, os demais produtores disseram não conhecer tal técnica. Nenhum dos avaliados conheciam as biotécnicas de
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (TEC1), Embriões Produzidos In Vitro (TEC3) e Transferência de Embriões (TEC4).
Todos os entrevistados sabiam a respeito da Monta Natural (TEC2), sendo esta a forma de reprodução utilizada para
reproduzir seus rebanhos, além disso, 100% dos criadores aprenderam sobre a TEC2 através do manejo do dia a dia e por
conhecimentos empíricos. Quando perguntados sobre a escolaridade, os avaliados com idade entre 18 a 24 anos 66, 67%, 25 a
32 anos 100%, 33 a 40 anos 75% e mais de 40 anos 66,67% tinham o Ensino Fundamental Incompleto, poucos produtores
possuíam o Ensino Médio Completo (16,67%), cuja a idade estava entre mais de 40 anos (Tabela 01). A falta de escolaridade
poder refletir na falta de conhecimento dos produtores a respeito das principais técnicas utilizadas na reprodução animal.

 
Conclusão: A baixa escolaridade pode ser a principal causa para os pequenos produtores de Caprino e Ovino residentes no
Sítio Cipó na Cidade de Serra Talhada no Estado de Pernambuco terem baixo percentual de conhecimento a respeito das
principais biotécnicas de reprodução animal, havendo a necessidade e assistência técnica e projetos de extensão nesta região. 
Referências Bibliográficas: 1.Buratini Jr J. Foliculogênese em bovinos. In: II Simpósio Internacional de Reprodução Animal
Aplicada, 2, 2006, Londrina, PR. Anais... Londrina: UEL, 2006. p.55-62.2.Mello, R. R. C, Ferreira, J. E, Sousa S. L. G ,
Mello M. R. B , Palhano H. B. Produção in vitro (PIV) de embriões em bovinos, Rev. Bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte,
v.40, n.2, p.58-64, abr./jun. 2016.3.Neri,H.L.D, Fernandes, C.A.C, Palhão , M.P, Rossi, J.R, Varago, F.C. Perfil de
progesterona em novilhas com diferente atividade luteal e tratadas com implantes vaginais, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.,
v.67, n.2, p.405-410, 2015.
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Introdução: A alta temperatura ambiental ainda faz parte do grupo dos maiores desafios enfrentados na produção animal, e o
estresse induzido pelo calor pode provocar efeitos negativos sobre o desempenho das aves além de reduzir a capacidade
imunológica dos animais (EL-TARABANY, 2015). Em matrizes, o estresse por calor está relacionado à reduzida taxa de
fertilidade, produção de ovos, eclodibilidade e número de pintainhos nascidos vivos (SHARIFI; HORST; SIMIANER, 2010).
O estresse térmico vivenciado pela matriz pode ainda determinar a resposta de sua progênie ao ambiente, já que ainda no ovo
o desenvolvimento do pintainho pode ser influenciado pelo ambiente em que a matriz vive (DIXON; SPARKS;
RUTHERFORD, 2016). Com base no exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar se a temperatura do ambiente em que as
matrizes são criadas poderia preparar a sua progênie para enfrentar ambientes de desafios na fase de crescimento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2: duas
temperaturas para as matrizes, e para cada tratamento das mães, duas temperaturas para a progênie. Duzentas codornas
japonesas (Coturnix coturnix japonica) fêmeas de um dia de idade foram criadas em gaiolas coletivas até 98 dias de idade,
quando então, 40 codornas com peso médio de 157,25 g e taxa de postura de 85% foram distribuídas em dois tratamentos
referentes a temperatura ambiental: conforto térmico (23°C) (n=10) e estresse térmico crônico contínuo (32ºC e 60% UR)
(n=30). A partir da terceira semana de experimento, 30 machos com peso médio de 161,2 g, tiveram contato diário com as
matrizes por uma hora. Os ovos de cada matriz foram coletados por 10 dias e incubados sob as mesmas condições. Ao
nascerem os pintainhos foram alojados de acordo com a temperatura experimental da matriz e criados de maneira
convencional sob as mesmas condições experimentais até os 15 dias de idade. Aos 15 dias de idade, as aves filhas de cada
matriz foram distribuídas em dois tratamentos referentes à temperatura ambiental: conforto térmico (23°C) e estresse térmico
intermitente com exposição à alta temperatura (AT, 34ºC) por seis horas. Os efeitos da temperatura ambiental para as
matrizes e do ambiente materno sobre as respostas da progênie ao ambiente a qual foram submetidas, foram avaliados por
meio da ANOVA (JMP software, SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA). 
Resultado e Discussão: Matrizes submetidas ao estresse térmico apresentaram redução de aproximadamente 28% na taxa de
postura (P=0,0002) (Figura 1a). Este resultado é semelhante ao encontrado por El-Tarabany (2015), que também observou
que codornas de postura criadas em estresse térmico apresentaram menor número de ovos produzidos. Não houve efeito da
temperatura sobre o peso do ovo, taxa de eclosão, taxa de eclosão de ovos férteis, e sobre o peso do nascimento dos
pintainhos. Não foi observado efeito do ambiente da matriz sobre o desempenho da progênie criada em conforto térmico.
Entretanto, para a progênie criada em estresse, observamos que os filhos de matrizes criadas em AT apresentaram menor peso
aos 35 dias de idade (P35D) e menor ganho de peso (GP) que aves filhas de matrizes criadas em conforto (Figura 1b).

 
Conclusão: O estresse térmico vivenciado pela matriz, apesar de não apresentar efeitos negativos sobre o desenvolvimento e
desempenho da progênie criada em conforto térmico, está associado com menor desempenho quando a progênie também é
submetida à condição de estresse. 
Agradecimentos: Este estudo foi financiado pelo CNPq (PROC.407669/2016-7) e pela CAPES (código Financeiro 001). 
Referências Bibliográficas: DIXON, L. M.; SPARKS, N. H. C.; RUTHERFORD, K. M. D. Early experiences matter: a
review of the effects of prenatal environment on offspring characteristics in poultry. Poultry Science, v. 95, n. 3, p. 489-499,
2016. doi: 10.3382/ps/pev343.EL-TARABANY, M. S. Impact of temperature-humidity index on egg-laying characteristics
and related stress and immunity parameters of Japanese quails. International Journal of Biometrology, v. 60, n. 7, p. 957-964.
doi: 10.1007/s00484-015-1088-5.SHARIFI, A. R.; HORST, P.; SIMIANER, H. The effect of naked neck gene and ambient
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Introdução: Os perus foram introduzidos no Brasil no período colonial, adaptando-se em todas as suas regiões e tornando
uma criação bastante comum no interior do país. Assim, surgem grupos distintos, como na região Nordeste, sem que tenha
sido verificado as suas potencialidades. No Sudoeste da Bahia, encontra-se aves completamente negras, de porte mediano,
criadas de forma espontânea nas fazendas e apresentando bastante rusticidade. Chamadas de Peru Preto Caipira, é
desconhecida a sua potencialidade e os seus índices zootécnicos, assim, iniciou-se a coleta de dados a partir das suas
características reprodutivas. A meleagricultura brasileira é um forte segmento industrial e o Brasil ocupa lugar de destaque
entre os principais exportadores de carne de peru (ABPA, 2017). Estes ecótipos tem a sua potencialidade e hoje tem um
excelente mercado, dado a busca por carnes diferenciadas, além de permitir a sua produção e comercialização a outro
segmento da agropecuária. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Laboratório Experimental de Avicultura-LABEAV, do Campus
Juvino Oliveira da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Itapetinga, durante o período de 28 de Junho a 30 de
Julho de 2019. O plantel era composto de 03 machos e 13 fêmeas, mantidas em piquete de capim Tifton-85 (Cynodon
dactylon), recebendo água e uma dieta ad libitum, isonutritiva segundo o NRC (1994). Colhia-se os ovos diariamente no
período da tarde e higienizava-os com produto a base de amônia quaternária, em seguida pesava-se os ovos em balança
analítica e com um paquímetro analógico realizava-se a mensuração do seu comprimento e largura, com 03 repetições para
cada variável a fim de se obter uma média e verificava-se a coloração da sua casca. Os ovos eram armazenados por 7 dias em
uma temperatura constante de 18°C e 60% de umidade relativa, sendo transferidos a uma incubadora de viragem automática,
com em 37.7°C por 28 dias. 
Resultado e Discussão: O ecótipo Peru Preto Caipira, apresenta uma boa uniformidade, mas necessita ser definida outras
suas características fenotípicas, associadas á reprodução. As peruas produzem ovos com uma coloração da casca totalmente
uniforme, de cor creme com pontuações levemente escurecidas por toda a superfície. O seu peso médio foi de 79,30 g,
também com excelente uniformidade, mesmo em peruas com idades diferentes, cujos ovos poderiam ser maiores devido a
deposição de albúmen, mas não foi evidenciado este fator nesta análise. O coeficiente de variação do peso dos ovos foi de
6,46%, considerado baixo, demonstrando que apresentou uma boa homogeneidade. Assim, há uma confirmação de um padrão
estético desta variável para este grupo de ecótipo, cujos indivíduos já integram duas gerações. Para o seu comprimento e a
largura, obteve-se uma média de 6,3 cm e 4,4cm respectivamente. Os coeficientes de variação também foram baixo para estes
dados onde 4,8% para o comprimento e 2,6% para a largura, ressaltando assim o potencial genético deste ecótipo para a
produção de ovos uniformes, caracterizando-os de forma positiva, com poucas variações. O ecótipo Peru Preto Caipira tem-se
mostrado geneticamente uniforme, entretanto necessita de mais estudos acerca das suas variáveis produtivas para que possa
atender à sua produção, destinada principalmente, à agricultura familiar, assim como evitar a sua extinção antes que venha a
ser conhecida a sua potencialidade.

 
Conclusão: Os ovos apresentaram homogeneidade para seu peso e tamanho, quanto a coloração, não foram atestadas
diferenças. Estas características ressaltam a importância de estudo e conservação deste ecótipo.



Referências Bibliográficas: ABPA-Associação Brasileira de Proteína Animal. Disponível em: < http://abpa-
br.com.br/storage/files/3678c_final_abpa_relatorio_anual_2016_portugues_web_reduzido.pdf >. Acesso em 01 de outubro de
2019.National Research council, 1994. Nutrient requirements of poultry. 9 rev. ed. National academy press, washington, DC.
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Introdução: A tolerância celular ao stress térmico é mediada por um grupo de proteínas Heat Stress Proteins(HSP) que têm
duas grandes funções: a primeira está relacionada com condições adversas, auxiliando a síntese e maturação de novas
proteínas, a segunda está relacionada a fornecer subsídio às células para identificar e facilitar o redobramento de proteínas
danificadas ou destiná-las a um sistema proteolítico(CASTRO et al.,2013; SOUZA et al.,2018).Segundo Souza et al.(2018)
alguns estudos realizados demostram que alelos da HSP70 estão ligados a uma maior termo tolerância o que leva ao animal
ter uma maior produção, assim, podendo justificar a sua inclusão em programas de melhoramento.O objetivo do trabalho é
avaliar a produção de leite de vacas da raça holandesa, criadas no município de São Bento do Una–PE, com análise do gene
HSP70 realizando a comparação dos alelos e assim, tendo como finalidade encontrar qual alelo desempenhará um maior
termo tolerância ao ambiente. 
Material e Métodos: Com a ajuda da Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em São Bento
do Una, foi possível a aquisição dos dados de produção de leite diário do ano de 2008 até 2014. O município de São Bento do
Una está situado no agreste pernambucano com a distância de 215Km da capital do estado de Pernambuco, o clima do
município é o semiárido que é caracterizado por longos períodos de estiagem, altas temperaturas, chuvas irregulares e
escassas e solo pobre em nutrientes.As análises genéticas foram obtidas de pesquisas realizadas anteriormente na
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) / Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) no laboratório de biologia
molecular situado no Centro Laboratorial de Apoio à Pesquisa da Unidade Acadêmica de Garanhuns (CENLAG). A
comparação da média de produção de leite foi realizado no software RStudio 3.5.2. 
Resultado e Discussão: Foram 54 vacas com análises genéticas, no qual obtiveram nove alelos diferentes, os alelos que
tiveram menos de cinco animais foram desprezados, e assim, ficando quatro alelos com o total de 43 animais. Foi observado
(Tabela 1) que o alelo G foi o que teve uma maior produção de leite comparado com os demais, porém no momento em que
se compara a média dos quatros alelos não se observa muita diferença na produção média de leite entre os alelos.Com o
auxílio da revisão bibliográfica foi possível perceber que em alguns trabalhos como o de Araújo et al. (2015) os valores de
produção de leite (Tabela 1) dos alelos D e E foram semelhantes e os únicos valores que não foram semelhantes foram os
valores máximos, podendo ter dado diferença pela forma em que foi realizado a formação do banco de dados.

 
Conclusão: Com estas análises deduz-se que nenhum dos alelos tem uma termo tolerância tão superior quanto o outro e que
se é necessário uma análise de variância para poder solidificar os resultados. 
Referências Bibliográficas: ARAÚJO, M. Diversidade genética e associação do gene do choque térmico (HSP70) ao
desempenho produtivo em vacas leiteiras no semiárido. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) – Pós
Graduação em Ciência Animal e Pastagens, Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Garanhuns,
Garanhuns.CASTRO, Simone Vieira et al. Proteínas de choque térmico hsp 70: estrutura e atuação em resposta ao estresse
celular. Acta Veterinaria Brasilica, v. 7, n. 4, p. 261-271, 2013.SOUZA, C., et al., Estudo de características ligadas ao estresse
t é r m i c o  e m  t o u r o s  j o v e n s  d a  r a ç a  g i r  l e i t e i r o .  2 0 1 8 .  D i s p o n í v e l  e m :  <
http://www.ciic.net.br/anais2018/Resumos_CIIC2018_IZ/RE18712.pdf>. Acesso em: 02 out. 2019.
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Introdução: A ovinocultura no Nordeste brasileiro é uma atividade técnica e economicamente viável, se forem utilizadas
tecnologias adequadas à região. Nesse contexto, a suplementação alimentar passa a ser essencial, o que encarece a produção.
Dos componentes da dieta, a energia é o que mais se relaciona aumento de crescimento folicular e taxa de ovulação, ou seja,
suplementações energéticas fornecidas por um curto período, sem que o peso vivo ou a condição corporal se alterem
(BOMFIM et al., 2014). A palma forrageira nos sistemas produtivos é uma alternativa para alimentação de ruminantes, tendo
como características nutricionais o alto teor de carboidratos não fibrosos, baixo teor de lignina, boa concentração energética,
eficiência do uso da água e quantidades essenciais de minerais e vitamina A (LOPES et al., 2018). Objetivou-se avaliar a
eficiência do uso da silagem de palma forrageira na suplementação de ovelhas Santa Inês durante a estação de monta no
crescimento folicular.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor Didático de Pequenos Ruminantes do Colégio Técnico de Bom
Jesus, no Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí, localizada no município de Bom Jesus – PI.
Utilizou-se 16 ovelhas, com média de idade de 5 anos e escore da condição corporal médio de 2,3, em um delineamento
inteiramente casualizado, divididas em dois grupos: dieta à base de ração convencional (75% de farelo de milho, 20 % farelo
de soja e 5% sal mineral) e silagem de palma forrageira em substituição ao milho (3Kg de silagem de palma e 100g de farelo
de soja). A suplementação ocorreu por 21 dias bem como cerca de 2,3 Kg / animal de Capim Elefante (Pennisetum
purpureum) triturado no cocho e água ad libitum. Ambas as dietas eram isoenergéticas e isoproteicas de acordo com NRC
(2007) para ovelhas em reprodução. Durante a suplementação, usou-se protocolos hormonais de indução de estro com
esponja de acetato de medroxiprogesterona por 14 dias e aplicação de 0,1 mg de cloprostenol sódico intramuscular na retirada
da esponja. Exames ultrassonográficos para avaliação da dinâmica ovariana foram realizados no final do protocolo hormonal,
no momento do estro e após 5 dias do estro, por meio de ultrassom portátil utilizando probe transretal.Os dados de número
médio de folículos menores iguais a 5mm e maiores que 5mm foram avaliados por análise de variância pelo procedimento
GLM do programa estatístico SAS- 9,1, para efeito das suplementações com silagem de palma. As médias dos efeitos
significativos foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,1).

Resultado e Discussão: Observou-se que com a aproximação do estro houve um aumento no número de folículos maiores
(>5mm) e diminuição dos menores (=5mm), o que representa o comportamento da dominância folicular, que foi semelhante
(p>0,1, Figura 1) entre os dois grupos. No entanto, no momento do estro verificou-se uma maior (p<0,1, Figura 1) quantidade
de folículos maiores que 5mm nos animais do grupo da silagem de palma em relação aos do grupo controle. Como as duas
dietas forneciam o mesmo nível energético, supõe-se que haja algum componente estimulador que aumentou o número de
folículos, conforme discutido por Rekik, et al., (2012) e Viñoles et al., (2009), a grande quantidade de carboidratos
fermentáveis da Palma são responsáveis pelo fornecimento rápido de energia e possível indução desse maior crescimento de
folículos. No entanto, o aumento da fertilidade só seria comprovado pelo aumento da taxa de ovulação desses folículos e com
o resultado final de prolificidade.

Conclusão: Concluiu-se que a alimentação à base silagem de palma forrageira aumentou o numero de folículos pré-
ovulatórios, evidenciando assim a possibilidade de maior numero de partos múltiplos pelos animais alimentados com este 
produto.



Referências Bibliográficas: BOMFIM, M. A. D.; ALBUQUERQUE, F. H. M. A.R; SOUSA, R. T. Papel da nutrição sobre a 
reprodução ovina. Acta Veterinaria Brasilica, v.8, Supl. 2, 2014. LOPES, L. A.; CARDOSO, D. B.; CAMARGO, K. S.; 
SILVA, T. G. P.; SOUZA, J. S. R.; SILVA, J. R. C.; MORAIS, J. S.; ARAÚJO, T. P. M. Palma forrageira na alimentação de 
ruminantes. PUBVET, v.13, n.2, 2019. REKIK M.; GONZALEZ-BULNES A.; LASSOUED N.; BEN SALEM H.; TOUNSI 
A.; BEN SALEM I. The cactus effect: an alternative to the lupin effect for increasing ovulation rate in sheep reared in semi 
arid regions. In: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96, 2012. NRC. Nutrient requirements of small 
ruminants. Washington: NRC, 2007. 362p. VINÕLES C., MEIKLE A.; MARTIN G.B. Short-term treatments grazing 
legumes or feeding concentrates increase prolificacy in Corriedale ewes. Animal Reproduction Science, v. 113, p. 82-92, 
2009. NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Washington: NRC, 2007
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Introdução: O município de Nossa Senhora da Glória, localizado no Alto Sertão Sergipano é considerado a bacia leiteira da
região, sendo que a maior parte do leite produzido é utilizada para produção de queijos artesanais produzidos em casa ou em
fabriquetas sem muito conhecimento técnico aplicado (SÁ.;SÁ, 2013). Pereira (2013), fala que a eficiência reprodutiva é
fundamental no desempenho econômico em uma propriedade leiteira, pois está relacionada ao retorno da ciclicidade ovariana
no período pós-parto, ao intervalo entre o parto e a primeira inseminação ou cobertura e ao intervalo de parto à concepção.
Diante do exposto, a identificação do perfil reprodutivo nos rebanhos leiteiros criadas no Semiárido sergipano pode servir de
base para adoção de novas técnicas ou estratégias de manejo reprodutivo que visem incrementar os índices produtivos da
atividade leiteira na região, visando maior lucratividade e produtividade dos rebanhos. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada em propriedades rurais no município de Nossa Senhora da Glória que
desenvolvem a pecuária leiteira e durante eventos agropecuários na região, coletando informações junto aos produtores
através da aplicação de questionário específico aprovado por comitê de ética (Plataforma Brasil), além de dados oficiais
obtidos pelos órgãos de defesa sanitária e de pesquisa que atuam na região. 
Resultado e Discussão: Ao final do levantamento de dados da Tabela 1, foi possível observar que dos 27 entrevistados
96.3% tem como principal atividade da propriedade a produção de leite, totalizando 100% com a presença de bovinos
leiteiros com menos de 20 animais e de raça mestiça. O número médio de partos por fêmea das propriedades estão entre 02 e
04 partos já o número máximo antes do descarte entre 04 e 06 com percentual de perdas gestacionais com menos de 10% com
identificação no terceiro trimestre. Dos produtores entrevistados, todos apresentam um reprodutor para monta natural e
apenas alguns fazem a utilização de alguma biotécnica como manejo reprodutivo, exemplo: Inseminação artificial simples,
sincronização de estro com protocolos hormonais ou transferência de embrião. Sobre o estado de satisfação com os índices
reprodutivos da propriedade, 96% dos entrevistados responderam positivamente.

 
Conclusão: Os dados analisados demonstram que maior parte dos produtores ainda não utilizam biotécnicas relacionadas à
reprodução animal. Portanto se matem no tradicional método de monta natural sem o devido controle técnico do rebanho.
Apesar das diferenças de quem adota ou não alguma biotécnica, grande parte dos produtores apresentam-se satisfeitos com os
índices reprodutivos de suas propriedades. 
Referências Bibliográficas: SÁ, C.O.; SÁ, J.L. Acessibilidade dos Agricultores Familiares da Bacia Leiteira do Alto Sertão
Sergipano ao Programa de Análise de Rebanho Leiteiro. Documentos 183, Aracaju, p. 6-19, 2013. PEREIRA, M.A.
Utilização de funções matemáticas em sistemas de produção de leite na região de Nossa Senhora da Glória, Estado de
Sergipe. 2013. 80f. PROZOOTEC – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (Mestrado) – Universidade Federal de
Sergipe, São Cristóvão - SE, 2013.
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Introdução: Os equinos possuem durante o seu processo evolutivo um grande desenvolvimento de raças, sendo estas,
originarias de diversos cruzamentos. Contudo, sabe-se pouco dos cruzamentos e formação das raças existentes por vias
genéticas, sendo relatada muitas vezes por antigos criadores e associações. A raça Anglo-Árabe é originária da França, sendo
o cruzamento de garanhões árabes e éguas Puro Sangue Inglês (PSI) durante o século XVIII. Já o Holsteiner, nativo do norte
da Alemanham desenvolveu-se de cruzamentos entre PSI e Anglo-Normando. O Hanoveriano tem origem na Alemanha, é
resultado do cruzamento de éguas locais com Holsteiner, Puro-Sangue Inglês, Cleveland Bay, Napolitano, Andaluz,
Prussiano, Mecklenburg e Anglo-árabe. A raça Brasileiro de Hipismo é uma raça brasileira e resultou-se do cruzamento de
animais das raças PSI, Hanoverianos, Hoslteiner, Oldenburger, Trakehner, Westfalen e Sela Francesa. Logo, o objetivo do
trabalho avaliar a distância genética existente entre as raças 
Material e Métodos: Foram coletados pelos de 16 animais, de quatro raças: Anglo-árabe (N=3), Hanoveriano (N=1),
Holsteiner (N=2) e Brasileiro de Hipismo (N=10). A extração do DNA seguiu o manual do Kit de extração NucleoSpin®
Tissue a partir de bulbos de folículos pilosos. Foi amplificado um segmento do DNA mitocondrial, compreendendo a região
D-loop, que não codifica produtos gênicos e é bastante polimórfica entre indivíduos. Os primers (F:
ATCATTTCCAGTCAACACGC e R: TTTTGGGGTTTGGCAAGATT) foram desenhados com base na sequência
NC_001640.1 descritas por Xu & Árnason (1994). A PCR foi realizada nas seguintes condições: 9 a 15 ng de DNA, 0,5-µl de
cada iniciador, 6,6-µl de taq mix (dNTP, tampão, MgCl2 e Taq polimerase). As amplificações ocorreram com um passo de
desnaturação inicial de 94°C durante 5 min., seguido de 35 ciclos de 1 min. a 94°C, 54°C durante 1 min., 72°C durante 1 min.
e uma extensão final de 5 min. a 72°C. O amplicon foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5% e posteriormente
submetido à luz ultravioleta. Os produtos de PCR foram purificados com solução de PEG 20% e sequenciados usando um kit
de sequenciamento BibDyev 3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e um sequenciador de DNA ABI 3130
(Applied Biosystems) seguindo o manual do fabricante. O sequenciamento foi editado e alinhado no software BioEdit V
7.0.5, utilizando o algoritmo ClustalW Multiple alignement. As sequências (434pb/animal) foram utilizadas nas análises de
distâncias genéticas utilizando o MEGA V.3.1 (Kumar et al., 2004). 
Resultado e Discussão: Após edição e alinhamento foram analisados 434 pb/animal. Os resultados (maior distância entre
raças 0,01813) evidenciados demonstram uma baixa distância existente entre as raças (Tabela 1). As distâncias genéticas
obtidas e analisadas na diagonal inferior da Tabela 1 apresentam maior distância entre o Brasileiro de Hipismo e o
Hanoveriano (0,01813) e a menor entre o Hanoveriano e Holsteiner (0,00937). Cothran et al., 2005 apresentaram resultados
com uma distância genética entre Hanoveriano e Holsteiner ligeiramente maior que a observada no presente trabalho, sendo
essa 0,0154, contudo a distância entre as raças continua sendo baixa. A diferença entre os resultados pode ter ocorrido devido
ao número de indivíduos amostrados, pois no trabalho citado, foram analisados 17 Hanoveriano e 10 Holsteiner, enquanto
que no presente estudo foram utilizados apenas 1 Hanoveriano e 2 Holsteiner. Os resultados obtidos comprovam os fatos
abordados no histórico das raças. A raça Hanoveriano e Holsteiner, originários de regiões geográficas próximas e de funções
semelhantes, apresentam uma distância genética baixa. A proximidade evidencia a participação do Holsteiner na formação da
raça Hanoveriana. Já a distância genética existente entre as raças Brasileiro de Hipismo e Hanoveriano mostra que os equinos
da raça Hanoveriana participaram menos da formação da raça brasileira do que as outras raças aqui estudadas. 
Conclusão: Portanto, o presente estudo comprovou, por vias genéticas, a proximidade existente entre essas raças dada a
função semelhante, contribuição de uma(s) raça(s) na formação de outra(s), corroborando evidências históricas. 
Referências Bibliográficas: Cothran, E. G. et al. 2005. Mitochondrial DNA D-loop sequence variation among 5 maternal
lines of the Zemaitukai horse breed. Genetics and Molecular Biology. vol.28, no.4, São Paulo. Oct./Dec. Xu X. et al. 1994. A
seqüência completa do DNA mitocondrial do equino Equus caballus : heteroplasmia extensa da região controle. Gene 148:
657-662.
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Introdução: Os equinos durante a sua evolução tiveram um vasto desenvolvimento de raças, sendo naturais de diversos
cruzamentos. Porém, sabe-se pouco, geneticamente, da formação das raças existentes, sendo a maioria dessas relatadas por
antigos criadores e associações. O Quarto de Milha tem origem nos EUA, oriundo do cruzamento de fêmeas Puro Sangue
Inglês (PSI) e machos Mustangues. O nome é devido a sua utilização em corridas de curta distância, 400m, ou quarto de
milha. Já a raça Paint Horse apesar de possuir características semelhantes, não são aceitos pelas associações que recusam
animais com manchas de dimensões extensivas na cabeça e membros. A raça Appaloosa, conhecido como cavalo pintado por
conta da sua pelagem que apresenta manchas e respingos na manta sobre a garupa e seus posteriores, é denominada de acordo
com o seu local de origem, ás margens do rio Palouse. Logo, o objetiva-se analisar a variabilidade entre as raças, além de
verificar a distância genética entre elas. 
Material e Métodos: Foram coletados pelos de 20 animais, de três raças de cavalos: Quarto de Milha corrida (N=8),
Appaloosa (N=6) e Paint Horse (N=6). A extração do DNA seguiu o manual do Kit de extração NucleoSpin® Tissue a partir
de bulbos de folículos pilosos. Foi analisado um segmento do DNA mitocondrial, compreendendo a região D-loop, que não
codif ica  produtos  gênicos  e  apresenta  abundante  pol imorf ismo entre  indivíduos .  Os  pr imers  (F:
ATCATTTCCAGTCAACACGC e R: TTTTGGGGTTTGGCAAGATT) foram desenhados com base na sequência
NC_001640.1 descritas por Xu & Árnason (1994). A PCR foi realizada nas seguintes condições: 9 a 15ng de DNA, 0,5µl de
cada iniciador, 6,6µl de taq mix (dNTP, tampão, MgCl2 e Taq polimerase). As amplificações começaram com um passo de
desnaturação inicial de 94°C durante 5 min, seguido de 35 ciclos de 1 min a 94°C, 54°C durante 1 min, 72°C durante 1 min e
uma extensão final de 5 min a 72°C. O amplicon foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5%, posteriormente
submetendo à luz ultravioleta. Os produtos de PCR foram purificados com solução de PEG 20% e sequenciados usando um
kit de sequenciamento BibDyev3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e um sequenciador de DNA ABI 3130
(Applied Biosystems) seguindo o manual do fabricante. O sequenciamento foi editado e alinhado no software BioEdit V
7.0.5, utilizando o algoritmo ClustalW Multiple alignement. As sequencias (436pb/animal) foram utilizadas nas análises de
distâncias genéticas utilizando o MEGA V.3.1 (Kumar et al., 2004). 
Resultado e Discussão: As análises foram baseadas em um fragmento de 436 pb/animal, sendo verificado a maior distância
genética entre as raças Appaloosa e Paint Horse e a menor distância entre as raças Paint Horse e Quarto de Milha corrida
(tabela 1). Resultados análogos foram encontrados por Ianella et al, 2017, com uma diversidade nucleotídica de 0,01942 em
média. As análises foram baseadas em um fragmento de 436 pb/animal, sendo verificado a maior distância genética entre as
raças Appaloosa e Paint Horse e a menor distância entre as raças Paint Horse e Quarto de Milha corrida (tabela 1). Resultados
análogos foram encontrados por Ianella et al, 2017, com uma diversidade nucleotídica de 0,01942 em média. Os resultados
apresentados são esperados, principalmente pelo histórico das raças. A menor diversidade (0,0182), ou seja, quando as raças
que apresentam a maior aproximação genética, foram Quarto de Milha e Paint Horse, que são animais oriundos de um mesmo
cruzamento de raças (fêmeas Puro Sangue Inglês e Machos nativos). Essa pequena variabilidade também é explicada pelo
local de origem dessas raças, que são próximo, estando todos nos Estados Unidos da América e também pela função
zootécnica do cavalo, onde todos os indivíduos possuem habilidade para corrida, tendo então características semelhantes.

 
Conclusão: O estudo dos equinos americanos de corrida evidencia e permite reconstruir os processos históricos das
formações dessas raças, por meio da diversidade e distância genética entre elas. Podendo melhor entender a sua ascendência,
bem como comprovar geneticamente todo o seu processo evolutivo. 
Referências Bibliográficas: IANELLA, P.; ALBUQUERQUE, M.S.M.; PAIVA, S.R.; EGITO, A.A.; ALMEIDA, L.D.;
SERENO, F.T.P.S.; CARVALHO, L.F.R.; MARIANTE, A.S.; McMANUS, C.M. 2017. D-loop haplotype diversity in
Brazilian horse breeds. Genetics and Molecular Biology, 40, 3, 604-609.Xu X & Arnason U (1994) A seqüência completa do
DNA mitocondrial do equino Equus caballus : heteroplasmia extensa da região controle. Gene 148: 657-662
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Introdução: Espermatozoides são células muito frágeis e após a coleta, o sêmen pode ser utilizado à fresco puro ou diluído,
congelado ou resfriado (Maia et al., 2010). Mesmo que a integridade da membrana espermática permaneça preservada por
vários dias, durante o armazenamento líquido, a motilidade declina rapidamente (Salamon e Maxwell, 2000).Uma das
principais causas dessa deterioração é o estresse oxidativo (Batellier et al., 2001). Na tentativa de amenizar essas perdas,
alguns aminoácidos têm sido propostos para serem adicionados aos diluidores convencionais, pois favorecem a conservação
do sêmen por apresentarem propriedades antioxidantes (Topraggaleh et al., 2014) e protegerem as células contra o choque
térmico (Sangeeta et al., 2015). Este trabalho teve como objetivo verificar se a adição de prolina e glicina ao diluidor TRIS-
gema proporciona melhores resultados de vigor e motilidade até 48 horas de conservação a 5°C. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Estudos em Reprodução Animal (LERA) do
Departamento de Zootecnia- UFC. Foram utilizados três ovinos das raças Somalis Brasileira, Morada Nova variedade branca
e vermelha, com 30 meses de idade e pesos corporais variando de 40 a 60 kg e alojados em baias individuais. A alimentação
foi elaborada conforme especificações do NRC (2007). Durante o experimento, o volumoso fornecido foi o feno de Tifton 85
(Cynodon dactylum).Os ejaculados foram coletados durante 10 semanas e cada ejaculado foi subdividido em três alíquotas e
diluídos nos tratamentos: 1. controle (tris–gema sem adição de aminoácidos); 2. Tris-gema+15mM de prolina e 3. Tris-
gema+15mM de glicina. Após a diluição, uma amostra foi incubada em banho-maria a 38ºC para a realização do teste de
termorresistência (TTR) e avaliados quanto a motilidade e o vigor. O restante do sêmen diluído foi resfriado e reavaliado a 24
e 48 h de conservação pelo TTR. Ao final de cada incubação, o sêmen foi analisado quanto à integridade de membrana e
acrossômica.Os dados do estudos foram submetidos a ANOVA e as médias dos parâmetros analisados foram comparadas por
meio do teste Tukey HSD a 5% de probabilidade, programa estatístico R. 
Resultado e Discussão: O vigor e a motilidade reduziram com o tempo de conservação (p<0,05), sem diferença entre os
tratamentos estudados a fresco, 24 h e 48 h (tabela 1). De modo que os melhores resultados foram observados no estado
fresco. Para a motilidade, não foram observadas diferenças significativas entre os tempos de conservação de 24h e 48h, nos
diferentes tratamentos. No presente estudo, o vigor, motilidade e o número de células vivas reduziram com o tempo de
conservação, sugerindo que houve dano ao aparelho flagelar dos espermatozoides. Os resultados do presente estudo diferiram
dos estudos conduzidos por Khalili et al. (2010), pois nenhum efeito positivo da adição de prolina ou glicina ao sêmen ovino
foi constatado. A redução da sobrevivência espermática durante a conservação do sêmen por até 48 h tem sido comumente
observada (Moscardini et al., 2014). Nos dias atuais, o uso de aditivos pode ser recomendado para facilitar e melhorar os
sistemas de preservação de sêmen na indústria de criação de ovinos (Gungor et al., 2017). Compreender os mecanismos
biológicos envolvidos pela inclusão de tais suplementos na qualidade do sêmen pode permitir a melhoria dos diluentes
existentes ou o desenvolvimento de novos diluentes que podem melhorar a qualidade dos espermatozoides preservados e,
consequentemente, alcançar taxas de fertilização mais desejáveis (Allaia et al., 2018).



Conclusão: A adição de prolina e glicina não promoveram efeito benéfico sobre as qualidades do sêmen ovinos resfriado. 
Referências Bibliográficas: Allai, L.; Benmoula, A.; Maia, M.S.; Nasser, B.; El Amiri, B. Supplementation of ram semen
extender to improve seminal quality and fertility rate. Animal Reproduction Science. v.192, .p. 6-17, 2018.Gungor, S.;
Ozturk, C.; Omur A.D. Positive effects of trehalose and cysteine on ram sperm parameters. Veterinarni Medicina, v. 62, p
245-252, 2017.Khalili, B.; Jafaroghli, M.; Farshad, A.; Paresh-Khiavi, M. The Effects of different concentrations of glycine
and cysteine on the freezability of moghani ram spermatozoa. Asian-Aust. J. Anim. Sci. v. 23, n. 3, p. 318 – 325, 2010.Maia,
M. D. S.; Bicudo, S. D.; Sicherle, C. C.; Rodello, L.; Gallego, I. C. S. Lipid peroxidation and generation of hydrogen
peroxide in frozen-thawed ram semen cryopreserved in extenders with antioxidants. Animal Reproduction Science, v. 122, n.
1-2, p. 118–123, 2010.Moscardini, M.M.; Scott, C.; Moura, D.S.; Lourenço, T.T.; Aristizábal, V.H.V.; Souza, F.F. de
Viabilidad de espermatozoides ovinos mantenidos a 5º y 15ºC en diferentes sistemas de refrigeración. R. bras. Ci. Vet., v. 21,
n. 2, p. 122-126, 2014.Salamon, S.; Maxwell, W.M.C. Storage of ram semen. Animal Reproduction Science, Amsterdan, v.
62, p. 77 – 111, 2000.Sangeetaa, S.; Arangasamy, A.; Kulkarni, S.; Selvaraju, S. Role of amino acids as additives on sperm
motility, plasma membrane integrity and lipid peroxidation levels at pre-freeze and post-thawed ram semen. Animal
Reproduction Science, v. 161, p. 82–88, 2015.
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Introdução: Espermatozoides são células muito frágeis e após a coleta, o sêmen pode ser utilizado à fresco puro ou diluído, 
congelado ou resfriado (Maia et al., 2010). Todavia, o período de tempo em que o sêmen poderá ser utilizado depende da 
qualidade espermática inicial, da temperatura de conservação e diluente empregado (Silva et al., 2002). Uma das principais 
causas da deterioração espermática é o estresse oxidativo (Batellier et al., 2001). De fato, as células espermáticas tem como 
característica sua capacidade incomum de gerar metabólitos oxigênio- reativos, gerando peroxidação lipídica, especialmente 
durante a sobrevivência espermática (Salamon e Maxwell, 2000; Batellier et al., 2001). Então, adição de substancias 
antioxidantes ao diluente tem melhorado a qualidade do sêmen conservado (Bergstein-Galan et al., 2016; Souza et al., 2017). 
Tentando diminuir perdas, alguns aminoácidos têm sido propostos para serem adicionados aos diluidores convencionais 
(Topraggaleh et al., 2014).

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Estudos em Reprodução Animal (LERA) do 
Departamento de Zootecnia- UFC. Foram utilizados três ovinos das raças, Somalis Brasileira, Morada Nova variedade branca 
e vermelha, com 30 meses de idade e pesos corporais variando de 40 a 60 kg e alojados em baias individuais e manejados sob 
condições intensivas. A alimentação fornecida aos animais foi elaborada conforme especificações do NRC (2007). A mistura 
mineral foi adicionada ao concentrado e a água foi fornecida ad libitum. Durante o experimento, o volumoso fornecido foi o 
feno de Tifton 85 (Cynodon dactylum).Os ejaculados foram coletados semanalmente durante 10 semanas, em seguida 
dividido em três alíquotas e diluídos nos tratamentos: 1. controle (TRIS–gema sem adição de aminoácidos); 2. TRIS-gema + 
15mM de prolina e 3. TRIS-gema + 15mM de glicina a uma concentração final de 400x106 sptz /mL. Após a diluição, uma 
amostra de 300 µ l sêmen foi incubado em banho-maria a 38 ºC, O restante do sêmen diluído foi resfriado e reavaliado a 24 e 
48 h de conservação. Ao final de cada período de incubação do sêmen fresco e resfriado foi utilizada uma alíquota de sêmen 
para realização do esfregaço e posterior conhecimento da taxa de sobrevivência e morfologia espermática. Os dados foram 
submetidos a Anova e as medias do efeito dos aminoácidos e tempo de conservação sobre as características de sobrevivência 
e morfologia espermática foram comparadas por meio do teste Tukey HSD com 5% de probabilidade de erro, programa 
estatístico R.

Resultado e Discussão: O número de células vivas reduziu significativamente (p<0,05) com o tempo de conservação. O 
tratamento não teve influência sobre a sobrevivência espermática e a morfologia espermática (p>0,05). No presente estudo, o 
número de células vivas reduziu com o tempo de conservação, sugerindo que houve dano ao aparelho flagelar dos 
espermatozoides. Os resultados obtidos diferiram dos encontrados por Khalili et al. (2010), pois nenhum efeito positivo da 
adição de prolina ou glicina ao sêmen ovino foi constatado. A redução da sobrevivência espermática durante a conservação 
do sêmen por até 48 h tem sido comumente observada (Moscardini et al., 2014). A morfologia espermática não foi 
influenciada pela adição dos aminoácidos e o número de alterações morfológicas permaneceram dentro do esperado para o 
sêmen ovino. Estes resultados foram similares aos relatados por Sanchez-Partida et al. (1998), que também não encontraram 
efeito benéfico da prolina e glicina sobre as qualidade seminais do sêmen resfriado.Nos dias atuais, o uso de aditivos pode ser 
recomendado para facilitar e melhorar os sistemas de preservação de sêmen na indústria de criação de ovinos (Gungor et al., 
2017). Compreender os mecanismos biológicos envolvidos pela inclusão de tais suplementos na qualidade do sêmen pode 
permitir a melhoria dos diluentes existentes ou o desenvolvimento de novos diluentes que podem melhorar a qualidade dos 
espermatozoides preservados e, consequentemente, alcançar taxas de fertilização mais desejáveis (Allaia et al., 2018).



Conclusão: A adição de prolina e glicina não promoveram efeito benéfico sobre a sobrevivência e morfologia espermática.
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Introdução: A produção in vitro de embriões (PIV) possibilita a utilização de fêmeas doadoras de alto valor genético, assim 
como o aumento da quantidade de embriões. Na maturação in vitro de oócitos (MIV), vem se observando que a presença de 
espécies reativas de oxigênio (ERO) nos meios tem gerado processos oxidativos, prejudicando as taxas de MIV em ovinos. 
Nesse contexto assumem papel importante as substâncias antioxidantes, como o ácido retinóico (AR). Um precursor da 
vitamina A, o AR é conhecido por ser insaturado e solúvel em gordura, atuar no crescimento celular, regular o 
desenvolvimento, diferenciação e manutenção da função tecidual (RANJBAR; ESLAMPOUR; MOGHADAM, 2019). 
Contudo, não há relatos do papel antioxidante do all-trans ácido retinóico na maturação in vitro de oócitos ovinos. Assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a inclusão do all-trans ácido retinóico no meio de maturação in vitro de oócitos sobre a 
produção in vitro de embriões ovinos. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Fisiologia e Biotecnologia da Reprodução animal 
(LAFIBRA), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), em Petrolina-PE. Os ovários foram obtidos de 
um abatedouro local e levados ao laboratório em solução NaCl 0,9%, a 34 °C. A colheita dos oócitos foi realizada, utilizando 
uma bomba de vácuo, a uma pressão de 30 mmHg, uma agulha 18 G e o meio de recuperação composto por TCM 199, 
suplementado com heparina, gentamicina e soro fetal bovino. Os oócitos, colhidos e avaliados como de graus I, II e III 
(AVELAR et al., 2012), foram divididos em quatro grupos de maturação: controle (CON), composto de TCM-199, 
suplementado com bicarbonato de sódio, FSH, soro fetal bovino, de estradiol, L-glutamina, fator de crescimento epidérmico, 
piruvato de sódio e soro de ovelha em estro; o CIS, formado por oócitos imersos no meio CON, suplementado com 
cisteamina; já nos grupos AR0,5 e AR1,0, os oócitos foram imersos no mesmo meio do grupo CON, sendo adicionados 0,5 
µM e 1 µM de All-trans ácido retinóico, respectivamente. Os oócitos foram dispostos em gotas de 50 µL de meio MIV, sob 
óleo mineral, durante 24 horas, a 38,5°C, em 5% de CO2. Em seguida, os oócitos maduros foram inclusos em gotas com meio 
FIV, juntamente com os espermatozoides selecionados e capacitados em meio SOF com 3 mg/L de BSA. Os resultados foram 
submetidos à Análise de Variância. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, enquanto os valores percentuais foram 
comparados pelo Teste Exato de Fischer ou pelo Qui-quadrado, conforme a natureza dos dados (P < 0,05).

Resultado e Discussão: O grupo AR 1,0 apresentou maior porcentagem de células do cumulus expandidas em relação ao 
grupo controle (P<0,05), enquanto os grupos AR 0,5 e CIS não apresentaram diferença significativa (P>0,05). Com relação 
ao grau de expansão alto, o grupo AR1,0 foi significativamente superior aos grupos CIS e CON (Tabela 1).Resultados 
semelhantes foram encontrados por Yong et al. (2014), em oócitos caprinos na concentração de 1000nmol/L, uma vez que, 
em nossos resultados, convertemos esse valor para 1 µM de all-trans ácido retinóico. Atikuzzaman et al. (2011), associam a 
expansão total das células do cumulus à ação estimulada pelo ácido retinóico na supressão excessiva de PTGS2 e, 
indiretamente, por vias de sinalização nos receptores para ácido retinóico (RAR) e receptores X de ácido retinóico (RXR). 
Em relação à expansão das células do cumulus associada à extrusão do primeiro corpúsculo polar, o grupo CIS apresentou 
maior porcentagem em relação ao grupo controle, enquanto os grupos AR 0,5 e AR 1,0 não apresentaram diferença 
significativa (P<0,05) (Tabela 2)Estes resultados sugerem que concentrações acima de 100 nmol/L (0,1 µM), tanto para 
oócitos caprinos quanto para oócitos ovinos não favorecem o processo de maturação.Na fecundação in vitro, o grupo CIS 
apresentou a maior porcentagem de presumíveis zigotos. Tem sido demonstrado que a adição de cisteamina aos meios de 
MIV melhora a maturação oocitária e o desenvolvimento embrionário, uma vez que este aumenta o conteúdo de GSH em 
complexos cumulus-oócito (DE MATOS et al., 2002).



Conclusão: A adição de ácido retinóico, nas concentrações de 0,5 µM e 1 µM, não favorece a maturação in vitro de oócitos 
comparada à cisteamina. Contudo, mais estudos são necessários a fim de investigar a possível relação do ácido retinóico/
expansão das células do cumulus, bem como as concentrações ideais nos meios de maturação.  
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Introdução: O controle zootécnico dos ovinos é uma ferramenta útil para a seleção precoce de animais mais produtivos no
rebanho. Para isso, as medidas morfométricas podem ser utilizadas em conjunto ou isoladamente (PINHEIRO et al., 2010).
Determinados fatores como alimentação, sexo, idade, parto, genética, sistema de criação, época de nascimento podem
influenciar as características de crescimento e desenvolvimento dos ovinos (YÁÑEZ et al., 2004). Apesar da vasta literatura
sobre o efeito de sexo em ovinos são escassos os dados em ovinos Barriga Negra. Essa pesquisa propõe caracterizar
morfologicamente ovinos Barriga Negra, em decorrência da lacuna científica existente quanto às potencialidades desses
animais.  
Material e Métodos: Foram coletados dados de 93 ovinos Barriga Negra do Campo Experimental Água Boa, pertencente a
EMBRAPA Roraima. Os animais foram mantidos em sistema semi-intensivo a pasto, com água e sal mineral ad libitum.
Dividiu-se os ovinos dois em grupos para os testes de efeito de sexo, sendo 59 animais na idade adulta (3º muda, boca cheia e
desgaste), 6 machos e 53 fêmeas; e 17 animais com primeira muda, 9 machos e 8 fêmeas. Foram aferidas as medidas
corporais de peso vivo (kg); altura de cernelha (distância do ponto mais alto da vertebra torácica ao solo), altura da garupa
(distância da tuberosidade coxal ao solo), comprimento do corpo (distância da tuberosidade supraglenoide a tuberosidade
isquiática), comprimento da garupa (distância entre as tuberosidades coxal e isquiática), profundidade do tórax (distância das
vértebras torácicas ao esterno), largura do peito (distância entre as tuberosidades supraglenoides), perímetro torácico (leitura
do contorno da cavidade torácica, logo após as escápulas) e da coxa (leitura do contorno da coxa no seu ponto médio); e o
escore de condição corporal (por observação visual e palpação dos planos musculares). O programa SAS (2004) foi utilizado
nas análises estatísticas e o nível de significância foi igual a 5%. A análise de variância foi feita dentro de cada grupo (por
meio do PROC GLM) e o modelo incluiu o efeito fixo de sexo. Já na análise de regressão foram feitas equações para se
relacionar peso com as medidas morfométricas, por meio do PROC REG. Foram testados modelos linear e quadrático. 
Resultado e Discussão: O efeito de sexo foi significativo (p<0,05) para peso vivo, alturas de cernelha e de garupa,
profundidade e perímetro do tórax e largura do peito; e negativo (p>0,05) para comprimento de corpo e de garupa, enquanto
para a largura de garupa foi significativo apenas na idade adulta (TABELA 1). Os resultados podem ser explicados pela
maturidade sexual dos animais, que apresentaram melhor desenvolvimento das regiões do corpo.Os machos de ambas as
idades apresentaram médias de peso vivo superiores as fêmeas, sendo os machos a primeira muda 8,83 kg mais pesados do
que as fêmeas e na idade adulta 11,2 kg. Hurtado et al. (2003) e Dzib et al. (2011) também verificaram supremacia dos
machos em relação as fêmeas para peso vivo e tamanho em ovinos Barriga Negra. O efeito de sexo foi significativo em
ambas as idades para a altura de cernelha e de garupa, sendo os machos relativamente mais altos (5 cm) do que as fêmeas,
discordando de Hurtado et al. (2003) que não encontraram tal efeito sobre a altura de cernelha. Nos quesitos comprimento de
corpo e de garupa e escore de condição corporal não houve efeito significativo (p>0,05). Para profundidade e perímetro do
tórax, largura do peito e perímetro da coxa encontrou-se dimorfismo sexual em ambas as idades, entretanto, somente na idade
adulta para largura da garupa.

 
Conclusão: As características de crescimento dos ovinos Barriga Negra se assemelharam moderadamente com outras raças já
exploradas, como Santa Inês e Morada Nova. Foi encontrado efeito de sexo sobre a maioria das características morfométricas
avaliadas tanto na idade a primeira muda como na adulta. 
Referências Bibliográficas: DZIB, C. A; MONTELLANO, O; TORRES, H. G. Medidas corporales de ovinos Blackbelly en
México. Archivos de Zootecnia. v. 60, n. 232, p. 1298, 2011. HURTADO, A.; SALVADOR, A.; MORANTES, M.;
COLMENARES, O. Relación entre el peso corporal, medidas corporales y edad em corderos de raza West African y



Barbados Barriga Negra desde el nacimiento al destete. Revista de La Facultad de Ciências Veterinárias. v. 44, n. 2, 2003.
PINHEIRO, R. S. B.; JORGE, A. M. Medidas biométricas obtidas in vivo e na carcaça de ovelhas de descarte em diferentes
estágios fisiológicos. Revista Brasileira de Zootecnia. v. 39, n. 2, p. 440-445, 2010. SAS. SAS/STATUser’s Guide: version
9.1. North Caroline, SAS Institute. 5136p. 2004. YÁÑEZ, E. A.; RESENDE, K. T.; FERREIRA, A. C. D.; MEDEIROS, A.
N.; SILVA SOBRINHO, A. G.; PEREIRA FILHO, J. M.; TEIXEIRA, I. A. M. A. Utilização de Medidas Biométricas para
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Introdução: Nos últimos anos vem aumentando o número de estudos que estabelecem critérios para a seleção precoce de 
reprodutores ovinos. Nessa linha, encontra-se o estudo biométrico, pois tem sido descritas correlações positivas entre as 
dimensões testiculares e desenvolvimento corporal em carneiros (BANDEIRA et al., 2016). Segundo esses autores, a adição 
de concentrado influenciou positivamente o desenvolvimento reprodutivo dos cordeiros, pois algumas medidas corporais, 
como comprimento do corpo e perímetro torácico, foram usadas para estimar o desenvolvimento dos testículos e do 
epidídimo. Além disso, quando há mudança nas dietas desses animais, é preciso que seja analisado o perfil metabólico, pois 
permite o monitoramento das vias metabólicas, sendo realizado mediante a determinação de alguns metabólitos sanguíneos. 
Objetivou-se avaliar as concentrações lipídicas sanguíneas e as medidas biométricas de cordeiros Somalis Brasileira 
submetidos a níveis crescentes de energia metabolizável.

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia (Universidade 
Federal do Ceará). Os cuidados e procedimentos de coleta foram feitos seguindo o protocolo e diretrizes do CEUA. Quarenta 
cordeiros da raça Somalis Brasileira, machos, não-castrados (13,47 ± 1,76 kg e 2 meses de idade) foram distribuídos 
aleatoriamente em cinco tratamentos, com oito animais por tratamento, que consistia em dietas com níveis crescentes de EM 
(4,93 -T1, 8,65-T2, 9,41-T3, 10,12-T4 e 11,24-T5 MJ/kg de MS) e elaborada de acordo com o NRC (2007). As dietas 
experimentais foram oferecidas aos cordeiros duas vezes ao dia. O sangue dos animais foi obtido por venopunção jugular e, 
em seguida, foi centrifugado e analisado quanto as concentrações de triglicerídeos e colesterol. Semanalmente mensurou-se a 
altura da cernelha (AC), perímetro torácico (PT), perímetro escrotal (PE), comprimento testicular (CT), largura testicular 
(LT), espessura testicular (ET), comprimento do epidídimo (CE), largura do epidídimo (LE), espessura do epidídimo (EE) e 
espessura da bolsa escrotal (EBE) dos cordeiros. Os dados foram submetidos à ANOVA e as medias de concentrações de 
triglicerídeos, colesterol e as demais medidas biométricas foram comparadas por meio do teste Tukey (p<0,05), pelo 
programa estatístico R Core Team (2019).

Resultado e Discussão: As medidas corporais e testículo-epididimárias aumentaram linearmente com o aumento dos níveis 
de energia (tabela 1), demonstrando que os animais ainda estavam em crescimento. A energia é um componente da deita dos 
animais, que afeta a produtividade e ganho de peso (NRC, 2007). O aumento da energia na dieta do animal, possui um efeito 
positivo nas medidas biométricas de cordeiros. Tais resultados são similares aos encontrados por Muhammad and Tukur 
(2013). Estudos mostram que medidas testículo-epididimárias têm sido usadas como critérios de escolha para reprodutores, 
visto que existem correlações positivas entre elas e características seminais (Elmaz et al., 2007). Além disso, o aumento da 
energia na dieta aumenta, também, o desenvolvimento precoce dos testículos e epidídimo de cordeiros (Coulter; Kozub, 
1984). No presente estudo, a largura testicular e os triglicerídeos, mas não foram influenciados pelos tratamentos (p>0,05). 
Nesse experimento, os valores obtidos de colesterol total foram menores aos relatados por Kaneko (2008) (52 a 76 mg/dL) e 
Bandeira et al. (2016); diferenças significativas entre os tratamentos só foram observadas entre os T1 e T2 para colesterol. De 
acordo com os mesmos autores, dentre os ruminantes domésticos, os ovinos são os que apresentam as menores concentrações 
séricas de colesterol total.



Tabela 1. Média e desvio padrão das medidas biométricas e concentrações sé ricas de colesterol total 

de cordeiros Somalis Brasileira submetidos a níveis crescentes de energia. 

TRATAMENTOS 
VARIÁVEIS 

T1 T2 T3 T4 T5 

CT (cm) 3,17±0,66b 3,56±0,77ª 3,57±0,84ª 3,50±0,70ª 3 ,62±0 ,80" 

ET (cm) 2,16±0,63b 2,52±0,77ª 2,64±0,83ª 2,53±0,73ª 2,61±0,73ª 

LE (cm) 1,37±0,23b 1,47±0,27ab 1 ,46±0,28ªb 1,43±Q,28ªb 1,51±0,3oa 

EE (cm) 1,19±0,24b 1,32±0,24ª 1,36±0,2ga 1,30±Q,29ªb 1,37±0,28ª 

EBE (cm) 0,26±0,07b 0,25±0,06b 0,29±Q,07ªb 0,28±Q,078b 0,30±0,08ª 

PE (cm) 14,3±3,23b 15, 76±3,898 16,3±4,048 15,95±3,818 16,30±3,888 

PT (cm) 61 ,36±3,26b 64,94±2,548 64, 14±3,65ª 64,56±4, 1 ºª 63,44±3,808 

AC (cm) 55,56±4,36b 57,57±2,558 55,78±3,67ab 57,50±3,34ab 56, 11 ±4,54ab 

COL(mg/dl) 32,38±15,96b 46, 72±18,66ª 44,44±1 8,46ª 40,30±18,82ab 44,38±19,438 

Letras minúsculas referem-se a diferenças no mesmo tratamento (P<0,05). 

Conclusão: Níveis crescentes de energia na dieta de cordeiros influenciam positivamente as medidas corporais e testículo-
epididimárias, com poucos efeitos sobre as concentrações sanguíneas de colesterol total em cordeiros.

Referências Bibliográficas: BANDEIRA, Gabriel Cândido et al. Effects of different hay: concentrate ratios on body and 
testicular-epididymal biometry and metabolic profile of Santa Ines lambs. Semina: Ciênc. Agrár., [s.l.], v. 37, n. 2, p.853-866, 
26 abr. 2016.COULTER, G. H.; KOZUB, G. C.. Testicular Development, Epididymal Sperm Reserves and Seminal Quality in 
Two-Year-Old Hereford and Angus Bulls: Effects of Two Levels of Dietary Energy. J. Anim. Sci, [s.l.], v. 59, n. 2, p.432-440, 
1 ago. 1984.ELMAZ, O; CIRIT, U; DEMIR, H. Relationship of testicular development with age, body weight, semen 
characteristics and testosterone in Kivircik ram lambs. S. Afr. J. Anim. Sci., [s.l.], v. 37, n. 4, p.269-274, 28 nov. 
2007.KANEKO, J. J. Carbohydrate metabolismo and its diseases. In: KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. (Ed.). 
Clinical biochemistry of domestic animals. 6th ed. San Diego, California: Academic Press, p. 45-80. 2008.MUHAMMAD, 
Nasiru et al. Assessment of Growth Rate of UDA Sheep Fed Diets Containting Varying Energy Levels Using Live 
Morphometry. J. Anim. Genet. Resour., [s.l.], v. 1, n. 1, p.1-5, 2013. NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient 
requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids and New World Camelids. 6th rev. Ed. Washington, DC: National 
Academy Press, 384 p. 2007.PAYNE, J. et al. The use of a metabolic profile test in dairy herds. Vet Rec, [s.l.], v. 87, n. 6, 
p.150-158, 8 ago. 1970.
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Introdução: A manutenção de níveis baixos de mortalidade na criação é um objetivo básico dentro das espécies de animais
domésticos, mesmo que esta não esteja explicitamente introduzida nos índices de seleção (MCKAY et al., 2000). Níveis altos
podem causar perdas de animais superiores geneticamente e diminuição da pressão de seleção além de serem importantes por
razões produtivas e éticas. Em aves tem sido atribuído ao melhoramento genético grande parte dos ganhos em eficiência
produtiva, mas a seleção para altas taxas de crescimento tem resultado em problemas de esqueleto, cardiovasculares,
imunológicos com conseqüente perda de viabilidade (MCKAY et al., 2000). Saber quais efeitos sistemáticos afetam os níveis
de mortalidade dos animais permite a adoção de modelos de maior acurácia para avaliações genéticas dos animais. 
Material e Métodos: Foram utilizados dados de 1221 codornas de corte da linhagem UFC, pertencentes ao Programa de
Melhoramento de Genético da Universidade Federal do Ceará, sendo respectivamente 645 animais da 1º eclosão e 576
animais da 2º eclosão. Os animais foram pesados semanalmente, do nascimento aos 42 dias de idade. A mortalidade foi
registrada diariamente e semanalmente e os dados foram codificados de forma binária, sendo (1) como morte e (0) como
censura, ou seja, todos os animais sobreviveram. O período de analise correspondeu o período do nascimento aos 42 dias de
idade. A taxa de risco instantânea para mortalidade, que reflete as mudanças no risco de morte ao longo do tempo, comuns a
todos os indivíduos foi analisada com os efeitos do peso semanal dos animais, assim como com a geração a qual ele pertence.
A curva de mortalidade foi estimada a partir do modelo de riscos proporcionais de Cox (COX, 1972) executadas no programa
R através do pacote SURVIVAL do programa R (THERNEAU & LUMLEY, 2014), onde foram as covariáveis: peso
semanal do animal ate os 42 dias (P0, P7, P14, P21, P28, P35) e o efeito de eclosão em que o animal nasceu, analisando a
significância do efeito pelo teste de Log-Rank. 
Resultado e Discussão: Na figura 1, podemos observar que para cada peso semanal do animal a um valor diferente para a
diminuição da porcentagem do índice de mortalidade para cada 1 grama de peso vivo ganho.Figura 1: Risco relativo
relacionado à alteração do peso corporal semanal de 0 a 35 dias de idade (P0 a P35) em gramasO efeito de eclosão (P0) é
mais importante que os outros efeitos de peso sobre a taxa de mortalidade dos animais, onde o exp(coef)= 0.72541, ou seja, a
cada 1 grama de peso vivo do animal, o risco de ocorrer o evento mortalidade diminui em 27,5%.Nas primeiras semanas o
ganho de peso animal é significativo para diminuir o risco de ocorrer o evento morte do animal, um dos efeitos possíveis para
isso deve-se ao fato de que nas primeiras semanas o animal esta mais suscetível a temperatura ambiental e quanto maior o seu
peso, melhor vai ser essa termorregulação. O efeito de mortalidade diminui com o tempo.Houve uma diferença significativa
na mortalidade dos animais entre as gerações, aplicando o modelo de COX obteve-se exp(coef)= 0,4492 , ou seja a diferença
de mortalidade entre gerações é de 0,5508, ou, 55%. Essa diferença se da pelo clima do local durante o período de cada
geração, a geração 1 com a eclosão no mês de fevereiro e a geração 2 no mês de junho.



Conclusão: O peso do animal influencia na diminuição do risco de mortalidade em codornas de corte, em que esse efeito
diminui em aves mais velhas e pesadas. O efeito de eclosão é mais importante que os outros efeitos de peso. 
Agradecimentos: A UFC e ao Departamento de Zootecnia pela infraestrutura disponibilizada e à CAPES pela concessão de
bolsa. 
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early Cenozoic. Journal of Geophysical Research, v. 77, n. 35, p. 7065-7072, 1972.MCKAY, J.C.; BARTON, N.F.;
KOERHUIS A.N.M. et al. The challenge of genetic change in the broiler chicken. Pages 1–7 Proceedings in: The Challenge
of Genetic Change in Animal Production. Edinburgh, UK. 2000.THERNEAU, Terry M.,LUMLEY, Thomas.2014. "Package
‘survival’." Survival analysis Published on CRAN.
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Introdução: O semiárido brasileiro é caracterizado além dos baixos índices pluviométricos, a irregularidade das chuvas,
refletindo em um curto intervalo de tempo para produção de forragem. sendo essa uma das principais dificuldades
encontradas por produtores localizados na região semiárida, necessitando de alternativas para conviver com tal realidade
(SANTOS et al., 2008).Uma das algumas vantagens de utilizar-se a inseminação artificial dentro do rebanho, é, além do
controle de cruzamentos, visando que os partos ocorram em épocas com disponibilidade de alimento, a dispensa de
reprodutores na propriedade, reduzindo assim os custos com alimentação.O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
viabilidade de diferentes diluidores para o resfriamento de sêmen de caprinos criados na região semiárida 
Material e Métodos: Utilizaram-se seis reprodutores caprinos adultos (5 Anglo Nubiana e 1 Boer) pertencentes à Estação de
Agricultura Irrigada de Parnamirim da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde foram submetidos inicialmente à
coleta de sêmen em julho de 2018 por meio de um eletroejaculador.Após cada coleta, os ejaculados foram mantidos em
banho-maria a 37 °C enquanto se realizou a avaliação seminal (concentração espermática, vigor e motilidade) de acordo com
CHEMINEAU et al. (1991). Posteriormente, os ejaculados foram divididos em 3 alíquotas de mesmo volume, e diluídas (30
milhões de espermatozoides/dose) com as seguintes soluções: diluidor (A) Tris-gema de ovo (3,63 g Tris-hidroxi-metil-
aminometano, 1,99 g Ácido cítrico, 0,5 g Glicose, 15 mL Gema de ovo, 05 mL Glicerol, qsp 80 ml ddH2O); diluidor (B)
Citrato-gema de ovo (2,37 g Citrato de sódio 2H2O, 0,80 g Glicose, 15 mL Gema de ovo, 05 mL Glicerol, qsp 80 ml ddH2O)
e diluidor (C) leite-gema de ovo (80 mL Leite UHT desnatado, 15 mL Gema de ovo, 05 mL Glicerol). As amostras foram
transportadas em caixa térmica contendo gelo para o laboratório de química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, onde
foram acondicionadas em refrigerador a 5 ºC por até 48 horas. A cada 24 horas, 1 mL de cada amostra foi reaquecido a 37 °C
por 30 segundos em banho-maria para a avaliação microscópica da motilidade e do vigor espermáticos. 
Resultado e Discussão: A motilidade e o vigor espermáticos diminuíram expressivamente em 24 horas em todos os
diluidores. Dentro de cada período, o diluidor Tris promoveu maior motilidade e vigor 24 horas após o resfriamento em
relação aos demais, além de ser o único a promover alguma movimentação espermática após 48 horas. Embora o tris tenha
mostrado efeito protetor superior aos dos demais diluidores, nenhum deles apresentou proteção efetiva segundo preconizado
pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 2013). Possivelmente, a diluição a 37 ºC com soluções contendo
glicerol pode ter afetado sobremaneira a motilidade e o vigor espermático. Oliveira et al. (2009) trabalhando com
criopreservação de sêmen caprino diluíram o sêmen em duas etapas: na primeira etapa o sêmen foi diluído a 30 ºC com uma
fração do diluidor sem glicerol e em seguida resfriado até 4 ºC, quando então foi acrescentada a fração contendo o glicerol,
minimizando o efeito tóxico do mesmo sobre os espermatozoides. Esse procedimento pode ser adotado em trabalhos futuros,
visando aumento da viabilidade espermática de bodes criados na região semiárida.



Conclusão: Conclui-se que, o diluidor Tris-gema é mais eficaz que os demais, embora nenhum deles seja eficiente em manter
as características cinéticas do sêmen de caprinos com qualidade para inseminação artificial. 
Agradecimentos: Ao Grupo de Estudos em Reprodução Animal (GERA), por toda parceria e comprometimento. 
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diluídos e congelados em meio à base de água de coco em pó (ACP-101) ou TRIS, corados por meio de eosina-nigrosina e
azul de bromofenol. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n.3, p. 862-869, 2009SANTOS, M.V. F.; LIRA, M.A.; DUBEUX JR.,
J.C.B.; GUIM, A.; MELLO, A.C.L.; CUNHA, M.V. 2010. Potential of Caatinga forage plants in ruminant feeding. Revista
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Introdução: A caprinovinocultura do Nordeste é caracterizada como extensiva e de subsistência, apresentando baixos índices
produtivos. Manejos alimentar, sanitário e reprodutivo ineficientes constituem as principais causas da baixa produtividade na
região. O estabelecimento de estações de monta, facilita os manejos alimentar e sanitário, maximiza o potencial genético dos
reprodutores e permite o fornecimento de animais e produtos em quantidade e qualidade para o mercado. A sincronização do
estro constitui ferramenta importante para que os machos acasalem com o maior número de fêmeas em menor tempo. O efeito
macho(EM) é método de sincronização simples e viável para os pequenos produtores.O objetivo deste trabalho foi avaliar a
ganho de peso médio diário (GPMD) das crias e a eficácia do EM na sincronização do estro de cabras e ovelhas em pequeno
rebanho sem padrão racial definido (SPRD) visando a composição de rebanhos Santa Inês, Dorper e Anglo Nubiana puros
por cruzamento. 
Material e Métodos: Foram criadas intensivamente dez fêmeas ovinas e 8 fêmeas caprinas sem padrão racial definido
(SPRD) adultas e saudáveis na Estação de Agricultura Irrigada de Ibimirim (EAII-UFRPE) pertencentes ao Programa
Nacional de Educação em Reforma Agrária (PRONERA). As fêmeas foram alimentadas com dieta constituída por 60% de
volumoso e 40% de concentrado, o concentrado a base de milho e farelo de algodão com água e sal mineral ad libitum. As
ovelhas foram divididas em dois grupos de cinco fêmeas conforme suas características mais semelhantes às raças Dorper ou
Santa Inês. Foram utilizados um carneiro da raça Dorper, um Santa Inês e um bode Anglo Nubiana, puros de origem, adultos
e saudáveis, pertencentes à Estação de Agricultura Irrigada de Parnamirim (EAIP-UFRPE) localizada a 337 km de Ibimirim.
Os machos são rotineiramente utilizados como reprodutores e possuem histórico reprodutivo conhecido. Os machos foram
transportados no dia 01/12/2018 à EAII onde foram colocados à presença das fêmeas, dando início à estação de monta que
durou 55 dias. O diagnóstico de gestação foi realizado por meio de ultrassonografia modo B aos 07 e aos 39 dias após o
término da estação de monta, registrando-se o número de fêmeas gestantes. Foram registrados, ainda os pesos ao nascer, e aos
30, 60 e 90 dias de idade, bem como estimado o ganho de peso diário das crias. Os resultados foram expressos como média e
desvio padrão e valores percentuais. 
Resultado e Discussão: A expressão de cio pelas fêmeas foi registrada logo após a inserção dos machos no rebanho,
verificando-se, também diversas coberturas. Entretanto, ao longo da estação de monta algumas fêmeas repetiram o cio e
foram novamente cobertas pelos reprodutores. Isso acarretou a diferença no número de fêmeas gestantes aos 7 (2 ovelhas e 3
cabras) e aos 39 (7 ovelhas e 7 cabras) dias após o término da estação de monta, contabilizando 77,77% de prenhez. O
reprodutor Dorper emprenhou todas as fêmeas, enquanto o Santa Inês emprenhou duas ovelhas, sendo o principal responsável
pelas repetições de cio. Apenas uma cabra coberta pelo bode Anglo Nubiano não emprenhou. Os nascimentos ocorreram em
período de 48 dias entre maio a junho de 2019, o que reflete em vantagem a concentração de nascimentos, facilitando os
manejos sanitário, alimentar e a desmama, preparando as fêmeas para uma nova estação de monta ainda em 2019. Os pesos
ao nascimento das crias meio sangue Dorper, Santa Inês e Anglo Nubiano foram 3,6±0,2, 4,0±0,2 e 2,3±0,5 kg,
respectivamente. O ganho de peso médio diário(GPMD) até os 90 dias foi de 163,9±1,0, 128±0,1 e 63,4±8,8 g, para Dorper,
Santa Inês e Anglo Nubiano respectivamente. OLIVEIRA et al. (2007) relatou na literatura um GPMD de F1 ½ sangue dorper
de 193 g e para F1 ½ sangue santa inês de 183 g. Já para os caprinos, estudos realizados pela EMEPA com F1 ½ Anglo
Nubiano, encontraram o GPMD de 144 g. As inferioridades encontradas podem ser explicadas pelo baixo potencial genético
das fêmeas utilizadas nos cruzamentos, para obtenção das respectivas crias. 
Conclusão: Conclui-se que o efeito macho é uma ferramenta excelente na sincronização de cio para caprinos e ovinos em um
programa de melhoramento genético. É uma técnica economicamente viável aos pequenos produtores do Nordeste,
entretanto, o controle zootécnico de condições nutricionais, sanitárias e, sobretudo, a seleção de reprodutores com elevado
potencial são fundamentais para a melhoria do programa. 
Referências Bibliográficas: EMEPA-Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba. Os resultados do Bôer no
Brasil. In: O BERRO, Revista Brasileira de Caprinos & Ovinos, n.83, p.103-114. 2005.OLIVEIRA, Leandro Silva;
BOMFIM, Marco Aurélio Delmondes; BARROS, Nelson Nogueira; CAVALCANTE, Ana Clara Rodrigues; PEREIRA,
Mônica Synthia Cirino; COSTA, Hélio Henrique Araújo; CARVALHO, Raquel de Souza. Desempenho de cordeiros de três
grupos genéticos terminados em confinamento. III Simpósio Internacional sobre Caprinos e Ovinos de Corte. João Pessoa –
PB, 2007.VITALIANO, Aline Bezerra; ALENCAR, Airton Araujo de; SALLES, Maria Gorete Flores. Comportamento
reprodutivo com uso de efeito macho interespécies. Editora Novas Edições Acadêmicas. 2015. 
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Introdução: Em geral em bubalinos a produção de proteína e gordura apresenta correlação alta com a produção de leite,
resultando em respostas à seleção indiretas quando selecionamos o rebanho para uma destas características. Além disso, a
herdabilidade destas características é de média magnitude, permitindo maiores ganhos genéticos na seleção das mesmas.A
utilização de dados genômicos tem permitido entre outros benefícios, a inclusão de machos nas avaliações genéticas, mesmo
que eles não expressem o fenótipo de interesse, contribuindo para melhorar as acurácias das estimativas dos parâmetros
genéticos.Este trabalho teve como objetivo estimar a herdabilidade e correlação genética das características produção de leite
(PL), gordura (PG) e proteína (PP) em búfalos da raça Murrah utilizando dados genotípicos aplicados a um procedimento de
passo único (ssGBLUP). 
Material e Métodos: Um total de 3.367 registros fenotípicos da característica PL aos 305 dias e 474 de PG e PP estavam
disponíveis para as análises. Os animais são provenientes do programa de controle leiteiro mantido pelo Departamento de
Zootecnia da FCAV/UNESP. Um total de 764 búfalos (machos e fêmeas) foram genotipados com o painel 90K da
Affymetrix e o arquivo de pedigree foi composto de 20.094 animais. Um total de 136 animais genotipados não tinham
registro fenotípico próprio para as características avaliadas.Para as análises estatísticas foi utilizado um modelo multi-
característica e o método de passo único (ssGBLUP), onde uma matriz de parentesco H que integra as informações de
pedigree e genômica dos animais com e sem genótipo disponível é utilizada em substituição ao numerador da matriz de
parentesco A (AGUILAR et al., 2010). Utilizou-se o modelo: y=Xß+Za+Wu+e, em que y é o vetor de observações, ß é o
vetor dos efeitos fixos (grupo de contemporâneo), a é o vetor dos valores genéticos aditivos aleatórios de cada animal, u é o
vetor dos efeitos de ambiente permanente, e é o vetor dos efeitos aleatórios residuais e X, Z e W são as matrizes de incidência
relacionando y com ß, a e u, respectivamente. A família de programas BLUPF90 (MISZTAL et al., 2012) foi utilizada para
realizar as análises. 
Resultado e Discussão: A Tabela 1 apresenta as estimativas de herdabilidade e correlações genéticas para as características
estudadas. Os valores encontrados estão próximos ao reportado por Aspilcueta-Borquis et al. (2010), que encontrou
estimativas de herdabilidade variando de 0,21 a 0,23 para estas características e correlações genéticas de 0,75 para PL e PG,
0,94 para PL e PP e 0,80 para PG e PP utilizando inferência Bayesiana. Os valores encontrados, um pouco mais altos para as
correlações entre PL e PG e PG e PP, são provavelmente devido à inclusão da informação genômica. Rodrigues et al. (2010)
encontram estimativas de correlação entre PL e PG de 0,93. Paula et al. (2008) trabalhando com vacas Holandesas encontrou
estimativas de correlação genética entre PL e PG de 0,56, entre PG e PP de 0,67 e entre PP e PL de 0,89. Dada a proximidade
dos valores encontrados com o reportado na literatura, o procedimento do ssGBLUP foi eficiente em estimar os parâmetros
genéticos.Tendo em vista a maior h2 da PL, sua elevada correlação genética com as demais características e o fato de ser
mais facilmente obtida, indica-se a seleção para PL que produziria ganhos nas também em PG e PP, devido à alta correlação
positiva entre elas.

 
Conclusão: Conclui-se que a seleção para PL seria mais eficiente uma vez que esta foi a característica de maior h2, é mais
fácil de medir e é altamente e positivamente correlacionada com as demais características, PG e PP. O procedimento do
ssGBLUP foi eficiente em estimar os parâmetros genéticos das características estudadas. 
Referências Bibliográficas: AGUILAR I. et al. Hot topic: A unified approach to utilize phenotypic, full pedigree, and
genomic information for genetic evaluation of Holstein final score. Journal of Dairy Science. 2010;
93:743–52.ASPILCUETA-BORQUIS, R. R. et al. Genetic parameters for buffalo milk yield and milk quality traits using
Bayesian inference. Journal of dairy science, v. 93, n. 5, p. 2195-2201, 2010.Misztal I. BLUPF90 - a flexible mixed model
program in Fortran 90. User Manual. Animal and Dairy Science. Athens, GA, USA: University of Georgia, 2012.PAULA, M.
C. et al. Estimativas de parâmetros genéticos para produção e composição do leite de vacas da raça Holandesa no estado do
Paraná. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 5, p. 824-828, 2008.RODRIGUES, A. E. et al. Estimação de parâmetros
genéticos para características produtivas em búfalos na Amazônia Oriental. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v. 62, n. 3, p. 712-717, 2010.
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Introdução: A pelvimetria externa (PE) é um método indireto de obtenção de medidas da pelve por mensuração de certas
partes externas do corpo do animal, empregando-se determinados coeficientes (DE VUONO, 2000). A PE em animais de
produção fornece resultados importantes para o entendimento das conformações pélvicas de fêmeas de ruminantes em uma
propriedade, sendo considerada uma importante ferramenta preventiva para incidências de distocias em vacas leiteiras
(Okuda, 1992). Nas vacas a pelve do tipo dolicopélvica é caracterizada por uma abertura cranial mais retangular, sacro reto e
ísquio para cima com eixo pélvico em "S" e achatamentos laterais que naturalmente tornam os partos mais difíceis
(Deutscher, 1978; Johnson et al., 1988; Lombard et al., 2007).Diante da carência de estudos que avaliem o uso da PE em
vacas leiteiras, objetivou-se realizar a PE a fim de estabelecer padrões biométricos anatômicos nas conformações pélvicas nos
animais estudados. 
Material e Métodos: Para a realização do presente estudo, foram utilizados 40 vacas leiteiras da raça Girolanda, de idades
variadas, provenientes da Fazenda São Luiz da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), localizada no Município de
Viçosa-AL, sendo realizadas medições da garupa pela distância entre as tuberosidades coxais e altura da cernelha ao solo com
o auxílio de fita métrica com conversão dos valores de centímetros (cm) para milímetros (mm), além do uso de coeficientes
matemático específicos para os cálculos da Circunferência pélvica (CP), do Diâmetro Transversal Superior (DTs), Diâmetro
Transversal inferior (DTi) e do Diâmetro Vertical (DV). Posteriormente aos cálculos da CP foi realizada estatística descritiva
para a obtenção das Frequências Absoluta (FA) e Relativa (FR) dos dados obtidos. 
Resultado e Discussão: Nos resultados do presente estudo, pôde-se observar que dentre os valores encontrados, 92,5%
(37/40) das vacas apresentaram valores da CP abaixo de 60 cm diâmetro, na qual, 10% (4/40) dos animais apresentaram uma
CP de 51cm e 20% (8/40) das vacas apresentaram uma CP de 54cm, permanecendo abaixo de 60 cm, valor considerado muito
baixo e de alto risco para incidências de distocias. Por outro lado, apenas 7,5% dos animais exibiam valores desejáveis acima
dos 60 cm de circunferência pélvica. Contudo, os resultados aqui apresentados exibem que 100% (40/40) das fêmeas
estudadas, primíparas e/ou multíparas, apresentam grande probabilidade para presença de partos distócicos pelos valores de
CP obtidos. Derivaux e Ectors (1984) relatam que a conformação da pelve da vaca oferece maior antagonismo na passagem
do bezerro durante o parto, devido ao maior desenvolvimento das paredes ósseas, menor largura e da curvatura da sínfise
pubiana mais desenvolvida. Contudo, Okuda afirma em seus trabalhos que CP abaixo de 67cm aumentam de forma
significativa a probabilidade de distocias em partos de vacas, devendo o produtor optar por métodos de melhoramento
genético em função da forte herdabilidade que é em torno de 50%. Segundo Lombard et al. (2007) um parto distócico
acomete negativamente a probabilidade de sobrevivência dos bezerros por meio de mecanismos variados como acidose fetal e
afeta diretamente a margem de lucro da fazenda, pela perda dos índices de produtividade e implementação de custos de
melhoramento genético. 
Conclusão: Pode-se concluir com os resultados desse trabalho que os valores biométricos obtidos, predispõem a propriedade
uma maior incidência de partos distócicos, devendo-se optar por medidas de melhoramento genético e assistência de partos
para melhora da produtividade e prevenção de perdas econômicas. 
Referências Bibliográficas: DE VUONO, R.S. Pelvimetria e Pelviologia em vacas Jersey. 2000. 56 f. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.Derivaux, J.;
Ectors, F. Fisiopatologia de la gestacion y obstetricia veterinaria Zaragoza: Acribia, 1984. 277p. Deutscher, G. H. Factors
influencing dystocia and pelvic area in beef heifers. Journal of Animal Science, v. 47, suppl. 1, p. 8 (Abstr.), 1978.Johnson, S.
K.; Deutscher, G. H; Parkhurst, A. Relationship of pelvic structure, body measurement, pelvic area and calving difficulty.
Journal of Animal Science, v. 66, n. 5, p. 1081-1088, 1988.Lombard, J. E.; Garry, F. B.; Tomlinson, S. M., et al. Impacts of
dystocia on health and survival of dairy calves. Journal of Dairy Science, v. 90, p. 1751-1760, 2007.Okuda, H.T. Aspectos de
pelvimetria e pelviologia em fêmeas de bovinos da raça Guzerá (Bos indicus LINNAEUS, 1758). 1992. 45 f. Tese
(Doutorado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1992.
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Introdução: A pecuária de corte no Brasil está se modernizando cada vez mais, a pesar da utilização de touros para servir
vacas em monta natural, é crescente o número de fazendas que adotam a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) como
ferramenta para obtenção de bezerros de qualidade, podendo estes ser de raças zebuínas ou cruzadas. Sabe-se que no
cruzamento industrial, a IATF é mais eficiente, pois permite-se o uso de sêmen de touros de determinadas raças que permite
gerar produtos diferenciados, onde pode-se obter 100% da heterose. Nas fazendas do Mato Grosso, várias empresas do ramo
de reprodução animal sugerem o cruzamento entre as raças Nelore e Angus, pois considera-se que os produtos são mais
precoces. Na Fazenda Queda D’água, em Itiquira-MT, as matrizes nelore possuem caracterização racial, com porte é bem
diferente como raça materna. O objetivo deste estudo foi avaliar a prenhêz de dois lotes de fêmeas dessa fazenda submetidas
à monta natural e IATF. 
Material e Métodos: Neste estudo, foram utilizados dados de 327 novilhas de primeira cria, as quais foram expostas aos
touros da raça Nelore criados na própria da fazenda, na proporção de 1:25, adotando-se a monta natural como ferramenta
reprodutiva. Já os dados de 395 vacas foram referentes aos protocolos de sincronização para a realização de Inseminação
artificial em tempo fixo, sendo utilizados sêmens de touros da raça Angus, com objetivo de cruzamento industrial neste lote
de fêmeas. A fazenda, onde foram coletados os dados tem sua sede no município de Itiquira-MT, Os dois lotes de fêmeas
foram submetidos às mesmas condições ambientais, mantidas em piquetes distintos de capim massai com acesso a águas e
suplemento mineral de boa qualidade.Para a inseminação artificial em tempo fixo, foi adotada metodologia sugerida por
Pietro (2004) e por Vasconcelos e Meneghetti (2006). Para o manejo do sêmen deve-se bem cauteloso, pois as paletas não
podem ficar muito tempo fora do nitrogênio. Em seguida as paletas são movidas para um descongelador, em temperatura de
37°C durante 30 segundos. Logo em seguida, secar e corta a palheta, montar o aplicador, e com o aplicador montado, inicia-
se o processo de IATF.  
Resultado e Discussão: Após a detecção de prenhêz, foi observado no lote de animais inseminado que 66% das fêmeas
estavam prenhes, não levando-se em consideração o escore da condição corporal, sendo este resultado superior à média
descrita na literatura. Já os animais submetidos à monta natural menos de 50% foram detectadas as presenças de fetos em
seus ventres pelo método de ultrassonografia transretal. Os resultados deste estudos foram superiores aos encontrados por
Meneghetti (2005) , o qual detectou a prenhez após o 37º dia apos a IATF.No gráfico 01 são apresentadas as porcentagens de
animais prenhes tanto na monta natural quanto na Inseminação Artificial em Tempo Fixo. no qual pode-se observar a
eficiência da IATF em vacas.O uso da IATF possibilitou um aumento significativo no número de fêmeas prenhes ao final da
estação de monta 2018/2019. De acordo com Vasconcelos e Meneghetti (2006), a adoção da IATF uma biotecnologia que
deve ser utilizada como estratégia para aumentar o número de produtos com qualidade superior na estação de nascimento.

 
Conclusão: A IATF foi o método reprodutivo mais eficiente. A pesar das novilhas serem submetidas à monta natural, há taxa
de prenhez foi baixa, podendo ser questionadoos touros utilizados, bem como a possibilidade destas fêmeas estarem em
anestro.
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Introdução: Na espécie equina, a grande diversidade de pelagens é condicionada por grande número de pares gênicos
(REZENDE, 2007). Esta grande variedade de pelagens tanto auxilia na identificação dos animais, quanto pode facilitar a
comercialização dos mesmos. Neste sentido, Lucena et al. (2015) mencionaram que a facilidade na comercialização de
equinos é muitas vezes determinante na seleção de animais para reprodução.O padrão racial do cavalo Mangalarga admite a
presença de todas as pelagens no seu rebanho, com exceção da pseudo-albina, apalusa e persa. A não aceitação de animais
pseudo-albinos pode ser explicada pela menor resistência dos mesmos ao clima dos trópicos. Já a não aceitação das pelagens
apalusa e persa deve-se a ausência de genes responsáveis pelo fenótipo dessas pelagens nos animais que formaram a
raça.Objetivou-se com o presente estudo identificar e analisar a frequência das pelagens nos animais registrados da raça
Mangalarga, ao longo das décadas de seleção. 
Material e Métodos: Utilizou-se informações das pelagens de 206.428 equinos Mangalarga, nascidos entre 1930 e 2018,
extraídas do banco de dados do sistema de registro genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga (ABCCRM). Baseando-se na data de nascimento, as informações sobre pelagem definitiva dos animais foram
separadas por décadas e submetidas à análises estatísticas descritivas. 
Resultado e Discussão: Entre 1930 e 1960 houve predomínio das pelagens baia e castanha, seguidas das pelagens alazã e
tordilha (Tabela 1). Esse resultado possivelmente está relacionado à alta frequência dessas pelagens nos indivíduos
formadores da raça. Segundo Rezende (2007), para que estas pelagens ocorram é necessária a presença dos alelos dominantes
dos genes Black, Agouti e Dilution. Assim, após a década de 60, o aumento na utilização de garanhões e matrizes recessivos
para os genes supracitados pode justificar o aumento da frequência da pelagem alazã, que é 100% recessiva para os genes
Black, Agouti e Dilution (REZENDE, 2007). Desde então, a pelagem alazã foi predominante nos animais registrados. Entre
2010 e 2018 houve redução de aproximadamente 16% na frequência da pelagem alazã e aumento na frequência da pelagem
pampa, que passou a ser a segunda pelagem mais presente no rebanho registrado (12,8%). O aumento na frequência da
pelagem pampa pode estar associado a condição de dominância do gene Paint, que acelera a frequência dessa pelagem em um
rebanho (REZENDE, 2007). Outro fator é a decisão fomentadora da diretoria da ABCCRM, que a partir de 2004 instituíram
julgamento e premiação em separado dos animais das pelagens pampa, alazã amarilha, castanha, baia, tordilha e preta/zaina.
Além disso, o próprio apelo mercadológico gerado pela diferenciação dos animais de pelagem malhada, também pode ter
contribuído para disseminação dessa pelagem no rebanho. Independente do período avaliado, as pelagens lobuna, ruana,
rosilha e moura apresentaram baixa frequência na raça.

 
Conclusão: No rebanho Mangalarga, houve predomínio da pelagem alazã desde a década de 60 até os dias atuais. Além
disso, a partir de 2010 a frequência da pelagem pampa vem crescendo, tornando-se a segunda mais presente no rebanho
registrado. 
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Introdução: São poucas as propriedades leiteiras em que se efetua a escrituração zootécnica dos animais e um adequado
controle reprodutivo. Então, a eficiência reprodutiva dentro das propriedades leiteiras, ainda é um dos principais problemas
de gerenciamento. Uma baixa eficiência na reprodução causa prejuízo por baixar o número de crias para reposição e aumentar
o intervalo entre lactações (Lima, et al., 2010; Ribeiro, et al., 2012). Melhorar a eficiência reprodutiva é um desafio constante
na pecuária leiteira, por ser uma atividade de alto investimento e pequena margem de lucro. Nesse sentido o acompanhamento
visa melhorar o sistema, pois é um investimento que representa pouco nos custos de produção, se tornando irrelevante quando
comparados aos seus benefícios. Neste trabalho, objetivou-se analisar índices zootécnicos reprodutivos e planejar estratégias
de manejo nas propriedades acompanhadas na mesorregião do agreste pernambucano, a fim de gerar informações que
servirão de benchmarkings.

Material e Métodos: O trabalho conta com o acompanhamento mensal de 9 produtores familiares que trabalham na pecuária 
leiteira. Inicialmente foram realizados contato junto aos produtores para realização de visita diagnóstico, levantamento de 
informações da propriedade e início do acompanhamento reprodutivo. As primeiras visitas foram realizadas com intervalo de 
30 dias, visando tornar o controle mais rigoroso e conseguir gerar informações essenciais para as demais visitas.Realizou-se 
levantamento dos indicadores reprodutivos como, Período de Espera Voluntária (PEV) que compreende o período para que 
ocorra regressão e involução uterina adequada após o parto, a Taxa de Serviço (TS) que é quantas vezes o animal precisa ser 
inseminado ou coberto para conceber a prenhez, e Taxa de Concepção (TC). E a partir desses indicadores, gerar o Período de 
Serviço (PS) e o Intervalo de Partos (IP) da fazenda, visando acompanhar o projeto e o programa reprodutivo da mesma.Caso 
a propriedade não tivesse estabelecido o PEV, esse foi estabelecido com o desenvolvimento do projeto. Nesse levantamento 
também foi estabelecido o acompanhamento zootécnico da fazenda, visando identificar desde a produção diária de leite até a 
produtividade animal, a fim de melhor tomada de decisão.As visitas são realizadas por discentes de graduação dos cursos de 
Zootecnia e Medicina Veterinária e Agronomia acompanhados do professor orientador do NUINOVA Jr. e, posteriormente os 
dados levantados foram analisados em estatística descritiva para estabelecer os indicadores do reprodutivos das fazendas 
assistidas.

Resultado e Discussão: Segundo, Giordano, et al. (2011), emprenhar a vaca muito cedo após o parto pode ser 
economicamente desfavorável. Então, como demonstrado na tabela 1, pode-se avaliar que o PEV nas fazendas assistidas varia 
de 35 a 60 dias, mas a maioria é 45 dias. O PEV longo, só é interessante em rebanhos de alta produção e persistência de 
lactação. O número de serviços nas propriedades acompanhadas está próximo ao preconizado pela Embrapa Gado de Leite 
(2019), que é de 1,5 coberturas ou inseminações individuais para conceber a prenhez. Em relação ao período de serviço entre 
as propriedades, os animais apresentam grande variação no tempo para tornarem-se prenhas, desde de 73,3 dias até 142,0 
dias. Ambos os indicadores influenciam diretamente no IP, pois este é constituído do PS e da gestação, sendo este último em 
torno de 280 dias, para bovinos, então preconiza-se que o IP depende diretamente do PS. A redução no IP, tem benefícios 
direto no incremento da produção total, e o longo IP acarreta em prejuízos muitas vezes desconsiderados pelos produtores. 
Ferreira e Teixeira (2000) obtiveram uma fórmula capaz de estimar a perda ou ganho (%) na produção de leite da vaca ou 
rebanho em função da variação do IP (Figura 1).Na fazenda 5 conseguimos baixar o PEV de 70 dias para 45, e 
consequentemente reduzimos o PS que chegou a 123 dias, para 90 dias, resultando na redução do IP. Com isso conseguiu um 
incremento de 7,67% de produção de leite por dia na fazenda, o que multiplicado por R$ 1,10/L (preço médio recebido pelos 
produtores) equivale à R$ 48,34/dia, só melhorando o manejo reprodutivo.



Conclusão: A avaliação e acompanhamento mensal dos índices zootécnicos reprodutivos, através de um investimento de 
pouca relevância no custo de produção que é a assistência técnica, acarreta em resultados satisfatórios para as fazendas, 
auxiliando-as na eficiência econômica dos sistemas de produção, e posteriormente na qualidade de vida e bem estar do 
produtor e rebanho.
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Introdução: O manejo reprodutivo tem como intuito otimizar a eficiência reprodutiva por meio de práticas adequadas. Uma
técnica comumente utilizada nos sistemas de criação é a estação de monta, que dentre outras vantagens contribui para melhor
eficiência reprodutiva e produtiva do plantel, manejo sanitário e alimentar facilitado, padronização e otimização do plantel,
além de permitir a concentração de partos em épocas desejadas. Dessa forma, a adoção de estação de monta torna-se uma
ferramenta importantíssima na tomada de decisão (WANDER et al, 2005). Normalmente é utilizado um período que varia
entre 45 a 60 dias de monta (SALGADO; SANTOS, 2019); avaliação de índices reprodutivos provenientes de estação de
monta de período mais curto são escassos na literatura, principalmente com os genótipos supracitados. Assim, objetivou-se
analisar os índices zootécnicos de matrizes Dorper e Santa Inês (taxa de concepção, prenhez, fertilidade ao parto e
mortalidade) em estação de monta reduzida para 35 dias. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, situada no
município de Tacima – PB (6°S, 35°W, 188 m altitude). A estação de monta foi realizada de maio a junho de 2018, com
duração de aproximadamente 35 dias. Foram utilizadas 37 fêmeas Dorper (21 fêmeas nulíparas; 6 primíparas; 10 multíparas),
40 fêmeas Santa Inês (14; 10; 16) e 6 reprodutores adultos, sendo 3 de cada genótipo. Para os reprodutores foi adotado um
manejo intermitente, em que um dos reprodutores era mantido por três dias consecutivos em monta a campo, depois retirado e
colocado o próximo reprodutor da vez (manejo adotado para ambos os genótipos). Sessenta dias antes de iniciar a estação de
monta, os reprodutores foram afastados das fêmeas (sem contato visual, auditivo e olfativos) para o uso do efeito macho na
estação de monta. Durante a estação de monta as fêmeas eram mantidas em regime alimentar semi-intensivo. Os índices
zootécnicos foram analisados conforme Simplício e Santos (2005): Taxa de concepção (%) (TC) (Nº fêmeas cobertas/fêmeas
expostas x 100); Taxa de prenhez (TP) (razão entre n° de fêmeas prenhas e n° de fêmeas expostas x 100); Taxa de Fertilidade
ao parto (TF) = (Nº de ovelhas paridas/ n° de ovelhas cobertas x 100); Taxa de mortalidade (TM) = (Nº de cordeiros mortos/
nº de cordeiros nascidos x 100). As variáveis estudadas foram tabuladas utilizando-se o programa Excel (2016) e foram
expressas na forma de índices zootécnicos para sua descrição e avaliação. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 encontra-se os coeficientes zootécnicos das matrizes. Quanto à TC, observou-se
resultados bem próximos em ambos os genótipos, mostrando que a diminuição dos dias em relação a estação de monta assim
como o próprio genótipo não influenciaram esse parâmetro. A TC obtida em ambas as raças são superiores ao encontrado na
literatura; fêmeas Dorper suplementadas com glicerina e submetidos à IATF obtiveram valores de 69,5% (ALMEIDA, 2017).
Ovelhas Santa Inês submetidas a IA laparoscópica, alcançaram índices de 94,4 % (NERI, 2017). O efeito macho é outro fator
importante para as respostas positivas quanto a TC, uma vez que a introdução do macho reprodutor no ambiente das fêmea,
após um tempo de afastamento, estimula a secreção pulsátil dos hormônios reprodutivos nas mesmas. No termino da estação
de monta, 34 fêmeas Dorper e 35 fêmeas Santa Inês receberam diagnostico positivo, totalizando uma TP de 91,89 e 87,50%
respectivamente, e desse total de fêmeas prenhas, foi obtido uma TF de 85,29 para Dorper e 97,14% Santa Inês. A TM do
rebanho foi de 17,50 e 6,67%. A raça Dorper mostrou valores inferiores quanto a TF e superiores para TM em relação aos
dados da raça Santa Inês; possíveis respostas para essa diferença de coeficientes zootécnicos pode estar correlacionadas a
problemas de ordem genética, ambiental, hormonal e reprodutivos (morte e absorção embrionária, natimortos, assim como
abortos) (VILLARROEL; FERNANDES, 2000).

 
Conclusão: A redução dos dias no estabelecimento da estação de monta para 35 dias atrelada ao efeito macho, propiciaram
altos índices zootécnicos para as raças Dorper e Santa Inês, o que pode refletir positivamente na otimização da mão-de-obra,
no aumento da lucratividade e na maior eficiência reprodutiva e produtiva do plantel. 
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Introdução: O sistema de produção de bovinos de corte no Brasil está cada vez mais consolidado, o que tem refletido em
aumento da taxa de desfrute nos últimos anos, mas ainda há diversas variáveis que interferem no resultado final da
produtividade do rebanho nacional.O inseminador é fundamental para a eficiência da IATF em bovinos. Seu trabalho é
essencial para que a técnica resulte em prenhez efetiva e, por esta razão, a falta de habilidade desse profissional pode se tornar
um fator limitante na obtenção de resultados satisfatórios de concepção. Sendo assim, estudos mostraram que o inseminador
podem influenciar os resultados dos programas de IATF (Fernandes Jr., 2001; Vendruscolo et al., 2005)Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar se os inseminadores interferiram no sucesso da IATF em fêmeas nelores mantidas em regime de
pastejo extensivo. 
Material e Métodos: Entre outubro de 2018 e março de 2019 foram avaliadas 972 fêmeas Nelore, de idades entre 2 a 15 anos
e escore corporal semelhantes entre os grupos observados. Todos os animais foram mantidos em pastagem Brachiaria
brizantha (Urochloa brizantha) cv. Marandu, em sistema extensivo com rotação estacional de piquetes (ocupação período das
águas, compreendido entre outubro e março e período seco, entre abril e setembro) formados sob orientação técnica,
suplementação de sal mineral e livre acesso à água durante todo o período.As fêmeas foram submetidas ao mesmo protocolo
de sincronização da ovulação (D0- 2ml sicrodiol + dispositivo intravaginal bovino com 1,0g de progesterona, D8- retirada do
implante + 2ml sincrocio, 1,5 sincro ecg, 1,0 sincrocp, D10- IATF).O diagnóstico de prenhez foi determinada aos 30 dias
após a IATF, por exame de ultrassom.A distribuição dos animais para os inseminadores foi realizada de forma aleatória, na
qual cada inseminador ficou com as mesmas quantidades de animais.Análise estatística foi realizada utilizando-se o teste do
Qui-quadrado, ao nível de significância de 5%, utilizando-se o software Rstudio. As taxas de gestação e ciclicidade foram
expressas em frequência absoluta e percentual simples. 
Resultado e Discussão: A taxa de prenhez geral foi de 49,01% (471/972), sendo superior a reportada por Silva et al. (2007),
que obtiveram taxas de 39,00 % e 43,75%, respectivamente, para fêmeas zebus.Em relação aos inseminadores não houve
diferença na taxa de concepção (Tabela 1). Em estudo realizado por Buckley et al. (2003), foi avaliado o efeito de diferentes
inseminadores em um total de 12.993 inseminações executadas por técnicos provenientes de firmas comerciais ou
funcionários da própria fazenda. Não foi observada interferência do inseminador na taxa de prenhez ao primeiro serviço,
quando foram ajustados os dados de rebanho, ano, época de parição, tamanho de rebanho e tipo de sêmen (fresco e
congelado). Os autores ainda relataram maior influência do rebanho, época de parição e intervalo parto-primeiro estro nas
taxas de prenhez do que do próprio inseminador. Esses dados são semelhantes àqueles obtidos neste experimento, mas são
contrários aos descritos por Sá Filho et al. (2009), ao afirmarem, após análise dos resultados de 64.033 vacas inseminadas em
tempo fixo, que o inseminador exerce influência significativa na taxa de prenhez.Costa e Silva et al. (2005) observaram que a
taxa de prenhez obtida pela IATF variou entre inseminadores (P = 0,002), sendo que o inseminador que obteve piores taxas
também era o mais rápido e utilizava o aplicador de forma incorreta em 49,01% das práticas que realizou.

 
Conclusão: Constatou-se que a utilização de diferentes inseminadores não influenciou na taxa de prenhez neste experimento.
Entretanto, há necessidade de estabeleçam critérios para a seleção dos inseminadores, realizando verificações constantes
durante a estação reprodutiva. 
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2005, Goiânia. Anais... Goiânia: CBRA, 2005. CD-ROM.FERNANDES JR., JA Inseminação artificial em gado de corte:
impacto da equipe de inseminadores nos resultados capt. 2001. 87f. Dissertação (Mestrado em Medicina) Veterinária) -
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.Sá Filho, O.G.; Meneghetti, M.;
Peres, R.F.G.; Lamb, G.C.; Vasconcelos, J.L.M. Fixed-Time artificial insemination with estradioland progesterone for Bos
indicus cows II: Strategies and factors affecting fertility. Theriogenology. v. 72, n. 2, p.210-218, 2009.Silva, A.S.; Costa e
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Introdução: As fases do desenvolvimento ontogenético de embriões do modelo animal zebrafish (Danio rerio) tem sido alvo
de estudo e caracterização (SCHROEDER; MOCHO, 2016). Mundialmente são considerados conhecimentos desenvolvidos
nesta modelo animal para estudo da formação de animais das mais diversas espécies (WESTERFIELD, 2000). A embriologia
animal tem como importância o estudo e o entendimento dos processos relativos aos primeiros estágios da vida de um zigoto
(HAFEZ; HAFEZ, 2004) permitindo ao profissional da biologia animal todo conhecimento necessário para aplicação nos
campos da embriologia geral, especial, da experimental, da teratologia e da embriologia comparada. Apesar do domínio do
conhecimento teórico disponível na literatura, o profissional da zootecnia e biologia animal não deve ser subtraído da
oportunidade de acompanhar processos do desenvolvimento animal, o que contribui para sua formação. 
Material e Métodos: Neste trabalho buscou-se estabelecer a cronologia dos processos naturais de eventos pós-fertilização de
peixes ovíparos de fecundação externa que possuem zigotos macroscópicos e transparentes, úteis para observação e
aprendizagem de processos de desenvolvimento animal de interesse embriológico, genético e zootécnico (SCHROEDER;
MOCHO, 2016). Para tal, ovócitos de peixes zebra (Dario rerio) obtidos de aquários de exposição de loja especializada em
vendas de peixes ornamentais, normalmente descartados, foram coletados após desova nas primeiras horas das manhãs, foram
levados ao laboratório de biologia animal e mantidos a 25 graus celsius para serem observados em lupas e microscópios, e as
diferentes fases iniciais da embriogênese nas primeiras oito horas pós ovulação foram acompanhadas e comentadas. Os
zigotos foram dispostos em placas de petri contendo água original do aquário da coleta e observados em microscópios óticos
sem auxílio de luz artificial em intervalos de 45 minutos, o que permitiu o desenvolvimento dos zigotos. Tal estratégia
didática, quando repetida em aulas práticas para disciplina de Embriologia Geral, foi conduzida por alunos participantes do
Programa de Vivência Interdisciplinar do Curso de Zootecnia da UFRPE como Atividade Curricular Complementar. A
atividade beneficiou 20 discentes do mesmo curso como aula prática e permitiu estabelecer um protocolo para essa localidade
geográfica, e fixação de conteúdo programático obrigatório. 
Resultado e Discussão: A análise e observação dos estágios de desenvolvimento ontogenético de peixes zebrafish pode ser
desenvolvida por discentes do curso de Zootecnia. Quatrocentos oócitos coletados mostraram-se todos fertilizados e 80%
destes desenvolveram estágios de morulação e blastulação após as 8h de observação como referido em literatura
(WESTERFIELD, 2000). Os estágios foram cronometrados, filmados e fotografados para caracterização e discussões sobre a
ontogenia animal e sua importância zootécnica. Os procedimentos que envolveram o planejamento, autorizações, coletas e
execução das atividades mostraram-se de grande valia para que estes graduandos assumissem um protagonismo e
aprendizado aplicado. Os estudos das fases iniciais obervados do criatório ao laboratório se realizaram em intervalo de 08h de
acompanhamento, bem como o uso de equipamentos e consumíveis dos laboratórios da UAG-UFRPE mostraram-se
importantes para a formação do profissional pesquisador e sua aplicação nas aulas práticas mostrou-se fundamental para um
aprendizado permanente dos alunos do curso de graduação. 
Conclusão: A caracterização e cronologia construída pelos estudantes selecionados do PAVI Embriologia, indicam que a
vivência e protagonismo na construção de situações reais de eventos biológicos são eficazes para formação de profissionais
autônomos e compromissados com o curso e mostraram-se de importância para o processo de ensino aprendizagem dos
alunos matriculados na disciplina de Embriologia Geral. 
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Introdução: A genética de pelagem animal tem sido alvo de estudos filogenéticos e de padrões de herança e sistemática
(QUADROS e MONTEIRO-FILHO, 2006a). Mundialmente são considerados conhecimentos desenvolvidos nesta área para
fundamentar análise de pedigrees em concursos, pesquisas forenses e exposições animais das mais diversas espécies
(QUADROS e MONTEIRO-FILHO, 2006b). A tricologia animal ou perícia piloscópica é a análise microscópica das
características fenotípicas da cutícula e medula de pelos animais herdadas geneticamente com a finalidade de classificá-los
(GOMES, 2004). A estrutura dos pelos guarda é ferramenta útil na identificação e classificação de espécies de mamíferos e
suas raças (LEMOS, 2006). Apesar do conhecimento acumulado, não se tem registro da caracterização fenotípica dos pêlos
dos cães da raça estudada. Buscou-se a caracterização fenotípica de pêlos de cães da raça Australian Cattle Dog para a
comparação de padrões genéticos raciais de cutícula e medula. 
Material e Métodos: Neste trabalho buscou-se a caracterização fenotípica de pêlos guarda dorso-escapulares de 06 cães
adultos (dois machos e quatro fêmeas) da raça Australian Cattle Dog. Os pêlos guarda estudados foram pêlos residuais
(caídos) dos animais de um canil particular de Saloá, região agreste de Pernambuco. Avaliaram-se cinco pêlos por animal que
foram classificados segundo a literatura quanto ao padrão cuticular (forma de imbricamento e forma das escamas cuticulares)
e padrão medular (presença e padrão de continuidade). Os pêlos coletados e acondicionados em papel toalha, devidamente
identificados quanto a idade e sexo, foram submetidos a etanol 70% para limpeza e, após secos em papel absorvente, cada
pelo foi pressionado por 30 minutos em uma fina camada de esmalte incolor em lâmina microscópica, para obtenção do
padrão cuticular, com ajuda de outra lâmina de vidro com grampos. Após a prensagem, retirado o pelo, observaram-se as
impressões deixadas no esmalte em aumento de 400 vezes em microscópios óticos. Após nova lavagem em etanol 70%, cada
pelo sofreu descoloração em água oxigenada cremosa 30 volumes por 30 minutos. Posteriormente o pelo descolorido foi
colocado em lâmina e coberto por lamínula para observação em objetiva de 40x. Para classificação cuticular das impressões
em esmalte e para análise do padrão medular dos pêlos guarda dos animais da raça estudada utilizou-se a classificação de
padrões tricológicos de mamíferos de QUADROS e MONTEIRO-FILHO (2006b). 
Resultado e Discussão: A análise dos padrões cuticulares dos pêlos dos seis cães (dois machos e quatro fêmeas) da raça
Australian Cattle Dog apresentaram semelhanças entre cinco animais, mas indefinição de classificação nos pêlos de um sexto
animal pesquisado. Tal resultado tem importância sistemática uma vez que em todos os trabalhos relacionados à tricologia de
mamíferos há referência ao potencial de classificação de raças por esse sistema taxonômico (GOMES, 2004; QUADROS e
MONTEIRO-FILHO, 2006a e 2006b; LEMOS, 2006). Pôde-se também observar que os animais convergentes quanto aos
padrões eram machos e fêmeas, o que confirma que os padrões cuticulares de pêlos guarda utilizados para classificação de
raças não divergem entre espécimes de sexos diferentes de uma mesma raça. Tais resultados podem indicar uma possível
miscigenação no animal divergente, ou uma alteração genética por mutação, o que seria pouco provável acontecer em um a
cada seis indivíduos de uma mesma raça analisados. Quanto à análise dos padrões medulares encontrados, observou-se um
padrão entre os pêlos dos seis animais pesquisados. Apesar da uniformidade dos resultados do estudo dos padrões medulares
entre os cães estudados nesta pesquisa, vale-se considerar que em uma perícia piloscópica confiável se baseia na composição
das duas classificações, assim, só se pode considerar um padrão tricológico genético da raça se houver identidade entre os
padrões cuticulares e medulares dos indivíduos (QUADROS e MONTEIRO-FILHO, 2006b). Esse resultado aponta para uma
caracterização genética herdável. 
Conclusão: Os resultados indicam que não há interferência do sexo no fenótipo tricológico dessa espécie. Um padrão
cuticular transversal largo e liso, e uma medula unisseriada literácea mostrou-se como a definição do padrão fenotípico
tricológico e genético da raça. Um estudo com maior amostragem e diferentes fontes de espécimes devem ser definitivos para
caracterização da raça. 
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Introdução: O crescimento dos bovinos é um dos principais objetivos em sistemas de criação destinadas a produção de
carne, pois além de estar relacionado com a quantidade de produto produzido, tem estreita influência nos índices reprodutivos
e econômicos da atividade. A maior parte do gado de corte brasileiro é composta por bovinos da raça Nelore e são criados a
pasto (FERNANDES JÚNIOR et al., 2018). Torna-se interessante avaliar o crescimento em diferentes sistemas de criação no
intuito de identificar suas fragilidades e nortear estratégias para o futuro. Nesse sentido, análises multivariadas contribuem
por permitir o uso de várias variáveis ao mesmo tempo para buscar padrões de similaridade. Dessa forma, objetivou-se
utilizar análises multivariadas sobre os parâmetros da curva de crescimento e do ganho de peso médio diário aos 205, 365 e
550 dias de idade de bovinos da raça Nelore criados em diferentes sistemas de produção no Brasil. 
Material e Métodos: A curva de crescimento (CC) foi ajustada com informações de 4232 bovinos da raça Nelore nascidos
no Brasil entre os anos de 1970 e 2014 e registrados na Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Esses animais possuíam
no mínimo 5 pesagens e foram criados em diferentes regimes alimentares (a pasto, semi-confinado e confinado). O modelo
utilizado para ajustar a CC foi o de Gompertz, com a seguinte estrutura: y=AeBe-Kt+e, em que y é o peso do animal na idade
t; A é o peso assintótico (peso adulto estimado) do animal; B é o parâmetro de integração, determinado pelos valores iniciais
de y e t; k é a taxa de maturidade do animal; e é o erro aleatório. As estimativas dos parâmetros foram obtidas pelo processo
iterativo de Gauss-Newton, utilizando o procedimento NLIN do software SAS® (Sas University Edition, Cary, NC, EUA,
2018). Os ganhos de peso médios diários aos 205, 365 e 550 dias de idade foram determinados como a diferença entre o
pesos padronizados nessas idades que, em seguida, foi dividida pelo número de dias em cada fase. Foi realizado um
agrupamento hierárquico utilizando o método de ligação completa e a distância Euclidiana para agrupar semelhantes
utilizando o software PAST (HAMMER et al., 2001). Utilizou-se o valor de bootstrap com no mínimo 95% como limite para
o suporte dos nós e, consequentemente, formação dos grupos. 
Resultado e Discussão: Os valores do parâmetro A da CC foram maiores para os machos e sob o regime confinado. Para o
parâmetro K, as fêmeas apresentaram os maiores valores e o regime confinado também proporcionou melhores taxas de
crescimento, sendo observado o mesmo para os ganhos médios diários. Esses resultados demonstram a necessidade de
determinar estratégias de manejo nutricional diferenciada para machos e fêmeas de forma a otimizar os ganhos. Observou-se
a formação de dois grupos, sendo o primeiro formado por machos e fêmeas criados a pasto e o segundo com os machos e
fêmeas criados nos regimes semi-confinado e confinado. O regime a pasto proporcionou menores taxas de crescimento,
devido ao menor emprego de tecnologias, e investimentos devem ser feitos para melhorar a resposta dos animais nesse
sistema, que é o mais difundido, porém necessita de investimentos na melhoria da qualidade das pastagens. É possível
observar ainda que o uso do sistema semi-confinado é vantajoso, pois proporciona padrão de crescimento semelhante ao
confinado e é mais econômico que esse, podendo ser uma alternativa na busca de maiores ganhos.

 
Conclusão: O sistema de criação semi-confinado é recomendado para bovinos Nelore, pois o crescimento foi melhor do que
a pasto e semelhante ao confinado, que é o menos econômico. 
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Introdução: Na bovinocultura de corte, diversos são os critérios de seleção, buscando velocidade e precocidade de
crescimento sem aumentar o tamanho adulto dos animais. Dentre eles destaca-se a estimação de curvas de crescimento, em
que se considera as características de crescimento e maturidade (Arango e Van Vleck, 2002). Neste sentido, torna-se
interessante conhecer o comportamento genético desses parâmetros por meio de estimativas de parâmetros genéticos,
permitindo assim a seleção em qualquer idade desejada em programas de melhoramento genético. Entretanto, são poucos os
trabalhos sobre estimativas dos parâmetros genéticos relacionados aos parâmetros da curva de crescimento em bovinos de
corte.Assim, objetivou-se estimar os parâmetros genéticos para peso assintótico e taxa de maturidade de bovinos da raça
Nelore, em análise bicaracterística. 
Material e Métodos: Foram utilizados 3824 bovinos da raça Nelore com pelo menos cinco registros de pesos, do nascimento
aos 730 dias de idade, nascidos entre 1970 e 2014 no Brasil, registrados na ABCZ. A curva de crescimento foi ajustada pelo
modelo não linear de Gompertz (y=Ae^(Be^(-Kt) )+ e), em que y é o peso do animal na idade t; A peso assintótico; B
parâmetro de integração; K taxa de maturidade; e erro aleatório. O ajuste do modelo foi realizado pelo procedimento NLIN
do software SAS (2018), com as estimativas dos parâmetros obtidas por processo iterativo de Gauss-Newton. Os grupos de
contemporâneos (GC) foram constituídos por fazenda, ano e época de nascimento e regime alimentar. As épocas de
nascimento foram agrupadas em quatro classes, sendo de janeiro a março; abril a junho; julho a setembro; outubro a
dezembro. Animais pertencentes GC com menos de quatro observações foram excluídos, totalizando 207 GC e 15751
animais no pedigree. Para A e K, os componentes de covariância foram estimados pelo método da máxima verossimilhança
restrita (REML), utilizado o software REMLf90 (Misztal et al., 2010), empregando modelo animal em análise bicaracterística
(critério de convergência igual a 10-12). No modelo foi considerado como fixos os efeitos de GC e aleatório o efeito genético
direto, sendo descrito como: y=Xß+Za+E, em que y é o vetor das observações de cada característica (A e K), ß vetor dos
efeito fixos, a vetor de efeitos genéticos diretos aleatórios, E vetor de efeitos residuais aleatórios e X e Z são as matrizes de
incidência relacionando ß, a a y. 
Resultado e Discussão: As estimativas dos coeficientes de herdabilidade para K e A foram de moderada a alta magnitude,
respectivamente (Tabela 1). Esses resultados indicam a existência de variabilidade genética aditiva e que a seleção para esses
parâmetros resultaria em possíveis ganho genético. A correlação genética entre A e K foi de moderada magnitude e negativa,
indicando que ao praticarem seleção de animais mais precoces, é possível obter-se animais com menor peso adulto (A) via
resposta correlacionada. Resultado semelhante de correlação genética entre esses parâmetros para essa mesma raça tem sido
relatados por Malhado et al. (2009).

 
Conclusão: O uso desses parâmetros em programas de melhoramento genético de bovino da raça Nelore pode ser explorado
no processo de seleção. Além, mudanças na forma da curva de crescimento buscando animais mais precoces (maior K),
podem permitir redução no peso adulto, devido a correlação genética negativa existente entre esses parâmetros. 
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Introdução: A recuperação de espermatozoides epididimários é uma técnica descrita na literatura e com importância na
construção de germoplasma, reprodução assistida e na embriologia experimental (MARTINS, 2012). Esta técnica possibilita
uma distribuição do sêmen de animais com genética de interesse já mortos, além de viabilizar o armazenamento de sêmen de
animais em extinção (MATTOS, 2016). Após a morte animal os gametas permanecem no epidídimo até que a degeneração
tecidual afete sua viabilidade (MOTA FILHO; SILVA, 2016). Contudo, a capacitação de profissionais para dominar a técnica
é ainda incipiente. Realizou-se um projeto para alunos de Zootecnia como atividade complementar curricular para pesquisa
da eficiência de gametas de diferentes áreas do epidídimo bovino. O objetivo foi desenvolver a habilidade e os conhecimentos
necessários para capacitar o profissional zootécnico em formação a estabelecer protocolo para coleta e análise de gametas de
bovinos de interesse pecuário. 
Material e Métodos: O Programa de atividades de vivência consistiu de transporte dos testículos, coleta dos espermatozoides
do epidídimo por fluxo retrógrado, e contagem celular em câmara de Neubauer. Foram recuperados espermatozoides das
regiões da cauda, corpo e cabeça dos epidídimos de vinte testículos fornecidos pelo Abatedouro Municipal de Garanhuns,
agreste de Pernambuco. A técnica de recuperação consistiu no dessecamento cuidadoso, com auxílio de pinça e tesoura ponta
rombo, de cada região dos epidídimos e posterior influxo de água destilada na extremidade proximal do ducto deferente com
auxílio de uma seringa de 10mL e agulha, para desembocar em uma placa de Petri (MARTINS, 2012). A contagem dos
espermatozoides em microscópio ótico (aumento de 100x) foi realizada em câmara de Neubauer, com 0,010 ml de sêmen em
1,990 ml de agua destilada, para diluição de 1/200. A taxa de 60% de células com motilidade foi utilizada como parâmetro
para análise de qualidade de sêmen (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 
Resultado e Discussão: Os resultados indicam que apesar de se conseguir obter espermatozoides com vida nas três regiões
do epidídimo estudadas, a viabilidade e o número de gametas mostraram variação significativa, sendo a região do corpo do
epidídimo a que se mostrou melhor produtiva para a recuperação de gametas. Possivelmente, isso se deu pelo tempo de
recuperação da região da cabeça do epidídimo, altamente enovelada, que dificultou o processo de injeção do líquido para
carrear os gametas. A região da cauda do epidídimo foi a de onde menos se obtiveram células gaméticas, possivelmente por
um maior escoamento dos gametas após separação do órgão para transporte (HAFEZ; HAFEZ, 2004). Os estudos e
planejamento das etapas, o processo de isolamento das regiões de coleta e captura dos gametas foram vivências que
imergiram os discentes no mundo da embriologia aplicada, bem como o processo de análise e reflexão sobre os resultados,
representando experiências para sua formação profissional técnica e acadêmica. 
Conclusão: A recuperação de espermatozoides para fins de uso ou criopreservação mostrou-se melhor a partir do corpo do
epidídimo dos bovinos. Desenvolver o domínio desta técnica capacita o zootecnista em recuperar e armazenar os
espermatozoides epididimários de diferentes espécies de mamíferos. A prática vivenciada no PAVI em Embriologia trouxe
conhecimentos e competências aos formandos envolvidos. 
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Introdução: A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) vem orientando a seleção do
rebanho para enquadrá-la no conceito do moderno cavalo de trabalho e esporte, mantendo as características peculiares da
raça, principalmente o andamento cômodo, sem a perda da beleza estética (ABCCRM, 2019). Por ocasião da inspeção para o
registro definitivo, os técnicos da ABCCRM analisam a morfologia, andamento e temperamento do animal, conferindo
pontuação a cada um dos itens analisados, sempre norteados pelo barema de pontuação pré-definido no regulamento do
padrão racial. Assim, o equino é comparado com o padrão racial vigente e, após o somatório dos pontos de cada um dos itens
de avaliação, o indivíduo é enquadrado nas classificações “Regular” (60 a 69 pontos), “Boa” (70 até 79 pontos), “Muito Boa”
(80 a 89 pontos) e “Ótima” (90 a 100 pontos). Nesse contexto, objetivou-se comparar as pontuações obtidas por fêmeas,
garanhões e machos castrados da raça entre 1970 e 2018. 
Material e Métodos: Foram utilizadas as pontuações obtidas por 206.428 equinos da raça Mangalarga nascidos entre 1970 e
2018, extraídas do banco de dados do sistema de registro genealógico da ABCCRM. Estas pontuações foram conferidas a
cada animal no momento da avaliação zootécnica para concessão do registro genealógico definitivo. Para comparar os dados
referentes à pontuação obtida na avaliação zootécnica, ao longo das décadas de seleção, utilizou-se o delineamento
experimental inteiramente ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas compostas pelos sexos (fêmeas,
garanhões e machos castrados) e as subparcelas constituídas pelas décadas (1970, 1980, 1990, 2000 e 2010). Devido ao
pequeno volume de dados e/ou ausência de informações, as pontuações dos indivíduos nascidos entre as décadas de 30 a 60
não foram consideradas. Na sequência, os resultados foram submetidos à análise de variação e as médias comparadas pelo
teste de Tukey, a 5% de probabilidade do erro, utilizando o software estatístico SISVAR (versão 5.6). 
Resultado e Discussão: Entre as décadas de 1970 e 2010 houve aumento de 9,22% na pontuação obtida pelas fêmeas e de
3,57% na pontuação dos garanhões Mangalarga. Por outro lado, não houve variação na pontuação obtida pelos machos
castrados no período considerado (Tabela 1). Entre as décadas de 1980 e 2000 os garanhões Mangalarga apresentaram
pontuação média de 85,02 pontos, sendo superior à média das fêmeas (83,56 pontos) e estas, por sua vez, obtiveram
pontuação superior e dos machos castrados (média de 79,51 pontos). A partir de 2010, fêmeas e garanhões alcançaram
pontuações semelhantes, sendo ambas superiores às dos machos castrados. O fato das fêmeas e garanhões terem alcançado na
última década do estudo pontuações de registro semelhantes, e superiores às dos machos castrados, indica que a seleção dos
reprodutores feita pelos criadores, somada ao critério de seleção utilizado na prática do registro definitivo através da tabela de
pontos, atingiu o objetivo esperado, ao eliminar da reprodução justamente os indivíduos de menor pontuação.

 
Conclusão: Fêmeas e garanhões Mangalarga apresentam pontuações superiores às dos machos castrados, o que reforça a
importância do sistema de registro genealógico para a seleção de indivíduos fenotipicamente superiores, eliminando
características indesejáveis do rebanho. 
Agradecimentos: Agradecemos à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga por disponibilizar os
dados, assim como à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão das bolsas de iniciação científica, mestrado e pós-
doutorado. 
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Introdução: A sincronização do estro pode ser realizada através do uso da prostaglandina F2a (PGF2a) e seus análogos; ou
com a utilização de progesterona ou progestágenos. Além disso, substâncias, como as gonadotrofinas coriônicas equina
(eCG) e humana (hCG), geram o aumento nas taxas de concepção e nascimento (HABIBIZAD et al., 2015). Porém, o uso
consecutivo de eCG resulta em respostas imunológicas, com produção de anticorpos anti-eCG, afetando a taxa de fecundação
e a qualidade embrionária. Diante disso, a busca por alternativas viáveis em protocolos de sincronização de estro associados a
compostos naturais, tal qual o uso da geleia real (GR), vêm sendo estudadas. A administração de GR pelas vias intramuscular,
endovenosa ou oral mostrou igual eficácia tanto na melhoria das respostas ao estro quanto na taxa de gestação em ovelhas
Awassi (HUSEIN; KRIDLI, 2002). Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o uso de diferentes doses de GR na
sincronização do estro de ovelhas. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na fazenda Gran Valle, situada em Casa Nova/BA (Latitude 9° 9' 43? Sul e
Longitude 40° 58' 15? Oeste), durante o mês de maio de 2019. Quanto aos animais, foram utilizadas 45 ovelhas (Sem padrão
racial definido), com idade média de 3,34 ± 0,13 anos (2 a 4,5 anos), escore corporal 3,0, (escala variando de 1 a 5), mantidas
em pastagem e suplementas com farelo de uva e com acesso à água e sal mineral ad libitum. As ovelhas foram igualmente (n
= 15) distribuídas em três grupos: eCG, onde os estros das ovelhas foram sincronizadas com dispositivos intravaginais
impregnados com 0,33 g de progesterona (Easi-Breed-CIDR®, Zoetis, Brasil), por 12 dias, sendo aplicado, por via
intramuscular, 75 µg de d-cloprostenol (Prolise®, Tecnopec, Brasil) e 300 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG)
(SincroeCG®, Ourofino, Brasil), 48 h antes da retirada do dispositivo; nos grupos GR500 e GR750, as ovelhas receberam o
mesmo tratamento empregado no grupo ECG, com exceção da substituição da eCG pela administração oral de,
respectivamente, 500 mg e 750 mg de Geleia Real (Royal Jelly®, Newton-Everett Nutraceuticals, USA). Para a detecção do
estro, um macho testado foi colocado para identificar o início do estro de cada fêmea, a partir de 12 h do fim do tratamento
progesterônico e a cada quatro horas, durante 36 horas. Os resultados foram submetidos à Análise de Variância. As médias
foram comparadas pelo teste de Tukey, enquanto os valores percentuais foram comparados pelo Teste Exato de Fischer ou
pelo Qui-quadrado, conforme a natureza dos dados (P < 0,05). 
Resultado e Discussão: Embora o experimento tenha iniciado com 45 matrizes, os resultados foram obtidos a partir de 39
animais devido à ocorrência de um óbito e de cinco matrizes. apresentando quadros de vaginite e cervicite. Não houve
diferenças significativas quanto à porcentagem de ovelhas em estro entre grupos (Tabela 1). Com relação à concentração de
ovelhas em estro, de forma geral, a maioria (P<0,05) das ovelhas apresentou estro no intervalo de 12 a 24 horas após o fim do
tratamento progesterônico. Dentro do intervalo de 12 a 24 horas, o grupo ECG apresentou uma proporção de ovelhas em estro
significativamente maior (P<0,05) que os grupos GR500 e GR750 (Tabela 1). Não foi observada diferença significativa
(P<0,05) quanto à sincronia na manifestação de estro entre os três tratamentos, os quais apresentaram 100% das fêmeas com
estros sincronizados. Os valores positivos, corroboram com os encontrados por Bazzan et al. (2013), com a utilização do
CIDR® em ovelhas Santa Inês. Além disso, a grande maioria das fêmeas do grupo ECG demonstrou estro em até 24 h após a
retirada do dispositivo progesterônico. Resultado semelhante foi relatado por Rossi (2012), o qual observou estro 24 h após a
retirada do CIDR®. Portanto, isso ocorre porque o uso de dispositivos intravaginais com progesterona permite o desbloqueio
mais eficiente do eixo hipotalâmico hipofisário, além de uma grande sincronia de estro, sobretudo quando integrados a
agentes luteolíticos (GOTTARDI et al., 2014).

 
Conclusão: O uso da geleia real associada ao tratamento progesterônico de sincronização do estro de ovelhas é eficaz na
indução do comportamento estral. Além disso, esta substância é eficiente na concentração de estros em até 24 horas após o



final do tratamento progesterônico. 
Agradecimentos: Agradeço à UNIVASF e Embrapa-Semiárido. 
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Introdução: Os animais trazidos pelos portugueses e imigrantes para o Brasil, obtiveram características próprias que hoje
formam as raças adaptadas as diversidades ambientais, climáticas e alimentar da região tropical, como: temperaturas
elevadas, baixa umidade, precipitação concentradas em curto período do ano e oferta de pastagem irregular. (Mariante;
Cavalcante, 2000).As raças localmente adaptadas fazem parte da pecuária brasileira. No entanto, a pecuária brasileira baseia-
se em raças que passaram por seleção genética com vistas a aumentar a produção. Assim, o sistema de produção é visto como
uma atividade empresarial que se afasta cada vez mais do modelo extrativista representado pela pecuária extensiva e se
aproxima, em maior ou menor grau, da intensificação da produção (Euclides Filho, 1998).Este trabalho tem como objetivo
descrever os sistemas de produção de bovinos na microrregião do Alto Médio Gurgueia, no Sul do Estado do Piauí. 
Material e Métodos: Foi aplicado um questionário a 13 criadores de bovinos da região do Sul do Estado do Piauí abordando
os aspectos sobre manejo alimentar, sanitário, reprodutivo do rebanho. Quanto as características do perfil da atividade
econômica do criador, foi feita perguntas relativas a aspecto financeiro familiar e da propriedade. O levantamento foi
realizado nos municípios: Elizeu Martins, Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus e Uruçuí, localizados na parte Sul do Estado do
Piauí.A análise estatística utilizada foi a tabela cruzada, onde cruzou-se a finalidade da bovinocultura (questões primárias) em
função das características ligadas ao perfil do produtor e manejo dos bovinos (questões secundárias) e os resultados obtidos
foi demonstrado em forma de frequência. O tipo genético dos animais e a origem dos animais fundadores do rebanho, foram
organizados em forma de gráficos, melhorando a visualização dos resultados obtidos. As análises estatísticas foram realizadas
pelo programa de software SPSS versão 10.0 e, com o procedimento “crosstabulation”, entre pergunta primária e perguntas
secundárias. 
Resultado e Discussão: As propriedades que tem como finalidade a produção de leite, apresentaram apenas bovinos do tipo
genético SPRD - Sem Padrão Racial Definido. Já as propriedades cuja finalidade de produção foi do tipo carne, a raça Nelore
apresenta-se como o principal tipo genético criado, seguido dos SRDs e Girolando. Observa-se que a maioria dos criadores
não fazem escrituração zootécnica e isso pode estar relacionada ao tipo de sistema de criação adotado pela maioria das
propriedades. Ao avaliar a origem dos bovinos fundadores dos rebanhos iniciais, os entrevistados responderam com maior
frequência que os animais formadores de seu rebanho foram adquiridos da região ou município, seguido de dentro do estado,
mas fora da região. Observa-se que as raças utilizadas pelos criadores da região, são tanto em função de leite ou de corte. A
maioria dos criadores entrevistados fazem a substituição dos reprodutores da fazenda por animais de fora da propriedade. Na
tabela 1, observa-se que, as propriedades que tem como finalidade a produção de leite, apresentaram apenas bovinos do tipo
genético SRD O sistema de criação predominante é o extensivo, seguido do sistema semi-intensivo, sendo que, todos eles
estão voltados para a bovinocultura de corte. Abreu e Lopes (2005), dizem que, os sistemas de exploração extensivos têm
como características número limitados de animais, baixa produtividade animal e de forragem por área, alimentação baseada
em pastagem nativas, baixo nível tecnológico e exploração incorreta dos recursos naturais.

 
Conclusão: O rebanho bovino presente na microrregião do Alto Médio Gurgueia, no Sul do Estado do Piauí está voltado para



a bovinocultura de corte, apresentando poucos criadores com perfil para criação de bovinos de leite. O grupo genético
predominante para a bovinocultura de corte foi a raça Nelore, demostrando que o Piauí está seguindo a mesma linha de
criação das raças mais produtivas do Brasil. 
Referências Bibliográficas: ABREU, U. G. P.; LOPES, P. S. Análise de Sistemas de Produção Animal. Embrapa Pantanal,
2005.EUCLIDES, V. P. B.; EUCLIDES FILHO, K. ARRUDA; J. Z. FIGUEIREDO; G.R. Desempenho de novilhos em
pastagens de Brachiaria decumbens submetidos a diferentes regimes alimentares. Revista Brasileira de Zootecnia, p.246-254,
1998.MARIANTE, A. S.; CAVALCANTE, N. Animais do Descobrimento: Raças Domésticas da História do Brasil. Brasília:
Embrapa, p.232. 2000.
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Introdução: A suinocultura brasileira apresenta-se como uma atividade consolidada no cenário mundial. Tratando-se da 
reprodução, o uso de biotécnicas como a inseminação artificial (IA) permite o melhor aproveitamento de animais 
geneticamente superiores, aumentando em até 1000% a difusão dos genes quando comparado a monta natural, o que 
representa um avanço considerável na melhoria genética dos animais (FÁVERO; FIGUEIREDO, 2009). A suplementação 
dos diluentes com moléculas antioxidantes pode reduzir o impacto do estresse oxidativo durante o processo de 
armazenamento do espermatozoide e assim melhorar a qualidade do sêmen refrigerado ou criopreservado (RIGO et al., 
2017). Neste contexto o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adição do óleo de pequi ao diluente (ACP®-103), na 
manutenção do sêmen suíno refrigerado por 12 horas.

Material e Métodos: O projeto foi submetido ao CEUA do IFCE (nº 4123230418). O experimento foi conduzido nas 
instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus - Crato. Foram utilizados 8 suínos 
mestiços das raças Landrace/ Large White, adultos. Antes de cada coleta, foi realizada uma higienização do prepúcio. A 
coleta do sêmen, foi empregada a técnica da mão enluvada e manequim fixo em baia. Foram procedidas quatro coletas em 
cada reprodutor. Após sua obtenção, os ejaculados foram avaliados conforme a motilidade total, (0-100%) vigor, (0-5) 
viabilidade espermática e integridade funcional da membrana (0-100%) sob microscopia de luz. A concentração espermática 
(×106) foi determinada por meio da câmara hematimétrica de Neubauer. Os ejaculados foram diluídos em água de coco em 
pó (ACP®-103) acrescido de uma concentração do óleo de pequi (0%; 0,5% e 1,5%), obtendo uma concentração total de 
35x106 espermatozoides/ml para cada tratamento. Aos diluentes foi adicionado sulfato de gentamicina a 80 mg/100mL e 7%
de gema de ovo. Após as diluições as amostras eram mantidas sob refrigeração a 10ºC, conforme metodologia descrita por 
Barros et al. (2016). Nos momentos de 0h; 6h e 12h de refrigeração, as amostras foram incubadas em banho maria a 37°C por 
10 minutos para serem procedidas as mesmas análises previamente descritas. Para a análise dos dados utilizou-se as médias 
obtidas em cada tratamento. Os dados foram analisados por meio dos valores de cada tratamento, utilizando-se ANOVA, 
média ± erro padrão (P <0,05), seguido do teste de Tukey, por meio do programa Sisvar

Resultado e Discussão: Na avaliação dos tratamentos verificou-se que a adição de 1,5% de óleo de pequi promoveu uma 
melhor preservação da motilidade, vigor e viabilidade espermática, nos diferentes períodos de avaliação (P<0,05). Entretanto, 
não foram encontradas diferenças para a integridade funcional da membrana. Na avaliação individual dos tratamentos ao 
longo do teste de longevidade a inclusão de 1,5% de óleo de pequi foi capaz de atenuar a queda da motilidade e vigor 
espermático (tabela 1), de mesmo modo para a viabilidade espermática, contudo não foram encontradas diferenças 
significativas para a integridade funcional da membrana (tabela 2). Segundo Miranda-vilela, Resck e Grisolia (2008) no óleo 
extraído da polpa de pequi são encontrados antioxidantes naturais que diminuíram o estresse oxidativo, os quais auxiliam as 
células espermáticas contra a ação das espécies reativas de oxigênio (EROS). O estresse oxidativo ocorre devido ao 
desequilíbrio entre as EROS e o sistema antioxidante dos espermatozoides, levando a distúrbios metabólicos e funcionais, 
além do dano ao DNA que compromete a motilidade, viabilidade, integridade acrossomal e potencial de fertilização 
(COSTA, 2018). Logo o óleo de pequi pode melhorar a motilidade e o vigor espermático, possivelmente por facilitar o 
transporte de ácidos graxos ativados através do interior da membrana mitocondrial, permitindo a sua ß-oxidação produzindo 
ATP, fornecendo energia para o movimento espermático. 



Conclusão: Em conclusão aos dados do presente trabalho destaca-se que a inclusão de 1,5% de óleo de pequi ao diluente 
ACP + Gema foi eficiente em atenuar a queda dos parâmetros espermáticos nos diferentes momentos de avaliação aonde os 
melhores resultados foram obtidos na avaliação de 0 horas, sendo recomendado seu uso imediato.
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Introdução: O homem vem promovendo mudanças físicas e comportamentais nos cães há séculos; porém, atualmente, as
mudanças comportamentais estão mais evidentes. Segundo Beaver (2001), antes os cães viviam no quintal como guardas,
hoje estão dividindo a cama com os familiares. A antropomorfização, ato de modificar o comportamento animal baseado no
comportamento humano, é a principal responsável por isso. A antropomorfização trouxe diversos malefícios como os
distúrbios nutricionais, principalmente a obesidade. Para determinar se um cão está realmente obeso é necessário, além de
conhecimento sobre a raça e porte físico, escolher o melhor método para avaliar a massa corporal. Métodos de baixo custo
abrangem tomadas de peso corporal, morfometria e avaliação de escore corporal. O objetivo da realização deste trabalho foi
determinar a condição corporal dos cães numa região da cidade de Garanhuns. 
Material e Métodos: As tomadas de dados de peso, morfometria e avaliação de escore corporal dos cães foram realizadas na
Clínica Veterinária Mi&Au, localizada em Garanhuns, Pernambuco. Ao todo, foram avaliados 99 cães hígidos e colhidas
informações através de uma ficha contendo dados de raça, sexo, status reprodutivo, escore de condição corporal (ECC) e
medidas como altura e perímetros do cão utilizando uma fita métrica. Também foram colhidas informações sobre a nutrição e
alimentação dos cães com os tutores com intuito de encontrar padrões e correlações entre alimentação e ECC dos cães. O
ECC dos cães foi determinado através de observações visuais e apalpações na costela e cintura para determinar a presença de
gordura subcutânea. Ao final, foi atribuído um ECC de níveis de 1 a 5 de acordo com as observações, seguindo critérios
descritos por Case et al. (2000). Os dados foram tabulados e realizada a análise de frequência utilizando softwares de
planilhas eletrônica. 
Resultado e Discussão: Individualmente, o peso e a altura dos cães não são capazes de determinar a condição corporal e
estados fisiológicos como desnutrição e obesidade, com isso lança-se mão do uso do escore de condição corporal, o ECC.
Foram observados 47 cães com escore 3, considerado o ideal, com dois cães apresentando escore 2, que o classificava como
desnutrido (Figura 1). Ambos eram animais SRD recém resgatados pela clínica veterinária. Dentre os 5 animais que
apresentaram ECC de nível 5, uma Pug fêmea de 11,3 kg, 4,1 kg acima da média da raça, foi considerado o cão mais obeso.
Em entrevista, os tutores mencionaram que o cão se alimentava, além da ração comercial de classificação Premium, de
alimentos humanos, como cuscuz, arroz e biscoitos recheados, duas vezes ao dia. Dessa forma, o aporte energético deste
animal, associado ao hábito sedentário da família, contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Os cães apresentaram
média de ECC de 3,39. Após questionar alguns tutores de cães acima do peso, foi possível constatar que o principal
responsável pelo sobrepeso é a alimentação inadequada, seja por oferta de ração comercial acima do recomendado, seja por
oferta de outros alimentos, como alimentos humanos e petiscos.

 
Conclusão: Com os resultados obtidos foi possível determinar que os cães avaliados na cidade de Garanhuns encontram-se
com escore de condição corporal considerado ideal. 
Referências Bibliográficas: BEAVER, B.V. Comportamento canino: um guia para veterinários. São Paulo: Roca, 2001.
431pCASE, L.; DARISTOTLE, L.; HAYEK, M.G.; RAASCH, M. F. Canine and Feline Nutrition-E-Book: A Resource for
Companion Animal Professionals. USA: Elsevier Health Sciences, 2010. 576p.
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Introdução: A realização ou falta de atividade física é um dos fatores que interfere consideravelmente no percentual de
gordura em cães (JERICÓ et al, 2009) e, a intolerância ao exercício, é uma das queixas mais recorrentes em animais com
obesidade.A atividade física impulsiona inúmeras mudanças no organismo animal, e conhecer estas modificações
ocasionadas é fundamental para diminuir riscos de lesões, para organizar protocolos de treinamento, realizar diagnóstico de
baixa performance, dentre outros (ROVIRA et al, 2008).Na análise das respostas metabólicas induzidas pelo exercício, é
indispensável considerar a raça e o tipo de exercício realizado na interpretação dos resultados encontrados, objetivando evitar
exames desnecessários em animais saudáveis ou o diagnóstico equivocado de intolerância ao exercício ou mau desempenho
atlético (GILLETTE, 2013).Com isso, objetivou-se avaliar o efeito do exercício através de uma caracterização metabólica em
cães de diferentes raças. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido em diferentes canis comerciais na cidade do Recife e região metropolitana,
todos possuindo registro no Kennel Club do Estado de Pernambuco.Foram utilizados 50 cães das raças: Golden Retriever;
Border Collie; Pastor Alemão; Australian Cattle Dog e Buldogue francês, sendo 10 animais de cada raça. E estes, submetidos
a um teste de caminhada de seis minutos como proposto por Boddy et al. (2004).A colheita de sangue ocorreu antes do
exercício e após com os animais em jejum alimentar de 12 horas. O sangue foi colhido nas veias cefálicas ou jugular, sendo
utilizada uma gota de sangue total para avaliações dos níveis de colesterol, lactato, triglicerídeos e glicose, por intermédio de
analisadores portáteis (Accutrend® Plus e Accu-Chek® da Roche). Para a análise do cortisol, foram coletados 3 a 4 ml de
sangue em tubos sem anticoagulante e destinadas ao Laboratório de Biologia Molecular Aplicada à Produção Animal –
BIOPA, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, utilizando equipamento de leitura de ELISA. Foram utilizados kits
comerciais da marca AccuBind® ELISA seguindo as orientações do fabricante. 
Resultado e Discussão: Não houve influência do exercício nas variáveis avaliadas (P>0,05), havendo diferença entre as raças
e sexo (Tabela 1).A raça Buldogue Francês apresentou nível de lactato acima do normal, que é de 4 mmol/L (MADER,1976).
Segundo Pereira et al. (2015) o lactato aumenta de acordo com a intensidade do exercício e atividade glicolítica. Quanto
maior a intensidade, maior será a quantidade de lactato e H+ produzidos no sangue. Os Buldogues são cães de porte pequeno
e braços curtos, sendo necessário maior número de passadas para o mesmo percurso comparando com as demais,
apresentando fadiga ao final do exercício. Todas as raças apresentaram valores de glicose dentro da faixa de normalidade,
descrita por Kaneko et al. (1997), que cita intervalo de 70 a 100mg/dL.A raça Pastor Alemão apresentou os maiores níveis de
cortisol, podendo ser atribuído a ansiedade e medo dos animais durante a coleta. A ansiedade promove estímulo na região do
Sistema Nervoso Central que acarreta numa elevação significativa dos níveis de cortisol (GARCIA, 2008).Durante o estresse,
o fígado produz uma maior quantidade de colesterol, acredita-se que isto ocorre porque o corpo tenta produzir mais energia,
necessitando de uma maior quantidade de colesterol LDL no fígado, podendo explicar o maior valor de colesterol nos cães da
raça Pastor Alemão, já que eram os cães mais agitados.As concentrações de colesterol total, lactato e glicose sofreram
influência do sexo, mas para ambos estão na faixa de referência descrita para cães adultos que, segundo Tilley (2007), é de
112 a 328mg/dL para colesterol.

 
Conclusão: Todas as raças estudadas apresentaram boas condições corporais, de acordo com os metabólicos avaliados,
independente do sexo, antes e após a submissão a prática do exercício físico de caminhada. 
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
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Introdução: Animais que não possuem um tutor, como os que vivem em ONG’s ou em um centro de Zoonoses, possuem
uma dieta padrão que muitas vezes não suprem suficientemente as necessidades energéticas dos mesmos. Além disso, muitos
acabam chegando nestes locais através de resgates, e na maioria das vezes, muito debilitados.Nesse sentido objetivou-se
avaliar os animais do centro de Zoonoses de Serra Talhada- PE, através da sua morfologia, status nutricional e fisiológico. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no Centro de Zoonoses do município de Serra Talhada-PE. Foram avaliados
todos os animais disponíveis no local, as 10 fêmeas no total são todas dóceis e sem padrão racial definido. Avaliou-se as
temperaturas retal e de superfície. Para a temperatura de superfície foi utilizado um termômetro infravermelho, aferiu-se três
temperaturas, de pontos distintos para a obtenção de uma média. A avaliação da temperatura retal foi realizada por meio de
um termômetro digital, havendo uma contenção do animal para que fosse possível tirar a temperatura sem causar estresse. A
frequência respiratória foi determinada por meio da observação dos movimentos pelo flanco por 15 segundos e sendo
corrigida para um minuto. E a frequência cardíaca foi verificada com o uso de um estetoscópio, sendo observada também por
15 segundos e posteriormente corrigida para um minuto. A pesagem de cada cão foi realizada com o auxílio de uma balança
digital com capacidade de 150Kg e a morfometria foi realizada com o auxílio de uma fita métrica graduada em centímetros.
O escore de condição corporal (ECC) foi avaliado como proposto por Laflamme (1997). 
Resultado e Discussão: Os dados referentes aos parâmetros fisiológicos, são descritos na tabela 2.Observou-se que os
animais avaliados no Centro de Zoonoses de Serra Talhada-PE, encontram-se no escore 3 de uma escala de 1 a 9, ou seja, os
animais estavam abaixo do escore corporal ideal preconizado por Laflamme (1997), ou seja, condizem um quadro de
subnutrição. Os cães apresentaram uma média de peso de 13,58 Kg, muitos estavam muito magros ou debilitados.Todos os
cães avaliados não tinham padrões raciais definido, na questão das medidas morfométricas, apresentam valores semelhantes,
o que pode ser atribuído ao porte dos animais.A frequência respiratória apresentou-se na faixa ideal para a espécie, onde o
normal é entre 10 e 18 movimentos por minuto. Em relação a frequência cardíaca, o valor padrão da espécie para um cão
adulto, em repouso, varia entre 70-120 batimentos por minuto (bpm). Logo, para esta variável, também foram encontrados
valores normais, indicando que os animais do centro de zoonoses não apresentavam doenças cardíacas ou estresse por
manuseio. A temperatura retal também encontrou-se dentro do padrão normal, enquanto a temperatura de superfície está um
pouco abaixo comparada a anterior, por questões da variação da temperatura do dia.

 
Conclusão: Os cães avaliados, encontram-se em um quadro de subnutrição, o que pode ser agravante para o bem-estar desses
animais, além de torná-los suscetíveis a doenças devido à baixa imunidade, sendo necessário trabalhos de conscientização
com os profissionais do local, a fim de melhorar a qualidade de vida dos animais. 
Referências Bibliográficas: NETO, Glaúcia B. P. et al. Effects of weight loss on the cardiac parameters of obeses dogs.
Pesq. Vet. Bras., Setor de Clínica Médica Veterinária, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual
Paulista, Jaboticabal, SP 14884- 900, Brazil., fevereiro 2010. LAFLAMME, D. P. Development and validation of a body
condition score system for dogs: a clinical tool. Canine Practice, v. 22, n. 3, p.10-15, 1997. LAZZAROTTO, Joelsio José.
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Introdução: Animais castrados estão mais sujeitos a ter sobrepeso que os não castrados (GUIMARÃES; TUDURY,2006).
Com a retirada das gônadas, reduz a taxa metabólica basal, diminuindo a atividade física voluntária, aumentando o apetite e a
eficiência alimentar. Se o tutor não tiver consciência destas mudanças e continuar a alimentá-lo da mesma maneira que
alimentava antes da castração é possível que o animal ganhe peso em excesso (CASE et al. 1998). Bortoloti e Agostino
(2007) diz que o benefício social da castração ocorre quando os animais deixam de fugir para se acasalar, diminuindo o risco
de ataque contra pessoas, serem agredidos, atropelados ou provocarem acidentes de trânsito, reduz a agressividade dos
machos e passam a urinar com menos frequência para demarcar território; as fêmeas não entram no cio, evitando a prenhez
indesejadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a condição corporal de cães castrados em função da alimentação no
município de Jaguaquara/BA. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado na cidade de Jaguaquara/BA, entre os meses de Março e Abril de 2019. Os
dados foram coletados por meio de aplicação de questionário aos proprietários de cães em pet shops, praças, residências e
consultórios veterinários. O questionário foi aplicado por estudantes, devidamente identificados, do curso Bacharelado em
Zootecnia do IF Baiano Campus Santa Inês. A amostra para coleta de dados foi determinada conforme a metodologia de
Barbetta (2002), totalizando 378 tutores de cães entrevistados. Destas 378 amostras, foi constatado que 64 (17%) animais
eram castrados. A partir desta população de animais castrados, estimou-se a proporção quanto ao tipo de alimentação, manejo
alimentar, peso, estatura. Para o cálculo do índice de massa corporal canino (IMCC) utilizou-se a fórmula peso corporal
(kg)/(estatura em m)², segundo Muller et al. (2008),adaptados de humanos.  
Resultado e Discussão: Verificou-se que 59% dos cães castrados consomem alimentos do tipo premium, seguido da super
premium e econômica (Gráfico 1). A concentração de energia metabolizável de rações premium e super premium é em média
de 3600 kcal/kg e 4000 kcal/kg respectivamente, o que aliado a elevada digestibilidade e alto consumo deste alimento pode
ter contribuído para os animais castrados estarem acima do peso.Dos cães castrados, 59% recebem alimentação até 3 vezes ao
dia (Gráfico 2). Este fator pode contribuir para os cães estarem acima do peso, devido à quantidade inadequada de ração
ofertada em cada refeição. Para que a quantidade de alimento fornecida seja ideal, deve-se considerar a prática de atividade
física, o estado fisiológico, o requerimento energético do animal e a concentração energética do alimento, que pode variar em
função da idade do cão. Cães adultos 2 refeições por dia é suficiente, para filhotes que possuem um metabolismo mais
elevado e consomem rapidamente grande quantidade de energia, o ideal é 4 a 5 vezes por dia (SAAD, 2004). Os animais
castrados apresentaram maior proporção de condição corporal acima do peso (42%), não chegando à obesidade, o que já era
esperado devido ao efeito que a castração proporciona (Gráfico 3). Segundo German (2006) e Case et al. (1998) animais
castrados têm tendência a serem obesos devido a alteração no comportamento alimentar que conduz ao aumento da ingestão
de alimentos e diminuição da atividade física. De acordo Guimarães e Tudury (2006) a ausência do efeito de hormônios
gonadotróficos pode levar a maior consumo de alimento. 

 
Conclusão: A população de cães castrados amostrada no município de Jaguaquara/BA encontra-se acima do peso, consomem
alimentos de alta concentração de energia metabolizável e recebe alimentação de forma fracionada. 
Referências Bibliográficas: BARBETTA, P.A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais 5° edição revisada, 2° reimpressão.
Editora da UFS, Florianópolis, 2014.BORTOLOTI, Renato; AGOSTINO, Renata Grotta D’. AÇÕES PELO CONTROLE
REPRODUTIVO E POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS INTERPRETADAS À LUZ DO CONCEITO
DE METACONTINGÊNCIA. Revista Brasileira de Análise do Comportamento, São Carlos, v. 3, n. 1, p.17-28, 2007.CASE,
L. P.; CAREY, D. P .; HIRAKAMA, D. A.. Nutrição canina e felina: Manual para profissionais. Madri - Espanha: Harcourt
Brace de España S. A., 1998. 424 p.GERMAN, Alexander J. The Growing Problem of Obesity in Dogs and Cats. The Journal
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CONSEQÜÊNCIAS E TRATAMENTOS DE OBESIDADES EM CÃES E GATOS – REVISÃO. Vet Not, Uberlândia, v.
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Introdução: Durante décadas os cães e gatos passaram pela domesticação com isso os humanos começaram a interferir nos
seus hábitos alimentares (OGOSHI et al., 2015). Diante disso houve um aperfeiçoamento das formulações que atualmente
visam além da nutrição à saúde e bem-estar. Para alimentar corretamente é preciso conhecer o comportamento alimentar das
espécies, para os cães a dieta pode ser fracionada ao longo do dia. Enquanto que para os gatos o alimento deve está sempre
disponível no cocho devido à anatomia do seu trato gastrointestinal. Uma dieta com nutrição inadequada em longo prazo
pode causar distúrbios como: obesidade e diabetes, o que tem total efeito na longevidade e qualidade de vida dos animais
(SILVA, 2014). Mediante o exposto, objetivou-se fazer um levantamento sobre o manejo alimentar de cães e gatos na cidade
de Princesa Isabel-PB, e estabelecer um diagnóstico da forma de criação dos animais no município. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada na cidade de Princesa Isabel-PB, a partir da aplicação de questionários sobre o
perfil e caracterização dos proprietários de cães e gatos. O questionário foi aplicado em 1% da população que possui 23.000
habitantes, totalizando 230 questionários, considerando-se uma amostra significativa do local. Os entrevistados foram
esclarecidos sobre a pesquisa e responderam ao questionário contendo 58 perguntas objetivas de múltipla escolha e de fácil
compreensão. Dentre as 58 questões, duas foram determinantes para mensurar as práticas de alimentação realizada pela
população, foram elas: o que o animal consome diariamente e qual a frequência de fornecimento do alimento. Os dados foram
tabulados e analisados no Microsoft Excel. 
Resultado e Discussão: No gráfico 1 estão descritos os tipos de alimentos ofertados aos animais pelas pessoas. Após
tabulação foram encontrados que 28% da população entrevistada fornece ração, 10% ração, petiscos e suplementos, 13%
alimentam com restos de comida e 49% não informaram. Nota-se que cada vez mais a população está fornecendo alimentos
que formam uma dieta balanceada visando à alimentação adequada, porém Ogoshi (2015) relata que a enorme quantidade de
alimentos disponíveis e formulações cada vez mais sofisticadas no mercado, os tutores estão mais propensos a cometerem
erros que pode acarretar problemas comportamentais e distúrbios.O gráfico 2 apresenta a frequência com que os alimentos
são fornecidos, 7% fornece uma vez ao dia, 13% duas vezes, 17% três vezes, 19% alimento à vontade e 44% não informaram.
Observa-se que a população tem a preocupação de deixar alimento disponível para ambas as espécies, no entanto Ogoshi
(2015) descreve que para alimentar corretamente é preciso conhecer o comportamento e hábito alimentar de cada espécie, de
acordo com a anatomia do cão o seu alimento deve ser fornecido fracionado em várias refeições, já a do gato deve ficar à
vontade. Gráfico 1. Apresenta a proporção de alimento consumido pelos animais em Princesa Isabel-PBGráfico 2. Apresenta
a frequência de fornecimento de alimento aos animais 
Conclusão: Conclui-se que a população realiza manejo alimentar de forma incorreta, pois a grande maioria não tem
conhecimento sobre o assunto, sendo necessária a divulgação de informações aos mesmos. 
Referências Bibliográficas: Ogoshi, Rosana Claudio Silva; Reis, Jéssica Santana dos; Zangeronimo, Márcio Gilberto; Saad
Flávia Maria de Oliveira Borges. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS.
Ciência Animal. p. 64-75. 2015.Silva, Priscila de Bastos. PERFIL E HÁBITOS ALIMENTARES DE CÃES EM
FLORIANÓPOLIS, SC. Monografia (Graduação)- curso de zootecnia, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA - UFSC. p. 50. Florianópolis–SC. 2014.
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Introdução: Atualmente é possível perceber a crescente preocupação de proprietários de animais de estimação quanto à
alimentação destes. De acordo com Cappilli et al. (2016) para a nutrição de cães e gatos, são necessárias informações precisas
a cerca das necessidades de acordo com fases de vida relacionando-as com valores de biodisponibilidade dos nutrientes dos
ingredientes das dietas. Juntamente com o leite materno, pode-se incluir novos alimentos balanceados na dieta de filhotes de
cães após um balanceamento, pois além de suplementação para estes, é auxilio a fêmea na alimentação de sua prole
(LAZZAROTTO, 2000). A alimentação correta e balanceada pode suprir todas as necessidades diárias dos animais de
estimação (CAPPILLI et al., 2016). Além disso, a forma como administrar os alimentos deve ser levada em consideração.
Diante disto, objetivou-se saber a percepção dos proprietários de filhotes de cães quanto à administração dos alimentos aos
seus animais na cidade de São Luís - MA. 
Material e Métodos: Por meio de formulários Google, durante o mês de Abril de 2019 fez-se uma pesquisa do tipo
semiestruturada, seguindo roteiro de parte da revisão de Lazzarotto (2000), a partir do qual foram abordadas questões abertas
e fechadas. Com o compartilhamento do link do formulário, foi possível obter um total de 185 questionários, oriundos de
proprietários de cães filhotes habitantes de São Luís, Maranhão. Quanto à análise dos dados, as respostas dos questionários
foram reunidas e tabuladas e os dados obtidos foram transformados em gráficos e porcentagens elaborados no programa
Microsoft Office Excel 2010. 
Resultado e Discussão: A idade dos filhotes de cães dos entrevistados foi de: 45 dias (25,5%), 2 meses (14,1%), 3 meses
(5,5%), 6 meses (39,8%) e 1,5 ano (16%). 13% dos filhotes foram desmamados até a terceira semana de vida e 87% após.
Dos proprietários, 87,5% afirmaram ofertar alimento sólido e 12,5% não. Da frequência do fornecimento, 88,1% era de 3
vezes ao dia, e 10,9% duas vezes. Todos os entrevistados deixam água a vontade para o filhote. Segundo Lazzarotto (2000) às
três semanas de idade pode-se iniciar a inclusão de alimentos para os filhotes, fornecendo até aos três meses quatro refeições
diárias. Quanto ao tipo de alimentação: comercial (57,1%), caseira (14,3%) e as duas (28,6). 85,5% dos proprietários
disseram saber da necessidade de alimentos iniciais com alta concentração de energia e nutrientes para filhotes. 85,5%
ofertam alimentos com alto teor de umidade. Quando ofertado alimento seco, 37,5% afirmam umedecer e 62,5% não
umedecem. Equando secos, é recomendável o umedecimento, seja em água ou leite na proporção 5:1 (LAZZAROTTO,
2000). Dos que umedecem 63,5% disseram perceber que ao reduzir o umedecimento com o passar da idade, há aumento no
consumo de alimentos pelo filhote. Quanto ao levar o filhote ao veterinário para acompanhamento nutricional, 63% dos
proprietários não levam. 60% dos proprietários fornecem ou já forneceu vitaminas ao animal. A popularidade da ração
(40,1%) é o item mais levado em consideração na compra, seguido de composição da ração (38,9), aceitabilidade pelo animal
(20%), preço (12,1%), e 7,9% não considera nada apenas compra. 
Conclusão: Os proprietários de filhotes de cães em São Luís-MA, entendem a importância e preocupam-se quanto a
administração de alimentos aos seus animais de estimação. 
Referências Bibliográficas: CAPPILLI, S.; MANICA, E.; HASHIMOTO, J. H. Importância dos aditivos na alimentação de
cães e gatos: Revisão. Publ. em Medicina Veterinária e Zootecnia. v. 10, n.3, p. 212-223, 2016.LAZZAROTTO, J. J.
Nutrição e alimentação de filhotes de cães. Rev. da FZVA Uruguaiana, v. 7/8, n.1, p. 157-162. 2000.
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Introdução: Devido à grande quantidade de animais e o importante papel que estes ocupam no ambiente familiar, e a
diversidade de pesquisas em torno da nutrição animal, ocorre uma grande mobilização do setor produtivo de rações paras
variadas categorias e estados fisiológicos (OIVEIRA et al., 2012). Durante o processo de fabricação, o material é exposto a
altas temperaturas e pressão, em um processo chamado de extrusão. A extrusão além de melhorar a digestibilidade dos
ingredientes, apresenta potencial de reduzir possíveis fatores tóxicos e eliminar microrganismos (CAVALARI et al., 2006).
Entretanto, no Brasil a fiscalização ainda é deficiente quanto as formas de comercialização, podendo trazer riscos à saúde dos
animais. Objetivou-se avaliar a presença e quantificação de coliformes totais e fecais em rações para cães comercializadas
lacradas, reembaladas e a granel no município de Serra Talhada – PE. 
Material e Métodos: As mostras de rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas foram coletadas em três bairros
da cidade de Serra Talhada – PE, sendo escolhidos os pontos de coleta através de sorteio. As amostras foram encaminhadas
ao laboratório de microscopia I da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, onde
foram realizadas as análises.Previamente, no laboratório, as amostras foram diluídas de forma seriada (10-1, 10-2 e 10-3).
Todas as amostras foram avaliadas em triplicata e realizadas com materiais esterilizados em autoclave.Para a quantificação de
coliformes totais e fecais foi utilizada a técnica do número mais provável – NMP, sendo o teste para a quantificação de
coliformes totais divido em teste presuntivo e confirmativo, onde o último foi realizado após a amostra ser identificada como
positiva. O mesmo aconteceu para a análise de coliformes termotolerantes, que foi realizada apenas mediante ao teste
confirmativo de coliformes totais mostrar – se positivo.Para o teste presuntivo foi utilizado caldo laurel como meio de cultura,
enquanto para o confirmativo, caldo verde brilhante. Já para a análise de coliformes fecais, utilizou-se o caldo EC.Todo o
procedimento foi realizado dentro de uma cabine, e quando finalizado, as amostras foram levadas à estufa a 35º C para
coliformes totais e a 45ºC para coliformes fecais. A observação foi feita após 48 horas. 
Resultado e Discussão: Entre as amostras avaliadas, apenas uma amostra, em um único estabelecimento apresentou-se
contaminada por coliformes totais e fecais, Tabela 1. De acordo com a ABINPET (2017), o limite de aceitabilidade para
coliformes fecais varia entre 10 a 1000 NMP/g. Deste modo, a amostra contaminada apresenta-se dentro do limite seguro.
Contudo, o valor é considerado satisfatório quando menor que 10, o que torna este produto apenas aceitável e não ideal. Este
resultado salienta que mesmo que a ração seca para cães apresente baixa atividade de água, há possibilidade de haver
proliferação de bactérias como os coliformes fecais, que podem ser veiculadas através de insetos ou roedores (CAPELLI et
al; 2016), e uma vez que a amostra contaminada estava sendo comercializada a granel, evidencia que este modelo de
comercialização pode ser um risco devido à exposição do produto ao ambiente.

 
Conclusão: As rações comercializadas a granel apresentam riscos à saúde dos animais, uma vez que a contaminação é
possibilitada pela exposição ao meio. Entretanto, ainda são necessárias mais pesquisas para que se estabeleça um critério de
fiscalização mais rigoroso e eficiente. 
Referências Bibliográficas: CAPPELLI, S. et al. Avaliação química e microbiológica das rações secas para cães e gatos



adultos comercializadas a granel.Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 10, n. 1, p. 90-102, 2016.CAVALARI,
A. P. D. M. et al. Determinação do valor nutritivo de alimentos energéticos e proteicos utilizados em rações para cães
adultos.Revista Brasileira de Zootecnia, p. 1985-1991, 2006.MERCADO PET BRASIL 2018. ABINPET. Disponível em:
http://abinpet.org.br/download/abinpet_folder_2018_d9.pdf. Acessado em: 13 de setembro de 2019.OLIVEIRA, RONALDO.
Et al. Processo de produção de ração: um estudo de caso nas rações são Gotardo. 2012.
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Contato: eliasleocadioneto@gmail.com 
Introdução: Para a produção de rações, além da qualidade nutricional é exigida uma boa qualidade higiênico-sanitária e
microbiológica. Desta forma, todos os estabelecimentos devem apresentar boas práticas de fabricação (PEREIRA et al. 2010).
Entretanto, essa qualidade pode ser afetada nos pontos de comercialização, pois, a fiscalização ainda é falha no Brasil.São
facilmente encontradas no mercado rações sendo comercializadas reembaladas no local de venda ou a granel, favorece o
acesso de veiculadores de microrganismos, além da exposição ao oxigênio, luz e umidade, proporcionando a proliferação de
fungos por exemplo (GIRIO et al. 2012). Os fungos filamentosos são produtores de micotoxinas, substâncias que podem ser
nocivas a saúde humana e animal (HUSSEIN e BRASEL, 2001).Objetivou-se avaliar a presença e quantificação de fungos
filamentosos em rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas em Serra Talhada – PE. 
Material e Métodos: Foram coletadas amostras de rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas em três bairros
da cidade de Serra Talhada – PE, onde os pontos foram selecionados através de sorteio. Após a coleta, as amostras foram
encaminhadas diretamente para o laboratório de microscopia I da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade
Acadêmica de Serra Talhada, onde foram realizadas as análises. No laboratório, foram realizadas diluições seriadas das
amostras (10-1, 10-2 e 10-3). Todas as amostras foram avaliadas em triplicata e realizadas com materiais esterilizados em
autoclave.O método utilizado para a análise dos fungos foi a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) em placas
de Petri. O meio de cultura utilizado foi o Ágar Saborouraud mais 18% de glicerol afim de reduzir a atividade de água no
meio, impedindo assim a possível proliferação de bactérias. Para o semeio, foi realizada a pipetagem de 0,1 mL de cada
diluição, seguido de espalhamento com o uso de uma alça de Drigalski. A contagem das placas foi realizada 72 horas a partir
do semeio. 
Resultado e Discussão: Todas as amostras avaliadas apresentaram contaminação por fungos (Tabela 1).De acordo com a
Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação - ABINPET (2017), os valores de referência para
fungos são satisfatórios quando menor que 1.000 UFC/g e inaceitáveis acima deste valor. Apenas a amostra a granel do
estabelecimento três, pode ser considerada imprópria para o consumo. Entretanto, duas amostras de rações comercializadas a
granel se apresentaram maiores, e a depender do período que o material passe exposto ao ambiente, essa quantidade tende a
aumentar ainda mais, podendo tornar-se inaceitável para todas as amostras. Embora as rações reembaladas sofram manuseio
durante o fracionamento, o material é acondicionado em embalagens novas e seladas sem ar, facilitando a organização dos
expositores. Com isso, em comparação as embalagens lacradas, as reembaladas levam mais tempo para sofrer injúrias. Pela
forma de exposição do produto nos locais de comercialização, são facilmente encontradas embalagens lacradas com furos ou
rasgos, sendo um fator que gera uma porta de entrada para agentes veiculadores de microrganismos (CAPELLI et al; 2016), o
que pode justificar a diferença entre as amostras lacradas e reembaladas.

 
Conclusão: A forma de comercialização de rações a granel é tendenciosamente perigosa, pois apresenta maior possibilidade
de contaminação do alimento devido a maior exposição ao ambiente. 
Referências Bibliográficas: CAPPELLI, S. et al. Avaliação química e microbiológica das rações secas para cães e gatos
adultos comercializadas a granel. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 10, n. 1, p. 90-102, 2016.GIRIO, T. et
al. Qualidade microbiológica de rações para cães comercializadas no varejo em embalagem fechada e a granel. Arquivos de
Veterinária, v. 28, n. 1, p. 036-040, 2012.HUSSEIN, HUSSEIN S.; BRASEL, JEFFREY M. Toxicity, metabolism, and
impact of mycotoxins on humans and animals. Toxicology, v. 167, n. 2, p. 101-134, 2001.MERCADO PET BRASIL 2018.
ABINPET. Disponível em: http://abinpet.org.br/download/abinpet_folder_2018_d9.pdf. Acessado em: 13 de setembro de
2019.PEREIRA, ALDO. et al. Controle de qualidade na produção de rações. PUBVET, v. 4, p. Art. 905-910, 2010.
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ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS ELETROLÍTICOS PODEM CAUSAR PROCESSOS

INFLAMATÓRIOS EM FRANGOS DE CORTE? 
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Vale do São Francisco, Petrolina, PE.
Contato: geroneidebrito@gmail.com 

Introdução: O equilíbrio de eletrólitos das dietas representa uma área desafiadora que permite adaptações das dietas dos
animais de produção de acordo com o estágio fisiológico e com fatores ambientais, como o estresse térmico (KINJET,2012).
O balanço eletrolítico é tido como a diferença entre os principais cátions e ânions da dieta e representa a acidogenicidade ou
alcalinidade metabólica da mesma (SILVA,2004). Nas aves, o dano hepático pode apresentar-se por diversas causas: doenças
metabólicas como a lipidose hepática, causada por erros na alimentação (balanço energético positivo) ou por a presença de
micotoxinas na ração (CRESPO; SHIVAPRASAD, 2008; BERCHIERIJUNIOR; MACARI, 2009) é uma das causas de danos
no fígado descritas em aves. Objetivou-se com este trabalho, avaliar semi-quantitativamente a intensidade de infiltrado
inflamatório no fígado de frangos de corte de 22 a 42 dias de vida alimentados com dieta com diferentes níveis de balanço
eletrolítico. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em galpão convencional para frangos de corte no Colégio Técnico de Bom
Jesus, Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus-PI. Foram utilizadas 420 aves de 22 a 42 dias de vida, machos,
que foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos (níveis de balanço eletrolítico BE - 110,
175, 240, 305 e 370 mEq/kg) e 7 repetições de 12 aves cada. As dietas experimentais foram formuladas para atender as
exigências nutricionais, conforme descrito por Rostagno et al. (2017).Aos 22 e 42 dias, uma ave de cada boxe foi submetida a
jejum de seis horas e abatidas para coleta do fígado. Os cortes foram lavados com solução fisiológica e acondicionados em
formalina a 10%. (XIA et al. 2004, Hu et al. 2012). Em sequência, estes foram submetidos ao processamento histológico
padrão com inclusão em parafina histológica e posterior secção dos blocos na espessura de 4µm em micrótomo rotativo
semiautomático, após a seção os cortes foram corados com hematoxilina e eosina (XIA et al. 2004, Hu et al. 2012). O fígado
das aves foi avaliado quanto a presença de infiltrado inflamatório, classificando-o quanto ao grau de intensidade em normal,
leve, moderado e exacerbado. Os escores obtidos após teste cego de avalição para intensidade de infiltrado inflamatório
foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis pelo software Bioestat 5.3 (2007). 
Resultado e Discussão: A observação histopatológico do fígado revelou que todos os grupos analisados apresentavam
infiltrado inflamatório, predominantemente, mononuclear e multifocais. No tratamento 01 encontrou-se 04 animais com nível
normal de infiltrado, 01 com nível leve e 01 com nível moderado. No tratamento 02 encontrou-se 04 com nível normal e 01
com nível leve. No tratamento 03 tivemos 02 com nível normal e 04 com nível leve. No tratamento 04 observou-se 02 com
nível normal, 02 com nível leve e 01 moderado. No tratamento 05, observou-se 05, 01 e o1, sendo normal, leve e moderado,
respectivamente. Infiltrados inflamatórios podem ser, como observado por Cepeda (2016) resultado de algumas
infecções.Apesar de na avaliação por escores ter-se observado infiltrado inflamatório em algumas amostras quando
submetido os dados completos ao teste pode-se afirmar que estes independiam da alteração do nivel de eletrolitos na dieta.
Concluindo assim que processos inflamtórios presentes nos figados ocorrem, porém o nivel eletrolitico não é seu causador.

 
Conclusão: Concluindo assim que processos inflamatórios presentes nos figados ocorrem porém o nível eletrolito não é seu
causador. 
Referências Bibliográficas: BERCHIERI JUNIOR, A.; MACARI M. Doença das aves. 1. ed. Campinas: FACTA,800p,
2009.CEPEDA M.B., CEPEDA P.B., BAÊTA B.A., GAUDÊNCIO F.N., CORDEIRO M.D., MAGALHÃES-MATOS P.C.,
BRITO M.F. & FONSECA A.H. Alterações bioquímicas, anatômicas e histopatológicas em fígado de Gallus gallus Linnaeus,
1758, experimentalmente infectados por Borrelia anserina Sakharoff, 1891. Pesquisa Veterinária Brasileira 36(8):687-693.
2016.CRESPO, R.; SHIVAPRASAD, H.L.Developmental, Metabolic, and Other Noninfectious Disorders, In: SWAYNE, D.



E. (Ed). Diseases of Poultry. Chichester, UK. John Wiley & Sons, Ltd, 2013.HU C.H.; GU L.Y.; LUAN Z.S.; SONG J. &
ZHU K. Effects of montmorillonite-zinc oxide hybrid on performance, diarrhea, intestinal permeability and morphology of
weanling pigs. Anim. Feed Sci. Technol. 177:108- 115. 2012.KINJET, M. Advantagens of optiminzing diretary eletrolyte
balance. Ping industry. TEchinical articles, 2012.XIA M.S.; Hu C.H. & XU Z.R. Effects of copper bearing montmorillonite
on growth performance, digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Poult. Sci. 2004.
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Introdução: Os moinhos utilizados para moagem do milho têm configurações variadas e em função dos ajustes operacionais
produzem alta variação de granulometria com DGM de 400 a 1300 µm. Para suínos, DGM baixo melhora a digestão de
nutrientes e para frangos de corte não afeta o valor nutricional. O DGM para suínos (de 450 a 600 µm, segundo Zanotto et al.,
1999) e frangos de corte (de 850 a 1050 µm, segundo Zanotto et al., 1998) é recomendado. A determinação do DGM é
baseada no resultado da análise de granulometria realizada em laboratório onde a metodologia (Embrapa Suínos e Aves,
20133) envolve: o envio da amostra para o laboratório e a secagem da amostra em estufa durante uma noite. Essas etapas
oneram a agilidade prejudicando a disponibilização do resultado em tempo real para eventuais ajustes do processo de
moagem. O objetivo dessa pesquisa foi determinar o DGM do milho com “amostra natural” propondo um modelo matemático
para estimar o valor do DGM correspondente à “amostra seca”. 
Material e Métodos: Foram adquiridos oito lotes de mil kg de milho produzidos na região Sul do Brasil. Cada lote foi
dividido em cinco partes de 200 kg, constituindo 40 sub-lotes que foram submetidos a processamento de moagem através de
moinho a martelos. Cada sub-lote de um mesmo lote foi moído utilizando peneiras com diferentes aberturas dos furos: 1,5;
1,8; 3,0; 4,5; 8,0 mm. Para a realizar a AG 114 amostras de milho moído foram coletadas: 34 sub-lotes com três repetições =
102 amostras e, 6 sub-lotes com 2 repetições = 12 amostras. A AG foi realizada no Laboratório de Análises Físico-químicas
(LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves utilizando metodologia padrão convencional segundo Zanotto e Bellaver (1996) e
Embrapa Suínos e Aves (2013) com secagem da amostra em estufa 105ºC (“Amostra Seca”= AS) e, alternativamente foi
omitida a etapa de secagem da amostra (“Amostra Natural”= AN). Para comparar os resultados de DGM entre os
procedimentos com AS e AN, foi realizada uma análise de regressão linear considerando como variável independente o DGM
com AN e como variável dependente o DGM com AS. A partir da análise de regressão com 104 resultados de DGM, foi
proposta uma equação para estimar o DGM na “Amostra Seca” em função do DGM na “Amostra Natural”. Para validação da
equação dez amostras aleatórias de milho moído foram retiradas do conjunto de resultados gerados, sendo duas de cada uma
das cinco peneiras utilizadas na moagem. Na validação foram calculados o coeficiente de determinação (R²), a exatidão e o
erro de predição. As análises foram realizadas por meio do software SAS 9.4. 
Resultado e Discussão: Os lotes de milho apresentaram valores de matéria seca na faixa de 86,22 a 87,60%, sendo esses
considerados dentro do normal para milho destinado a produção de rações para suínos e aves. Os valores de DGM
determinados através da análise de granulometria situaram-se na faixa de 319 a 1.109 µm quando analisado com “Amostra
Seca” e de 421 a 1.235 µm quando analisado com AN. Para ambas as faixas, os valores extremos são correspondentes a
amostras de milho moído com peneiras de 1,5 e 8,0 mm, respectivamente. Pode-se observar que o DGM do milho
determinado com AN foi maior que o DGM determinado com AS. Isto ocorre devido às partículas de milho com maior teor
de umidade apresentar maior aderência as malhas das peneiras, prejudicando a livre passagem dessas partículas no processo
de peneiramento, comparado com o milho de menor teor de umidade. A análise de regressão mostrou que existe associação
forte (R2=0,98), positiva e significativa (p<0,0001) entre os dois processos avaliados e que é possível avaliar o DGM a partir
da AN para estimar o DGM na AS. Considerando que a recomendação de DGM do milho na AS é de 450 a 600µm para
suínos e de 850 a 1.050 µm para frango de corte, pode se inferir valores equivalentes de DGM na AN de 503 a 660 µm para
suínos e de 920 a 1.128 para frangos de corte, com base nas estimativas dos parâmetros da reta ajustada. A validação da
equação com as 10 amostras mostram que o modelo é robusto, com altíssimo coeficiente de determinação (0,997) e alta
precisão, indicados pela exatidão (3,04 µm) e erro de predição (2,52%). 
Conclusão: Para monitorar a granulometria do milho destinado às rações de suínos e frangos de corte é viável analisar o
DGM com “Amostra Natural” e estimar o DGM correspondente à “Amostra Seca”. 
Referências Bibliográficas: EMBRAPA SUÍNOS E AVES. Núcleo de Tecnologia e Informação. Granucalc. Concórdia,
2013. “Software on line”. Aplicativo para o cálculo do Diâmetro Geo¬métrico Médio (DGM) e do Desvio Padrão
Geomé¬trico (DPG) de partículas de ingredientes. Acesso em: 02 de setembro de 2019. Disponível em:
http://www.cnpsa.embrapa.br/softgran/softgran.php> ZANOTTO, D. L.; BELLAVER, C. Método de determi¬nação da
granulometria de ingredientes para uso em rações de suínos e aves. Concórdia: EMBRAPA-CNP¬SA, 1996. 5 p.
(EMBRAPA-CNPSA. Comunicado Técnico, 215).ZANOTTO, D. L.; BRUM, P. A. R. DE; GUIDONI, A. L. Granulometria
do milho em raçoes para frangos de corte. Concórdia: EMBRAPA-CNPSA, 1998. 2p. (EMBRAPA-CNPSA. Comunicado
Técnico, 224).ZANOTTO, D. L.; GUIDONI, A. L.; MORES, N. Granulometria do milho em dietas para suínos nas fases de
crescimento e crescimento-terminação. Concórdia: EMBRAPA-CNPSA, 1999. 3p. (EMBRAPA-CNPSA. Comunicado
Técnico, 232).SAS INSTITUTE INC. System for Microsoft Windows, Release 9.4, Cary, NC, USA, 2002-2012, (cd-room).
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Introdução: A pouca oferta da carne de coelho, falta de organização do setor, tendo menos de dez grupos estruturados de
criadores em atividade na cunicultura, como também, a não divulgação dos benefícios e qualidade que a carne de coelho
possui, faz com que os consumidores brasileiros não tenham o hábito de consumir periodicamente esse produto, apesar de ser
uma carne que se adapta bem a culinária e ao paladar (Machado et al., 2013 e Vieira, 2008). A indústria de alimentos produz
uma série de resíduos que apresentam alta capacidade de uso na alimentação animal, fazendo com que, ajude a minimizar os
impactos ambientais gerados pelo setor e também a agregar valor aos coprodutos que antes seriam descartados. O trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de saber a intenção de compra da carne de coelhos da raça Nova Zelândia Brancos alimentados
com resíduo seco do tomate. 
Material e Métodos: Foi realizado um teste sensorial no Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Análise Sensorial
(LADPAS) da Universidade Federal da Paraíba em Bananeiras-PB, as amostras da carne de coelho foram submetidas
previamente a análises microbiológicas e foi oriunda do Músculo Biceps femoris. A carne foi pesada para incorporação de
1% de sal, assada durante 30 minutos no forno, utilizando refratários de vidro, posteriormente servidos em copos descartáveis
na cor branca codificados com três dígitos, dispostos aleatoriamente em bandeja contendo espetos para levar a amostra a
boca, biscoito água e sal, um guardanapo e um copo com água para a limpeza das papilas gustativasO teste foi realizado em
cabines individuais, cada degustador recebeu cinco amostras diferentes de carne de coelho, uma de cada dieta. 71
participaram da pesquisa, respondendo na integra o questionário, esse degustadores eram de ambos os gêneros e tinham a
faixa etária entre 16 a 60 anos. As amostras de carne de coelho foram submetidas ao teste de aceitação e intenção de compra.
Foram avaliados os parâmetros aparência, aroma, cor, sabor, textura, consistência e impressão geral através do teste de
aceitação com escala hedônica de 9 pontos, onde 9 seria “gostei muitíssimo”, e 1 “desgostei muitíssimo”. O teste de intenção
de compra foi realizado utilizando-se uma escala estruturada de 5 pontos; onde 5 foi atribuído para “certamente compraria” e
1 para “certamente não compraria” seguindo a metodologia descrita por STONE e SIDEL (2004). 
Resultado e Discussão: A carne de coelhos alimentados com ração sem inclusão do resíduo seco do processamento do
tomate recebeu a maior nota de intenção de compra para 46% dos avaliadores; como também, o somatório das maiores notas
de intenção de compra entre as escalas certamente compraria (5) e provavelmente compraria (4) foram atribuídas por 65% do
conjunto de dados estudado, para a amostra sem inclusão do resíduo.As carnes de coelho provenientes dos tratamentos com
maiores níveis de inclusão do resíduo seco do processamento do tomate, obtiveram maiores índices de rejeição, sendo
atribuída a nota 1 (certamente não compraria) para o tratamento 15 por 11% dos provadores, e 17% para o tratamento com
maior nível de inclusão do resíduo. Entretanto, as carnes de coelho provenientes dos cinco tratamentos avaliados, obtiveram
notas altas para intenção de compra, visto que, a maior frequência de notas para todos os tratamentos, está concentrada na
escala entre talvez comprasse/talvez não comprasse (3) e certamente compraria (5), como vemos na tabela 01.

 
Conclusão: A carne dos coelhos alimentados ou não com rações contento resíduo seco do processamento do tomate
obtiveram intenção de compra variando de média a alta, quando os degustadores avaliaram o alimento pelas suas
características sensoriais. 
Referências Bibliográficas: MACHADO, L. C.; FERREIRA, W. M. 2013. A Cunicultura e o Desenvolvimento Sustentável.
ACBC. v. 22. Disponível em:<http://www.acbc.org.br. Acesso em: 20/08/2018.STONE, H. J., SIDEL, J. L. 2004. Descriptive



Analysis. Sensory Evaluation Practices, 3ª ed. London: Elsevier Academic Press, p. 201 - 245.VIEIRA, M. I. 2008. A carne
de coelho. Rural News. Disponível em: <http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=479>. Acesso em: 21/07/2016.
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Introdução: Os ovos de codorna são uma excelente fonte de proteína, vitaminas e minerais, contribuindo também para o
fornecimento de ácidos graxos essenciais. Na coturnicultura os custos de produção se tornam elevados devido ao preço dos
insumos, com o intuito de reduzir o alto custo com ingredientes convencionais, alimentos alternativos têm sido testados na
dieta desses animais, como é o caso das folhas de Moringa oleífera que possuem características nutritivas que a colocam
como ótima opção como alimento alternativo (OLIVEIRA, 2019). O interesse do uso da Moringa na alimentação de codornas
é devido suas boas características nutritivas e composição química, principalmente de suas folhas. Elas são ricas em beta
caroteno, ácido ascórbico, ferro (BARRETO et al., 2009), apresentam altas concentrações proteicas e bom perfil de
aminoácidos. O objetivo do trabalho foi analisar as características sensoriais de ovos de codornas com diferentes proporções
de Moringa na dieta. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Coturnicultura da Faculdade de Ciências Agrárias da
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, em Dourados/MS, em parceria com o Centro Universitário da Grande
Dourados – UNIGRAN. O período experimental foi de 66 dias, dos quais 10 dias foram para adaptação das aves às dietas
experimentais, divididos em dois ciclos de 28 dias cada. Foram utilizadas 144 codornas japonesas (Coturnix coturnix
japônica), com peso médio inicial de 148g, adquiridas com aproximadamente 25 dias de idade. As aves foram alojadas em
galpão convencional em baterias dispostas paralelamente, contendo cinco andares, utilizando duas gaiolas por andar. Foi
adotado um programa de luz de 16 horas por dia. As gaiolas eram equipadas com bebedouro tipo nipple e comedouro tipo
calha. Água e ração ad libidium. O experimento iniciou quando as aves atingirem o pico de produção de ovos. O
delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e 6 repetições cada. Os tratamentos
foram: inclusão de 0, 2, 4 e 6 % de folhas de M. oleífera, as dietas foram calculadas de acordo com a recomendação de
Rostagno et al., (2017). Foram utilizadas apenas as folhas, na qual foram secas em estufa de 65°C com ventilação forçada,
após foram moídas para serem misturadas aos demais ingredientes. Os ovos foram recolhidos diariamente. Para a análise
sensorial os avaliadores foram escolhidos aleatoriamente. Os ovos do primeiro ciclo, bem como o do segundo, contaram com
38 avaliadores. A análise estatística realizou-se pelo teste qui-quadrado pelo programa SAS. 
Resultado e Discussão: Os diferentes tratamentos com inclusões de moringa oleífera não diferiram estatisticamente. Na
análise sensorial a maior escala de preferência foi encontrada sempre na maior inclusão de Moringa, tanto no primeiro quanto
no segundo período. No quesito cor e aparência, a maior preferência dos avaliadores pelos ovos com maior inclusão de
moringa pode ser devida na composição dessa conter beta caroteno que acaba proporcionando uma coloração mais atraente
ao consumidor. Quanto ao sabor a escala de preferência permaneceu elevada no maior nível de inclusão, indicando que a
inclusão desse alimento alternativo melhorou o sabor do produto final e causou uma melhor aceitação.



Conclusão: Não houve diferença significativa entre níveis de inclusão de folhas de moringa na análise sensorial de ovos de
codornas japonesas. A Moringa oleífera pode ser utilizada na alimentação de codornas em fase de postura, contribuindo para
uma redução no custo da dieta e não afetando na aceitabilidade do produto pelo consumidor final. 
Agradecimentos: À CAPES pela concessão de bolsa ao autor principal. 
Referências Bibliográficas: BARRETO, MILENA B., FREITAS, JOÃO VITO B. DE, SILVEIRA, EDILBERTO R.,
BEZERRA, ANTÔNIO MARCOS E., NUNES, EDSON P., & GRAMOSA, NILCE V.. (2009). Constituintes químicos
voláteis e não-voláteis de Moringa oleifera Lam., Moringaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(4), 893-897.
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2009000600018. ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; HANNAS, M. I.;
DONZELE, J. L.; SAKOMURA, N. K.; PERAZZO, F. G.; SARAIVA, A.; ABREU, M. L. T.; RODRIGUES, P. B.;
OLIVEIRA, R. F.; BARRETO, S. L. T.; BRITO, C. O. Tabelas Brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e
exigências nutricionais. 4a Ed, 2017.OLIVEIRA, H.S.H. Avaliação nutricional das folhas da Moringa oleífera para aves.
Universidade Federal Rural de Pernambuco: Recife, 2019.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
 

 ANÁLISE SENSORIAL DE OVOS, INDUSTRIAIS E CAIPIRAS COMERCIALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM 

RITA B. VIEIRA1, CLAUDIA C. LOPES2, THIAGO DE SOUZA2, GABRIELA C. DOS SANTOS2, EDIANE S.
CALIXTO2, HÉLIO J. DA SILVA2, LEANA L. DE AZEVEDO2, LILIANE V. PEREIRA2 

1Departamento de Zootecnia, Universidade Federal Rural de Pernambuco.2Instituto de Ciências Sociais, Educação e
Zootecnia, Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins .

Contato: ritabv22@hotmail.com 
Introdução: Atualmente os consumidores estão cada vez mais exigentes com a qualidade dos alimentos que adquirem,
havendo uma parcela de consumidores que prioriza na hora da compra, aspectos relacionados a qualidade e, também, ao bem-
estar dos animais que o produziram. Sendo assim, os sistemas alternativos de produção de aves, como o sistema caipira, têm
crescido visando atender um mercado de consumidores que procura produtos tidos como mais saudáveis (AGUIAR, 2006).
Os ovos caipiras apresentam a coloração da gema mais acentuada do que os ovos convencionais, sendo este um diferencial
importante na decisão de compra do consumidor, que geralmente associa a cor a valores nutricionais, principalmente o teor
vitaminas (BISCARO, 2006). Objetivou-se identificar as características sensoriais perceptíveis pelo consumidor e a
preferência de consumo de ovos do tipo caipira em relação aos ovos industriais comercializados na cidade de Parintins/AM.  
Material e Métodos: Esta pesquisa foi realizada no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade
Federal do Amazonas, campus Parintins. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, constituído de dois
tratamentos (ovos caipiras x ovos industriais, ambos comercializados nos supermercados do município de Parintins/AM) e 56
repetições, onde cada avaliador (não treinado) consistiu de uma repetição experimental. Nas avaliações, cada avaliador
recebeu um prato descartável com dois ovos cozidos abertos, que foram identificados aleatoriamente por códigos, juntamente
com uma ficha para avaliação, seguindo metodologia descrita por Mizumoto et al. (2008). A ficha de avaliação continha
perguntas relacionadas ao perfil do avaliador (idade, sexo e frequência de consumo de ovos) e a característica sensoriais dos
ovos (aparência global, textura, aroma, sabor e preferência de compra). Aparência global, textura e sabor dos ovos foram
avaliados por escala hedônica de cinco pontos com notas variando de muito ruim a muito bom, já o aroma e a preferência de
consumo por comparação. Os resultados de aroma e preferência de compra foram avaliados pelo teste de comparação pareada
e os resultados da escala hedônica, foram submetidos à análise de variância e teste F, a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: De acordo com o perfil dos avaliadores que participaram da pesquisa, 52% eram do sexo masculino
e 48% do sexo feminino, destes 75% tinham idade entre 18 e 23 anos, 14,3% de 24 a 30 anos, 1,79% de 30 e 36 anos, 5,36%
de 37 a 44 anos e 3,57% eram maiores de 45 anos. Todos (100%) tinham o hábito de consumir ovos, sendo que 59% deles
consumiam diariamente ou semanalmente e apenas 7,14% consumiam raramente. O número de avaliadores que acertaram a
diferença dos ovos industriais e caipiras foi de 94,6%, o que aumenta o grau de confiabilidade dos resultados (95%), ou seja,
os provadores conseguiram diferenciar os ovos devido à coloração da gema das amostras. Foram encontradas diferenças
significativas para as variáveis de aparência global e textura dos ovos (Tabela 1), sendo os ovos caipiras os que apresentaram
maiores médias. Não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) para as variáveis aroma e sabor, entretanto, os
avaliadores apresentaram preferência de compra pelos ovos caipiras (83,9%) em relação ao ovo industrial (16,1%). Segundo
Lacerda et al. (2016) o consumidor tem preferência por ovos com coloração mais intensa, porém um entrave para o consumo
de ovos com essa qualidade é o maior preço de mercado, em relação aos ovos de produção industrial. Schneider et al. (2013)
realizando analise sensorial de ovos convencionais e orgânicos verificaram que os valores obtidos para atributos como o
aroma, sabor, preferência global e intenção de compra, não diferiram entre as amostras analisadas.

 
Conclusão: Os provadores preferiram os ovos caipiras nos aspectos de aparência, textura e aparência geral o que demonstra
interesse da população por esses ovos, mesmo não havendo percepção de diferenças no sabor em relação aos ovos industriais.
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diferentes sistemas de Produção. 2006 p. 70. Dissertação (Mestrado em ciência e tecnologia de alimentos) - Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006. doi:10.11606/D.11.2006.tde-20092006-
145939. Acesso em: 28-08-2019.BISCARO, L. M.; CANNIATTI–BRAZACA, S. G. Cor, betacaroteno e colesterol em gema
de ovos obtidos de poedeiras que receberam diferentes dietas. Ciência e agrotecnologia (online), Lavras, v. 30, n. 6, p. 1130-
1134, 2006. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542006000600014.LACERDA, D. I. De O.; MESSIAS, H. da
S.; SANTOS, E. V.; SILVA, A. L. G.; SILVA, I.G. Da. Preferência dos consumidores de ovos na região de Januária-mg: um
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Introdução: A coturnicultura é um ramo da avicultura que está em crescente expansão no Brasil. Vários fatores contribuem
para o investimento da criação de codornas, como o baixo custo de implantação, precocidade sexual, alta produtividade,
longevidade, mercado consumidor e rápido retorno financeiro. Nos últimos anos a coturnicultura tem apresentado
desenvolvimento crescente adequando-se as novas tecnologias de produção e passando a ser uma atividade altamente
tecnificada com resultados promissores aos investidores (PASTORE et al., 2012). O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade
do ovo de codorna sobre as diferentes dosagens de homeopatia sobre os tipos de armazenamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Avicultura de postura, na Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD/FCA) Dourados/MS. Os procedimentos e manejo dos animais foram realizados sob consentimento e
aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran/Dourados), sob o
protocolo de número 052/18. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado com um fatorial 4x3x2, com quatro
dietas, três períodos de armazenamento e dois tipos ambientes, com 10 repetições, sendo considerado 3 ovos (cada parcela)
uma repetição. Foram avaliados 2 tipos de ambiente (natural e geladeira) com quatro doses homeopáticas: Controle, adição de
0,02g/ave/dia de carbonato de cálcio; 0,02g/ave/dia de Fertsigo® e adição de 0,02g/ave/dia de Ovosigo®. Na fase pré-
experimental, 200 codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica), com 45 dias de idade e taxa de postura de 80%, foram
alojadas em galpão convencional, forma de baterias dispostas paralelamente (5 andares). As gaiolas possuíam bebedouros
tipo nipple e comedouro tipo calha com ração e água (ad libitum). Essas aves foram distribuídas em um delineamento
inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos, e oito repetições de 5 aves cada. O programa de luz adotado foi de 16
horas/dia. Os ovos foram coletados in natura e armazenados (tratamento). As análises realizadas foram: peso do ovo, gema e
albúmen, casca (g); porcentagem de albúmen, casca e gema (%); gravidade especifica dos ovos (g/cm³); altura do albúmen e
gema (mm); diâmetro da gema (mm); pH da gema e albúmen; unidade Haugh e Colorimetria. 
Resultado e Discussão: Não houve interação entre o uso de homeopatias e tipo de armazenamento de ovos provenientes de
codornas japonesas, ou seja, independente do uso ou não desses produtos homeopáticos isso não melhora, nem piora, as
características de qualidade dos ovos independente se estes são armazenados no ambiente natural ou na geladeira. Contudo
quando observamos os tipos de armazenamento é possível considerar que quando armazenados na geladeira algumas
características de qualidade de ovos são melhor preservadas, já que se tem o aumento da altura de albúmen, altura de gema,
unidade Haugh e índice de gema. Ovos frescos e com qualidade apresentam pH neutro e clara límpida, transparente,
consistente, densa e alta, com pequena porção mais fluida (MURAKAMI et al., 1994). A perca da qualidade desse ovo ocorre
imediatamente após a postura (MAGALHÃES et al., 2007). Yannakopoulos & Tserveni-Gousi (1986), em estudos,
verificaram que a espessura das membranas das cascas de ovos de codorna é maior do que os ovos galinha, está espessura é
responsável pela pouca perda de umidade e gases, e consequentemente de peso. Souza & Souza (1995), em estudos
verificaram que os ovos de codorna mantêm suas características por mais tempo, principalmente em temperatura ambiente,
quando comparado aos ovos de galinha. De acordo com Griswold (1972) o principal método para a conservação de ovos é a
refrigeração. Souza & Souza (1995), em seus estudos, observaram que o pH da gema de ovos de codorna refrigerados
apresentou valores consideravelmente menores que os acondicionados em temperatura ambiente.

 
Conclusão: A homeopatia não, tem influência no tipo de armazenamento de ovos provenientes de codornas japonesas.
Quando mantidos na geladeira os ovos, mantem de forma mais eficiente suas características de qualidade. 
Referências Bibliográficas: GRISWOLD, R.M. Estudo Experimental dos Alimentos. Rio de Janeiro: Edgard Blügher,
1972MURAKAMI, A.E.; BARRIVIERA, V.A.; SCAPINELLO,C. Efeito da temperatura e do período de armazenamento
sobre a qualidade interna do ovo de codorna japonesa para consumo humano. Revista Unimar, Maringá, v.16, p. 13-
25,1994.MAGALHÃES, A. P. C. Qualidade de Ovos Comerciais de Acordo com integridade da Casca, Tipo de Embalagem e
Tempo de Armazenamento. 2007, 43p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Instituto de Zootecnia, Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2007.PASTORE, S. M; OLIVEIRA, W.P; MUNIZ, J. C. L. Panorama da
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Introdução: Na nutrição de suínos, determinados nutrientes ou substâncias presentes nas rações podem interferir nas
respostas fisiológicas ou estimular respostas inflamatórias, com possíveis impactos no sistema imune. Em contrapartida, a
presença de proteínas, como as imunoglobulinas, pode favorecer a manutenção do status sanitário animal e melhorar a defesa
do organismo (Thomaz et al., 2009). A fração gamaglobulina é produzida pela maturação de linfócitos B e incluem as
imunoglobulinas sendo importantes na imunidade humoral (Stockham & Scott, 2011). Nesse contexto, a L-argina pode
influenciar na imunidade humoral devido ser precursora do óxido nítrico. Este metabólito é importante na diferenciação dos
linfócitos T, com consequente maturação de linfócitos B para a produção de anticorpos (Viana et al., 2010). Assim,
objetivou-se determinar os valores de proteínas totais, imunoglobulinas (IgA e IgG), de leitões alimentados com dietas
contendo ou não produto lácteo e suplementada com L-arginina. 
Material e Métodos: Para realização do ensaio foram utilizados 32 leitões desmamados aos 21 dias, de mesma linhagem
comercial (Embrapa MS115 X Topigs®). Os animais foram distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, com quatro
tratamentos e quatro repetições sendo a parcela constituída por um macho castrado e uma fêmea. As dietas experimentais
foram: DV-Dieta exclusivamente vegetal; DVA-Dieta vegetal suplementada com 0,6% de L-Arginina; DL- Dieta contendo
produto lácteo; DLA- Dieta contendo produto lácteo e suplementada com 0,6% de L-Arginina, formuladas de acordo com
Rostagno et al. (2017). O produto lácteo utilizado foi o leite em pó integral. Aos 42 dias de idade foram colhidas amostras de
sangue da veia jugular de um animal de cada parcela e coletadas em tubos sem anticoagulante, centrifugadas e o soro obtido
foi transferido para microtubos (eppendorf). A determinação das concentrações séricas de IgA, IgG, e proteínas totais, foram
realizadas em espectrofotômetro utilizando kits comerciais LABTEST®. Os dados foram submetidos a análise de variância
por meio do procedimento GLM no programa estatístico SAS e as médias foram comparadas pelo teste de Student-Newman-
Keuls (SNK) com 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: As dietas influenciaram a concentração sérica de IgA e IgG dos leitões (P<0,05). Os animais que
receberam as dietas DL e DLA apresentaram maior concentração sérica de IgA e IgG em relação aos que receberam dieta
predominantemente vegetal. Todavia, a suplementação de L-arginina promoveu maior concentração sérica de
imunoglobulinas (IgA e IgG) em animais que consumiram a dieta DVA quando comparados com aqueles que receberam a
DV. Não houve efeito (P>0,05) das dietas experimentais para a concentração de proteínas totais (Tabela 1). A produção de
imunoglobulinas é estimulada pela diferenciação de resposta celular dos linfócitos Th1 em Th2 a partir de células
apresentadoras de antígenos, co-estimulando a maturação de linfócitos B para produção de imunoglobulinas (Stockham &
Scott, 2011). Possivelmente as dietas contendo produtos lácteos contribuíram para maior diferenciação de linfócitos Th1 em
Th2, estimulando assim, a maturação de linfócitos B para produção de anticorpos por algum fator intrínseco ao leite. Os
mecanismos específicos precisam ser melhor elucidados em estudos posteriores. O efeito observado da L-argina entre as
dietas vegetais, pode ser atribuído ao óxido nítrico, formado a partir da L-arginina, que desempenha importante função na
diferenciação de e balanço de Th1/Th2 (Viana et al., 2010).

 
Conclusão: Conclui-se que o produto lácteo e a suplementação de L-arginina, de forma associada ou não, promovem
aumento de imunoglobulinas séricas em leitões quando comparado com dietas exclusivamente vegetais.
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Introdução: O mercado da carne de frango é destaque no cenário econômico mundial, uma vez que se caracteriza por ser boa
fonte de proteína animal e acessível a todos setores da sociedade, no entanto, em conjunto com a produção convencional,
tem-se a produção de carne oriunda do sistema alternativo, direcionada ao público mais exigente. O músculo da carne de
frango in natura possui cores bem distintas, com peito apresentando coloração rosa pálida, enquanto a coxa e sobrecoxa
apresentam coloração vermelha intensa, sendo que a pigmentação destes cortes sofre interferência direta da alimentação das
aves, devido a presença de pigmentantes carotenoides que contribuem para pigmentação da carne, e essa pigmentação poderá
ser acentuada ou reduzida dependendo do ingrediente que será incluído nas rações (HARDER et al., 2010).Diante do exposto,
objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão do farelo de arroz integral sobre os parâmetros de cor da pele e carne do peito de
frangos de crescimento lento.  
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal
do Tocantins, Araguaína – TO, no período de 16 de setembro a 16 dezembro de 2018 de acordo com Comissão de Ética no
Uso de Animais da Universidade Federal do Tocantins, protocolo nº23101.001737/2018-44.Foram utilizados 300 pintos, lote
misto da linhagem Pescoço Pelado Vermelho, alojados em baterias equipadas com comedouros e bebedouros tipo calha,
limpos e abastecidos com água e ração 2 vezes ao dia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco
tratamentos (0, 5, 15, 20 e 25% de inclusão do farelo de arroz integral) 6 repetições e 10 aves por unidade experimental. As
dietas foram formuladas seguindo composição química do farelo de arroz e as exigências da linhagem (PINHEIRO et
al.,2014).Aos 90 dias de idade, duas aves de cada parcela, com peso corporal próximo ao da média da parcela, foram
submetidas a jejum alimentar de 12 horas e abatidas por deslocamento cervical. As carcaças foram identificadas e avaliados
os parâmetros de cor. Na pele e na carne do peito (retirado pele, ligamentos e gordura) foram avaliadas a coloração pelo
sistema CIELAB (L*= Luminosidade, a*= teor de vermelho e b*= teor de amarelo) com aparelho (Chroma meter®), sendo a
leitura realizada em três pontos distintos da musculatura. As variáveis foram submetidas à análise de regressão por meio de
modelos polinomiais de primeira e segunda ordem, com auxílio do programa SISVAR considerando o nível de significância
de 5% (SISVAR, 2011). 
Resultado e Discussão: Os níveis de inclusão do farelo de arroz nas rações não afetaram (p>0,05) os valores de vermelho
(a*) da pele e carne do peito, e luminosidade (L*) da pele, entretanto observou-se efeitos significativos (p<0,05) com redução
linear nos valores de amarelo (b*) da pele e carne do peito, além de proporcionar um aumento linear nos valores de
Luminosidade (L*) da carne de frangos de crescimento lento abatidos aos 90 dias de idade ((b*pele= - - 0,10 + 14,07X; (R²=
0,84); b* carne= - 0,17 + 13,83X; (R²= 0,89); L* carne= 0,09 + 62,64X; (R²= 0,96)) (Tabela 1). Resultados similares também
foram observados por Souza Brum et al. (2007) com redução da pigmentação da canela e do bico, que diminuiu linearmente
com o aumento do nível de quirera de arroz comprovando a carência de pigmentos existentes no arroz quando comparado ao
milho.O decréscimo nos valores de b*, que reflete um queda na coloração amarela e o acréscimo na luminosidade da carne,
indicativo de um carne mais pálida, a medida que se incluiu o farelo de arroz, pode ser justificado pela ausência de
pigmentantes presentes no farelo de arroz. A coloração da carne do frango in natura é um fator importante, uma vez que os
consumidores dão preferência a uma carne mais pigmentada, relacionando a cor da carne com atributos como frescor e
qualidade, assim, esta característica acaba interferindo diretamente no poder de compra do consumidor (QIAO et al., 2002).

 
Conclusão: Ressalta-se que o nível de 25% não promove uma coloração desejável na carcaça de frangos criados em sistema



alternativo, . Em virtude disto, é indicado a necessidade do uso de pigmentantes com a finalidade de se obter a coloração
desejada na carcaça, uma vez que pigmentações mais claras podem influenciar a aceitação do produto por parte dos
consumidores. 
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Introdução: A capacidade atlética superior do cavalo tem sido atribuída a uma série de adaptações anatômicas e fisiológicas
dos sistemas orgânicos envolvidos no exercício (CHAVES, 2016). Dentre os animais domesticados o cavalo é um dos mais
sensíveis ao estresse, principalmente causados pelo transporte, exercício, doenças como a laminite, além de mudanças na
temperatura e umidade ambiente (FOREMAN & FERLAZZO, 1996). De acordo com Conceição et al. (2001), as
determinações de hemograma e dos exames bioquímicos foram fundamentais para o início da compreensão das modificações
fisiológicas que ocorrem durante o exercício em cavalos atletas. Além de alterações físicas, tais como a remodelação do
músculo, há mudanças em componentes de sangue (BALOGH et al., 2001). Objetivou-se neste trabalho avaliar as
características dos parâmetros sanguíneos de animais submetidos a exercícios em diferentes estações do ano. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Haras Três Corações, que pertence a Fazenda Santa Terezinha no
munícipio de Dourados - MS. As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Patologia Clínica do Centro
Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) e no laboratório de análises bioquímicas da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), Dourados-MS. Foram usados 10 equinos Quarto de Milha de diferentes idades e sexos, onde dois deles
foram submetidos a três tipos de exercício: caminhada, trote e galope. O experimento teve duração de seis dias, sendo três
dias no inverno e três dias no verão, realizando coletas sempre ao mesmo horário do dia. O delineamento utilizado foi o
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x3, sendo duas estações do ano e três períodos de coleta. Os dados
meteorológicos de temperatura do ar e umidade relativa do ar, foram medidos diretamente no local do experimento, através
de termohigrometro digital, para o cálculo de Índice de Temperatura e Umidade (ITU). Foram avaliados os parâmetros
sanguíneos antes do início do exercício e após o término dos mesmos. A colheita do sangue foi realizada por venopunção
jugular, em tubos à vácuo contendo EDTA para a determinação do hemograma, avaliando quantidade de hemácias,
hemoglobina e leucócitos, e exame bioquímico, quantificando glicose, colesterol total, triglicerídeos, proteína total, albumina
e uréia. Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a
normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC MIXED. 
Resultado e Discussão: Os parâmetros sanguíneos estão apresentados na Tabela 1. Os parâmetros colesterol total e ureia no
sangue não diferiram estatisticamente para estação do ano e tempo de coleta. Houve efeito da estação do ano (p<0,05) para as
variáveis Triglicerídeos, Proteína total, Albumina, Hemácias e Leucócitos. Os triglicerídeos na corrente sanguínea foram
maiores no inverno, provavelmente devido a termorregulação, estimulando o fígado a sintetizar mais energia, visto que os
triglicerídeos são a forma de lipídios mais importantes na função de estocagem de energia, (BRUSS, 2008). Também houve
efeito (p<0,05) do tempo de colheita para a variável triglicerídeos. Em ambas as estações os valores mensurados encontram-
se mais elevados do que os valores de referência citados por Kaneko et al. (2008), que variam de 4 a 44 mg/dL. A proteína
total e a albumina foram maiores no verão em comparação ao inverno. Hemácias foram maiores no inverno, porém não houve
efeito sobre a hemoglobina, presente nas hemácias. A concentração de leucócitos foi maior no inverno do que no verão, visto
que o estresse é um dos fatores que contribuem para a elevação na concentração de leucócitos, e os animais estiveram em
ambiente termicamente estressante apenas no verão. A variável Glicose demonstrou uma interação (p<0,05) entre estações e
período de coleta (Tabela 1). A quantidade de glicose presente no sangue dos equinos não diferiu estatisticamente entre as
estações do ano nos dois primeiros dias de coleta, porém, no terceiro dia a quantidade de glicose no inverno foi
estatisticamente maior do que a do verão.

 
Conclusão: Os parâmetros sanguíneos são influenciados pelas estações do ano. As variáveis triglicerídeos apresentou em
maiores concentrações no inverno devido ao aumento da necessidade de energia nesse período para auxiliar na
termorregulação. Houve aumento no verão de proteína e albumina, contagem de hemácias e leucócitos, que pode estar



correlacionada com o estresse calórico. 
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Introdução: Os equinos são os animais que apresentam maior capacidade atlética se comparados entre as espécies
domésticas, principalmente pela sua alta capacidade de consumo de oxigênio, eficiência cardíaca, grande reserva esplênica de
eritrócitos e a capacidade de acumular grandes quantidades de energia na forma de glicogênio muscular (PÖSÖ et al., 2002).
A eficiência dos mecanismos dissipação de calor são influenciados principalmente pelas condições ambientais, porém, os
animais podem se adaptar fisiologicamente, através do condicionamento físico e aclimatação a determinada região,
melhorando o mecanismo de dissipação (McCUTCHEON & GEOR, 2007). Objetivou-se neste trabalho avaliar as
características fisiológicas de cavalos submetidos a diferentes intensidades de exercícios, a fim de determinar as interferências
das estações do ano, do exercício e do tempo de exposição ao exercício, na saúde e no bem-estar animal. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Haras Três Corações, pertencente a Fazenda Santa Terezinha no
munícipio de Dourados - MS. Foram usados 10 equinos Quarto de Milha de diferentes idades e sexos, onde dois deles foram
submetidos a 3 tipos de exercício: caminhada, trote e galope. O experimento teve duração de 6 dias, sendo 3 dias no inverno e
3 dias no verão. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x3, sendo 2 estações do ano e
3 períodos de coleta. Os dados meteorológicos de temperatura do ar e umidade relativa do ar, foram medidos no local do
experimento, através de termohigrometro digital, para o cálculo de Índice de Temperatura e Umidade (ITU). Foram avaliados
temperatura de pele e retal, emissividade de calor nos olhos e ceco, frequência respiratória e cardíaca. A temperatura de pele
foi aferida por termômetro de infravermelho, antes e depois do exercício. A emissividade de calor foi medida por câmera
termográfica (Testo 880, Brandt Instruments, Prairieville, LA, USA), também realizada antes e após a realização dos
exercícios em diferentes intensidades. A temperatura retal foi coletada por termômetro digital veterinário, inserido pelo ânus
do animal, até o reto. A frequência respiratória foi medida de acordo com a quantidade de movimentos respiratórios por
minuto, enquanto a cardíaca foi aferida com auxílio de um estetoscópio veterinário, durante 60 segundos. Os dados obtidos
foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a normalidade dos resíduos e a
homogeneidade das variâncias pelo PROC MIXED. 
Resultado e Discussão: Os parâmetros fisiológicos dos animais avaliados estão representados na Tabela 1. A frequência
respiratória não foi afetada pela estação e nem pelo tempo de coleta (p>0,05). A frequência cardíaca diferiu em relação as
estações, apresentando maior frequência no verão. Isso pode estar relacionado ao ITU superior ao conforto do animal nessa
estação do ano. As temperaturas da pele e retal foram afetadas pela estação do ano (p<0,05). A temperatura da pele foi
superior no verão, sendo 4,66°C maior do que na estação inverno. Os maiores valores de temperatura da pele no verão podem
ser devidos à maior incidência solar nesta estação, levando a maior exposição do animal à radiação solar. Quando o animal é
submetido à elevada temperatura do ar, ocorre aumento no fluxo sanguíneo do centro do corpo para a periferia (pele),
causando vasodilatação periférica, na tentativa de eliminar calor (ATHAIDE et al., 2015). A temperatura no centro do corpo
do animal (temperatura retal) não varia muito de acordo com a temperatura ambiente, pois é onde se encontram os órgãos
vitais, e são prioridades na termorregulação. Embora apresente valores diferentes estatisticamente de temperatura retal, sendo
mais elevados no verão, estes encontram-se dentro da faixa de variação para equinos, de 37,2 a 38,2ºC (ROBINSON, 2008).
Houve diferença estatística (p<0,05) quanto a variável termografia infravermelha dos olhos, que pode ser um bom indicador
da temperatura do núcleo, por sua proximidade como o cérebro (KESSEL et al., 2010; JOHNSON et al., 2011).

 
Conclusão: A temperatura ambiente, a estação do ano e o exercício afetam a temperatura do animal, aumentando o estresse
calórico. Para a dissipação de calor, o animal utiliza de mecanismos de termorregulação, ativados quando a temperatura está
fora da faixa de conforto térmico. Estes mecanismos podem causar perda de desempenho do cavalo devido a implicação dos
parâmetros fisiológicos dos animais. 
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Introdução: 
Evoluções na avicultura proporcionaram frangos de corte mais precoces, porém com algumas limitações, sendo uma delas, a 
existência de restrições relacionadas à criação desses animais em países tropicais, por serem muito sensíveis ao estresse por 
calor. O entendimento de possíveis alterações fisiológicas que possam ocorrer nas aves, em função das condições de estresse 
térmico que estas estão submetidas se torna fundamental para a criação nessas condições. O balanço eletrolítico é importante 
para o equilíbrio ácido-básico e necessário para o crescimento muscular, desenvolvimento ósseo, utilização de aminoácidos, 
eficiência alimentar, resposta imune e sobrevivência no estresse calórico (Mongi, 1981). Objetivou-se avaliar o desempenho 
de frangos de corte de 1 a 7 dias, submetidos ao estresse por calor natural e alimentados com diferentes balanços eletrolíticos 
na dieta.

Material e Métodos: O experimento foi realizado em galpão convencional para frangos de corte no Colégio Técnico de 
Bom Jesus, Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus-PI. Foram utilizadas 840 aves na fase de 1 a 7 dias de idade, 
machos, com um dia de idade, e distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos (níveis de balanço 
eletrolítico BE - 110, 175, 240, 305 e 370 mEq/kg) e 7 repetições de 12 aves cada. As dietas experimentais foram 
formuladas para atender as exigências nutricionais conforme descrito por Rostagno et al.(2017), exceto para a sódio, 
cloro e potássio que foram ajustados para definição dos balanços eletrolíticos testados. Foram avaliados os teores destes 
elementos nos ingredientes utilizados conforme metodologia de Silva (2009). Para obtenção dos níveis de BE foram 
adicionadas às dietas, cloreto de amônio (NH4Cl), carbonato de potássio (K2CO3) e/ou bicarbonato de sódio (NaHCO3), 
em substituição ao material inerte. Ração e água foram fornecidas à vontade. Foi adotado um programa de luz contínuo de 
24 horas de luz (luz natural + artificial), utilizando-se lâmpadas incandescentes de 100 Watts, também utilizadas para 
aquecimento. Em cada fase foram avaliados, o consumo de ração (g/ave), ganho de peso (g/ave), conversão alimentar (g 
ração/g de ganho de peso) e consumo de água (ml/ave). Os dados das variáveis analisadas em cada fase, foram 
submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM do Statistical Analysis System. As estimativas do balanço 
eletrolítico foram estabelecidas através de modelos de regressão linear e polinomial.

Resultado e Discussão:  Houve diferença significativa para o consumo de ração (CR) (p=0,05) com efeito quadrático 
em função dos diferentes balanços eletrolíticos e não houve efeito significativo para consumo de água (CAg), ganho 
de peso (GP) e conversão alimentar (CA) para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade (tabela 1). O consumo de ração foi 
afetado pelos diferentes balanços eletrolíticos dietéticos (BED). O valor de BED estimado pela equação de regressão, 
para o máximo consumo de ração, foi de 238,37 mEq/kg, esse valor está abaixo do recomendado por Mogin (1981) para 
frangos de corte em condições ambientais termoneutras. O consumo de ração foi influenciado pela concentração de 
eletrólitos na dieta, para manter o equilíbrio eletrolítico, visto que nessa fase pré-inicial a temperatura no interior do 
galpão foi controlada, utilizando uma fonte de calor e colocando as aves em condições de conforto térmico. Vietes et al. 
(2011) testaram diferentes BE (200, 250, 300, 350 e 400) e não verificaram diferenças sobre o CR, GP e CA em frangos de 
corte de até 7 dias de idade.



Conclusão: O balanço eletrolítico dietético para o máximo consumo de ração é de 238,37 mEq/kg para frangos de corte de 1 
a 7 dias de idade.

Agradecimentos: CNPq, UFPI-CPCE, UFPI, GENPAS.

Referências Bibliográficas: MONGIN, P. Recent advances in dietary cátion-anion balance: applications in poutry. 
Proceedings Nutrition Society, 40:285-294, 1981. ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas Brasileiras Para Aves e Suínos: 
Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais (488 p.). Departamento de Zootecnia-UFV, Viçosa, MG, BR, 2017. 
Silva F. C. Manual de análises químicas de solos e fertilizantes. Segunda edição revisada e ampliada. Editora: Embrapa: 
2009. p. 201- 218. Vieites, F. M.; Fraga, A. L.; Souza, C. S.; Araújo, G. M.; Vargas Júnior, J. G.; Nunes, R. V.; Corrêa, G. S. 
S. Desempenho de frangos de corte alimentados com altos valores de balanço eletrolítico em região de clima quente. Arq. 
Bras. Med. Vet. Zootec., v.63, n.2, p.441-447, 2011.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
BIOMETRIA DE EQUINOS MANGALARGA REGISTRADOS ENTRE 1970 E 2018 

IAÇANÃ V. F. GONZAGA1, JULIETE A. T. ALMEIDA1, EDSON F. MELO JÚNIOR1, KIMBERLLY M. L. SILVA1,
JOSÉ ROBERTO LIMA1, IRIS A. V. MONTEIRO1, JULIANO M. SANTIAGO2, JORGE E. C. LUCENA1 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, Pernambuco, Brasil2Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Serra Talhada, Pernambuco, Brasil
Contato: iaferreira@yahoo.com.br 

Introdução: Entre as décadas de 1960 e 1970, o aumento na importação de raças equinas estrangeiras induziu muitos
criadores a tentar mudar o perfil da raça Mangalarga, para adequá-lo ao padrão de sela internacional (PRADO, 2008), dando
maior ênfase a morfologia e beleza estética do que a funcionalidade, o que resultou em perdas zootécnicas. Assim, criadores
insatisfeitos com o rumo desta seleção questionaram o direcionamento da raça, pois defendiam a preservação das
características funcionais (SIMÕES, 2014). Atualmente, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga (ABCCRM) vem orientando a seleção para enquadrá-la no conceito atual do moderno cavalo de trabalho e
esporte, mantendo as características peculiares da raça, principalmente o andamento cômodo, sem a perda da beleza estética
(ABCCRM, 2019). Neste sentido, objetivou-se comparar as medidas lineares de fêmeas, garanhões e machos castrados da
raça Mangalarga nascidos entre 1970 e 2018. 
Material e Métodos: Utilizou-se informações de 206.428 equinos Mangalarga, nascidos entre 1970 e 2018, extraídas do
banco de dados do Sistema de Registro Genealógico da ABCCRM. Os dados foram agrupados por sexo e data de nascimento,
sendo consideradas para análises as medidas lineares de altura à cernelha, perímetro torácico e perímetro de canela dos
equinos. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas
compostas pelos sexos (fêmeas, garanhões e machos castrados) e as subparcelas constituídas pelas décadas (1970, 1980,
1990, 2000 e 2010). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5%
de probabilidade do erro, utilizando o software estatístico SISVAR (versão 5.6). 
Resultado e Discussão: Observou-se aumento progressivo na altura à cernelha das fêmeas, garanhões e machos castrados,
que se tornaram 5,1; 3,1 e 2,1 cm mais altos, respectivamente (Tabela 1). Além disso, a partir de 2010 a altura à cernelha das
fêmeas aproximou-se da altura dos garanhões. Isso pode estar relacionado com a alta herdabilidade da característica altura à
cernelha (MEIRA, 2010). Assim, o registro em definitivo apenas de garanhões com médias de altura à cernelha superiores
aos das fêmeas contribuiu para que nas gerações seguintes as fêmeas também se tornassem mais altas. Diferente das fêmeas
que não apresentaram variação no perímetro torácico, nos garanhões essa medida aumentou linearmente de 1980 (176,0 cm) a
2000 (179,3 cm). Isso pode ser atribuído à seleção baseada no padrão racial, que estabelece como ideal costelas bem
arqueadas, proporcionando tórax amplo e profundo. Quanto ao perímetro de canela foi observado nas fêmeas redução entre os
anos de 1980 e 2018, indo de 19,11 cm para 18,77 cm. Embora nos garanhões e machos castrados tenham ocorrido oscilações
nos valores dessa medida entre as décadas, os perímetros de canela em 1970 foram semelhantes ao de 2010. Maior perímetro
da canela denota qualidade óssea, essencial para que os equinos sustentem eficientemente seu peso corporal e a carga de
trabalho imposta (CABRAL et al., 2004). Assim, a característica de menor circunferência de canela, observada nas fêmeas
Mangalarga nas últimas décadas, poderá ser agravada nas gerações seguintes, uma vez que o perímetro de canela apresenta
alta herdabilidade (MEIRA, 2010). 

 
Conclusão: Independente do sexo, a seleção aplicada à raça tornou os equinos Mangalarga mais altos. Além disso, enquanto
nos garanhões houve aumento do perímetro torácico, nas fêmeas ocorreu redução do perímetro da canela.
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Introdução: A produção de frangos de crescimento lento, tem demonstrado ascensão no cenário nacional, constituindo um
dos setores mais promissores da avicultura, tendo em visto a demanda de produtos mais saborosos e de sabor acentuado. Em
busca de atrair produtores e clientes, criadores adotam medidas importantes buscando maiores produtividade, como busca por
alimentos que minimizem gastos com alimentação, sem afetar as características de carcaça e qualidade da carne (MOREIRA
et al., 2012). Desta forma, as pesquisas relacionadas à busca por alimentos alternativos se tornam constantes e os
nutricionistas têm a necessidade de buscarem soluções para tornar o sistema mais rentável para o produtor, além de atender as
exigências dos animais nas diferentes fases, priorizando o máximo desempenho e qualidade da carcaça (AQUINO et al.,
2014).Portanto, objetivou-se avaliar a inclusão de níveis crescentes de farelo de arroz sobre o rendimento de carcaça e cortes
nobres de frangos de crescimento lento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal
do Tocantins, Araguaína – TO, no período de 16 de setembro a 16 dezembro de 2018 de acordo com Comissão de Ética no
Uso de Animais da Universidade Federal do Tocantins, protocolo nº23101.001737/2018-44. Foram utilizados 300 pintos, lote
misto da linhagem Pescoço Pelado Vermelho, alojados em baterias equipadas com comedouros e bebedouros tipo calha,
limpos e abastecidos com água e ração 2 vezes ao dia. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco
tratamentos (0, 5, 15, 20 e 25% de inclusão do farelo de arroz integral) 6 repetições e 10 aves por unidade experimental. As
dietas foram formuladas seguindo composição química do farelo de arroz e as exigências da linhagem (PINHEIRO et
al.,2014).Aos 90 dias de idade, duas aves de cada parcela, com peso corporal próximo ao da média da parcela, foram
submetidas a jejum alimentar de 12 horas e abatidas por deslocamento cervical. Em seguida, submetidas aos procedimentos
de sangria, escalda, depena e evisceração para avaliação dos pesos relativos (%) das carcaças inteiras (pés, pescoço e cabeça)
e cortes nobres (coxa, sobrecoxa e peito). O peso relativo da carcaça foi calculado em relação ao peso em jejum e os pesos
relativos dos cortes foram obtidos em relação à carcaça depenada e eviscerada. As variáveis foram submetidas à análise de
regressão por meio de modelos polinomiais de primeira e segunda ordem, com auxílio do programa SISVAR considerando o
nível de significância de 5% (SISVAR, 2011). 
Resultado e Discussão: A inclusão do farelo de arroz integral na alimentação de frangos de crescimento lento não
influenciou (P>0,05) o rendimento de carcaça (RC), peito (RP), coxa (RCX) e sobrecoxa (RSCX) de frangos de crescimento
lento abatidos aos 90 dias de idade (Tabela 1).Os resultados obtidos para rendimento de carcaça são semelhantes aos de
Cipriano et al. (2014) que também não verificou diferenças a medida que se incluiu farelo integral de arroz parboilizado na
ração de frangos de corte do tipo caipira de 1 a 77 dias nos níveis de 8, 16, 24, 32 e 40% porém diferem nas variáveis de
rendimento de peito, coxa e sobrecoxa. Estas diferenças podem ser justificadas pela genética das aves utilizada pelos autores
e pelos níveis e tipos de farelo de arroz incluídos nas rações. 

 
Conclusão: Recomenda-se, com base nos dados de características de carcaça o uso de 25% de farelo de arroz na alimentação
de frangos de crescimento lento de um a 90 dias de idade. 
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Introdução: As fitases são enzimas exógenas que são adicionadas rotineiramente às dietas para monogástricos. Tais enzimas 
catalisam a hidrólise do ácido fítico liberando fósforo, além de aminoácidos, proteínas, carboidratos e outros minerais que se 
encontravam complexados ao fitato (DERSJANT-LI et al., 2014). Normalmente utilizam-se 300FTUs de fitase nas dietas 
para poedeiras (ROJAS et al., 2017). Entretanto, informações recentes apontam resultados benéficos obtidos pela utilização 
das altas doses (superdosing) de fitases sobre as características ósseas (MANOBHAVAN et al., 2015) das aves. No entanto, a 
maioria destas informações envolvem frangos de corte, e pouco se sabe sobre a sua aplicação em poedeiras. Dada a 
importância de minerais como fósforo para o metabolismo ósseo e da necessidade da manutenção da qualidade óssea para a 
longevidade das aves de postura, objetivou-se avaliar o efeito da superdosagem de duas fitases diferentes, sobre a qualidade 
óssea de poedeiras leves.

Material e Métodos: Foram utilizadas 270 poedeiras da linhagem Hy-Line White, com 58 semanas de idade, pesando 1,659
± 0,092 kg e com produção média de 77,29 ± 3,62%, durante 112 dias. As dietas experimentais foram isonutrientes e 
formuladas segundo as exigências nutricionais da linhagem. Adotou-se um DIC, em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (2 tipos de 
fitases – 1ª produzida a partir da Escherichia coli e a 2ª produzida a partir do Aspergillus oryzae) x 2 dosagens (450 e 900 
FTUs) e uma dieta controle (sem fitases) totalizando 5 tratamentos, com 6 repetições de 9 aves. As contribuições nutricionais 
e energéticas das enzimas utilizadas para formulação das rações experimentais foram fornecidas pelos fabricantes da fitases. 
No fim do experimento foram eutanasiadas 24 aves pelo método de deslocamento cervical sendo retiradas as tíbias para 
análise das características ósseas. Foram avaliados o peso (g), comprimento (mm), resistência (kgf/cm2), deformidade óssea 
(mm), Índice de Seedor (mg/mm) e matéria mineral (g/kg). Os dados foram submetidos à análise de variância e para 
comparação entre as médias do controle e dos demais tratamentos foi aplicado o teste de Dunnett a 5%, em seguida foi 
realizada uma análise considerando-se o modelo fatorial em que foram incluídos os efeitos dos tratamentos, fitases e 
dosagens, e da interação entre os fatores.

Resultado e Discussão: Com relação às variáveis de qualidade óssea não foi observado efeito (P>0,05) na comparação entre 
as médias pelo teste de Dunnett a 5%. De semelhante modo, não houve interação significativa entre os fatores para nenhuma 
dessas variáveis. O peso dos ossos, o comprimento, o Índice de Seedor, a deformidade e a resistência óssea não foram 
influenciados pelo tipo de fitase ou pelas dosagens utilizadas. No entanto, a matéria mineral apresentou maior valor nos 
tratamentos que continham a dosagem de 450 FTUs de fitase (Tabela 1). O Ca e o P são os principais minerais utilizados na 
formação óssea, sendo que cerca de 98 a 99% do cálcio e 80 a 85% do fósforo total do organismo são constituintes da matriz 
óssea (PINTO et al., 2012). Sabe-se que a dosagem de fitase aplicada na dieta influencia diretamente a eficiência da enzima 
na degradação do fitato (BUSO et al., 2011), no presente estudo, observou-se que a dosagem de 450FTUs proporcionou 
maior matéria mineral nas tíbias, esse fato possivelmente ocorreu devido a ação da fitase em disponibilizar nutrientes que 
estavam complexados ao fitato, principalmente Ca e P. Dessa forma, houve melhor deposição desses minerais no osso, 
promovendo melhora na matéria mineral óssea, não havendo efeito adicional com a dosagem de 900FTUs.



Conclusão: A superdosagem de 450 FTUs independente do tipo de fitase melhora a qualidade ósseas de 
poedeiras comerciais leves.

Agradecimentos: À Deus, à Tecnavic, à Hy-line do Brasil, ao CNPQ e ao PBPU – UVA pela concessão da 
bolsa de pesquisa. 
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Introdução: A produção de frangos criados em sistema caipira pode ser aplicada em escala comercial principalmente por
pequenos produtores, médios e grandes produtores, demonstrando um elevado potencial socioeconômico. Os sistemas de
produção de aves em Sergipe estão em transformação, portanto o mapeamento de informações sobre as características de
criação de aves caipiras permite o desenvolvimento de políticas públicas no setor, além de permitir o desenvolvimento de
estratégias de gestão, economia e produtividade. Neste sentido há uma necessidade de mais pesquisas para caracterizar a
criação de aves, identificando parâmetros quantitativos e qualitativos, com o intuito de oferecer suporte a esta atividade,
consequentemente, à população envolvida. Portanto, objetivou-se caracterizar o sistema de criação de aves caipiras em
Sergipe para auxiliar no desenvolvimento de parâmetros que possam basear a produção atual e nortear novos modelos de
gestão e manejo que possam desenvolver a criação no estado. 
Material e Métodos: Para identificar as propriedades com criação de aves caipiras foram realizadas visitas presenciais no
IBGE e na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), bem como nas suas páginas na internet.
Foram elegíveis as propriedades rurais com produção mínima de 300 aves alojadas e localizadas em diferentes regiões do
Estado. Após a escolha das propriedades foi realizada visitas in loco, com o objetivo de descrever o perfil da produção
comercial da atividade, a partir de um questionário estruturado. As informações produtivas obtidas foram, linhagens
utilizadas, manejo alimentar, sanitário e reprodutivo adotado, além dos dados de peso vivo e consumo de ração semanal,
controle de mortalidade e idade de abate das aves. Na oportunidade, levantaram-se as dificuldades produtivas de cada
produtor, quanto à criação e as perspectivas em relação à atividade, na realização das entrevistas foi realizada a análise
descritiva dos resultados obtidos. 
Resultado e Discussão: A busca por produtores de frangos caipiras nos órgãos oficiais não surtiram efeito, pois não há
registro destes. A ausência de obrigatoriedade do registro os estabelecimentos avícolas ocorre para produtores que possuam
até 1.000 (mil) aves, desde que as aves, seus produtos e subprodutos sejam destinados a comércios locais intermunicipais e
municípios adjacentes. Do posto de vista estratégico a falta de informações não permite o desenvolvimento econômico do
setor, ficando o Estado dependente de produção animal externa. Porém. Apenas uma propriedade atendeu aos critérios, o
Sítio Pedreiras localizado em São Cristóvão, portanto, foi o utilizado para gerar os resultados deste trabalho. Em três visitas
realizadas ao produtor foi possível observar que o sistema de criação é semiextensivo, com criação de lotes mistos, ou seja,
macho e fêmeas. A linhagem de maior predominância é a CKP (Color Plumé). A venda é feita semanalmente, como ave
abatida e não é feito manejo reprodutivo, sendo as aves obtidas com um dia de idade.Os pesos médios observados de cinco
(5) lotes para as idades de 1 a 84 dias estão apresentados na Figura 1. O peso corporal das aves aos 77 dias de idade (3.334 g)
foi inferior ao peso corporal verificado por Cunha Filho (2014), que determinaram, a nível experimental, a curva de
crescimento de aves da mesma linhagem, observando aos 77 dias de idade peso de 3.440 gramas numa dieta com nível de
lisina de 0,970%. Isso mostra a deficiência de dietas balanceadas nos sistemas caipiras convencionais a campo e sua
influência no resultado da menor produtividade.

 
Conclusão: É essencial para o desenvolvimento da produção animal regional o conhecimento dos dados produtivos e de seu
crescimento, com o objetivo de identificar os gargalos da produção e a partir dessas informações possibilitarem a tomada de
decisões, visando auxiliar os produtores a aumentarem os ganhos econômicos, e ao mesmo tempo atender as necessidades da
sociedade. 
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Introdução: A carne de coelho possui um alto valor biológico por conter um perfil de aminoácidos essenciais, altos teores de
potássio, fósforo e magnésio e o baixo colesterol, sendo assim recomendada para idosos, crianças, convalescentes e pessoas
que buscam uma vida mais saudável (TAVARES et al., 2007). Contudo, o conhecimento sobre o consumo e as características
sensoriais e nutricionais da carne de coelho ainda são bastantes desconhecidos pela população. Alguns autores relatam que os
fatores responsáveis pela situação são os baixos níveis de produção e a falta de organização no setor, o qual não difunde o
hábito de consumo e a qualidade da carne. Objetivou-se neste trabalho caracterizar o conhecimento da população do
município de Serra Talhada – PE sobre o consumo de carne de coelho. 
Material e Métodos: O presente trabalho foi realizado no município de Serra Talhada, PE, através da aplicação de um
questionário eletrônico com 10 questões, no qual continha informações sobre: o conhecimento sobre o consumo de carne de
coelho, a qualidade da carne, a legalização do consumo, pontos de vendas. Optou-se por um questionário eletrônico mediante
a facilidade de compartilhamento e a praticidade do entrevistado, bem como o livre consentimento do mesmo quanto a
resposta do questionário. Foram entrevistadas 140 pessoas de forma aleatória com o intuito de obter uma distribuição
heterogênea (idade, gênero e poder aquisitivo) da população quanto o conhecimento do consumo de carne de coelho. Os
dados foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 
Resultado e Discussão: A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que 52,3% dos entrevistados não possuíam
conhecimento sobre o consumo de carne de coelho, enquanto 47,7% tinham conhecimento da possibilidade de consumi-la. As
afirmações obtidas corroboram com Vieira (2008), que aponta a ausência de conhecimento da população em decorrência da
falta de organização do setor, impactando diretamente na difusão de informações acerca da qualidade da carne e do seu
consumo. Houve resultado semelhante quando questionados sobre o conhecimento da qualidade da carne, onde 53% disseram
não saber e 47% afirmaram conhecer. Quanto a legalização da comercialização da carne de coelhos, cerca de 73,5% das
pessoas afirmaram não ter conhecimento, enquanto 26,5% disseram conhecer. Atribui-se a esse fato a ausência de órgãos
fiscalizadores, atrelado a pouca divulgação e disponibilidade do produto no mercado (FONSECA et al., 2015). O questionário
revelou que 78% da população entrevistada afirma não conhecer nenhum ponto de venda da carne na própria cidade e região.
No entanto, foi possível identificar o interesse de 60,6% da população em consumir a carne de coelhos oriunda de um abate
legalizado, 36,4% ainda assim não consumiria e 3,2% afirmaram consumir a depender do preço de aquisição. 
Conclusão: O trabalho permitiu identificar que a população de Serra Talhada, PE se mostra interessada em conhecer e
consumir a carne de coelho sendo esta oriunda de fontes idôneas, ou seja, de abatedouros legalizados. O mercado para carne
de coelhos nessa região encontra-se sem estratégias de divulgação e fatores culturais e o preço ainda provocam baixo
consumo e conhecimento do produto. 
Referências Bibliográficas: TAVARES, R. S. et al. Processamento e aceitação sensorial do hambúrguer de coelho
(Orytolaguscunicullus). Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 27, n. 3, p. 633-636, 2007.VIEIRA, M. I. A carne de coelho.
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sensorial de carne de coelho e perfil socioeconômico do consumidor na cidade de Tiradentes – MG. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 25., 2015, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Associação Brasileira de Zootecnia, Zootec, 2015.
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Introdução: Ao decorrer dos anos, a suinocultura tem enfrentado grandes preconceitos oriundos da distribuição de notícias
falsas e sem embasamento teórico e científico. A falta de informação da população leva a acreditar em crenças populares, que
são passadas de geração a geração, independente de nível ou classe social. Kirinus et al. (2013), relata que o baixo consumo
de carne suína em relação ao consumo de outras carnes está principalmente relacionado à importância que a população dá aos
mitos sobre os impactos negativos do consumo da carne suína sobre a saúde. 
Material e Métodos: A coleta dos dados e as entrevistas ocorreram no período de novembro de 2017 a agosto de 2018. Para
reunir todas as informações necessárias a este trabalho, foram realizadas entrevistas com dois mil consumidores de diferentes
idades, níveis sociais e culturais, nas maiores redes de supermercados dos principais municípios da região metropolitana:
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias e Simões Filho, sendo 400 entrevistados por cada região. No cálculo da
amostragem da população, considerando um universo conhecido, foi utilizado o método proposto por Samara e Barros
(1997), o probabilístico aleatório simples, que segundo os autores é a técnica mais perfeita para a obtenção de uma amostra
representativa do universo. Considerando que se estabeleceu um nível de confiança de 95%, a margem de erro máximo é de
5%. As entrevistas foram estruturadas e incluíam alternativas de múltipla escolha onde as perguntas englobaram variados
temas, como: hábitos de consumo, conhecimentos em relação à carne suína e seus derivados, além de temas relacionados à
saúde. Os questionários foram desenvolvidos no Google Formulários, plataforma que permite criar formulários
personalizados para pesquisas e questionários. Eles foram enviados como links por e-mails e através de mensagens de
aplicativo, onde as pessoas puderam responder e enviar em tempo real, necessitando apenas que estivessem conectadas à
internet. Além destes, também foram aplicados presenciais na versão impressa onde, ao final de cada coleta, os mesmos eram
transmitidos para o formulário online. 
Resultado e Discussão: Quando questionados sobre a carne ser um alimento saudável, ser gordurosa ou acreditar que o
consumo traz risco a saúde, foram obtidas diversas respostas (Tabela 1). Quando se pedia explicação do porque das respostas,
surgia os principais mitos referentes a carne suína, entre eles que é uma carne remosa, os animais são criados em chiqueiros
comendo lavagem, causa teníase e cisticercose, é proibido por questões religiosas etc. Esses resultados trazem uma
importante informação a ser desmistificada, visto que grande parte da população acredita que a carne suína não é boa para a
saúde, alem de muitos acreditarem que os suínos são criados em condições de sanitárias precárias, sendo considerada uma
informação falsa. Segundo Marinho et al. (2007), a carne de porco é uma proteína de boa qualidade, rica em vitaminas do
complexo B e minerais (fósforo, potássio e zinco). Jewell (2019) explica a importância do colesterol em diversas funções
vitais do organismo, como na estruturação das células, síntese de vitaminas e hormônios, além de ser essencial na composição
dos ácidos biliares.

 
Conclusão: O presente estudo constatou que a maior parte da população de Salvador e Região Metropolitana consomem a
carne suína e seus derivados. Entre a minoria que não consome foi possível concluir que o motivo está relacionado,
principalmente, à preferência de paladar e a mitos sobre a carne suína não ser boa para a saúde. 
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Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v.20, n.1, jan.-abr., p.233-240, 2016.SAMARA, B. S.;
BARROS, J. C. Pesquisa de Marketing: conceitos e metodologia. São Paulo. Makron Books, 156p., 1997.MARINHO, P. C.;
FONTES, D. O.; SILVA, F. C. O.; SILVA, M. A.; PEREIRA, F. A.; AROUCA, C. L. C. Efeito da ractopamina e de métodos
de formulação de dietas sobre o desempenho e as características de carcaça de suínos machos castrados em terminação.
Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 4, p. 1061-1068, 2007.JEWELL, T. Lipid Disorder: What You Should Know About
High Blood Cholesterol and Triglycerides. 2019. Disponível em: https://www.healthline.com/health/high-cholesterol/lipid-
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Introdução: Considerando os métodos utilizados para estimar a digestibilidade dos alimentos em animais, as técnicas in vivo 
são consideradas mais precisas. Contudo, o maior controle e a limitação no número de alimentos testados dificultam o uso 
(BERCHIELLI et al. 2006). Dentre as técnicas in vivo, a dos sacos móveis apresenta como vantagem a possibilidade de testar 
mais de um alimento por ensaio. Porém, assim como os demais métodos que utilizam animais em experimentação, a técnica 
de sacos móveis também apresenta limitações quanto ao bem-estar animal. Nesse contexto, métodos de digestibilidade in 
vitro surgem como alternativa, buscando mimetizar os processos de digestão que ocorrem no trato digestivo dos animais. 
Objetivou-se comparar a técnica de digestibilidade in vitro, utilizando fezes equinas como fonte do inóculo, com o método in 
vivo através da técnica de sacos móveis, para estimar a digestibilidade de gramíneas tropicais em cavalos.

Material e Métodos: Para comparar as técnicas in vivo com sacos móveis e in vitro foram utilizadas cinco éguas, 
alimentadas durante todo o período experimental com feno de Tifton 85. O experimento teve duração de 63 dias, sendo 28 
dias de adaptação e 35 dias de coletas (divididos em cinco períodos de sete dias cada). O delineamento experimental foi de 
blocos ao acaso em arranjo fatorial 2 x 5, sendo duas técnicas (in vitro e in vivo) e cinco gramíneas: feno de Tifton 85 
(Cynodon spp.) e os capins Panasco (Aristida adsencionis Linn), Milhã (Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc), Raiz (Chloris 
orthonoton Doell) e Corrente (Urochloa mosambicensis).Os sacos utilizados no ensaio foram confeccionados com dimensões 
de 7,5 x 2 x 2 cm, utilizando-se tecido de poliéster com porosidade de 45µ e selados à quente, com aproximadamente 510 mg 
de amostra. A introdução dos sacos foi realizada com sonda nasogástrica, sendo esse processo fracionado em quatro 
incubações com intervalos de 12 horas, num total de 140 sacos/animal/período. Os sacos foram coletados imediatamente após 
sua excreção, sendo considerado para análise apenas os sacos recuperados entre 48 ± 12 horas após incubação. Para o ensaio 
in vitro foi utilizada a técnica descrita por Abdouli & Ben Attia (2007), adaptada por Taran et al. (2017). Essa foi realizada 
simultaneamente ao ensaio in vivo com sacos móveis, utilizando como fonte do inóculo fezes equinas. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade do erro, utilizando o 
software estatístico SISVAR (versão 5.7).

Resultado e Discussão: Não houve diferença entre as técnicas in vitro e in vivo ao avaliar a digestibilidade dos nutrientes dos 
capins Panasco e Corrente. Por outro lado, houve diferença entre as técnicas na digestibilidade da maioria dos nutrientes do 
feno de Tifton 85 e dos capins Raiz e Milhã (Tabela 1).Os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes das gramíneas com 
maior conteúdo fibroso foram semelhantes entre as técnicas in vitro e de sacos móveis. Contudo, esse comportamento não se 
repetiu para as gramíneas com maior conteúdo solúvel. Teoricamente, no método in vitro, essas gramíneas apresentaram 
maior “lag time” para colonização da fibra. Possivelmente, seu conteúdo solúvel não foi digerido satisfatoriamente na fase 
pré-fermentativa, provendo maior quantidade de substâncias prontamente fermentáveis na fase fermentativa. Portanto, 
apresentaram menor digestibilidade aparente total dos nutrientes na técnica in vitro em relação a técnica de sacos móveis, em 
outras palavras, dispuseram de menor tempo de ação microbiana na fração fibrosa e, nos demais nutrientes ligados a mesma. 
Em estudos realizados com a técnica in vitro utilizando fezes equinas como fonte do inóculo, Abdouli & Ben Attia (2007) 
observaram menor “lag time” para produção de gás quando o substrato, ou seja, o alimento utilizado, apresentava maior 
conteúdo rapidamente fermentável e, maior tempo para início da produção de gás, quando o alimento continha maior fibra, 
demostrando que a microbiota demanda maior tempo para colonizar a fração fibrosa.



Conclusão: A técnica in vitro, utilizando inóculo fecal equino, apresenta resultado semelhante à técnica in vivo 
com sacos móveis apenas na estimativa de digestibilidade dos capins com maior percentual da fração de fibra 
indigestível.
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Introdução: As dietas de codornas de corte, muitas vezes, são formuladas com base em exigências nutricionais de outros
países, como NRC (1994), ou em extrapolações de valores nutricionais das tabelas de exigências para frangos de corte ou
codornas de postura, as quais podem não ser adequadas para o máximo crescimento das aves (CORREA et al., 2006). Os
minerais apresentam funções variadas no organismo, o selênio é essencial na nutrição animal, sendo encontrado em diferentes
concentrações nos tecidos e componentes integrante de selenoproteínas, com participação em funções fisiológicas e processos
bioquímicos do organismo (ROLL, 2012¬). Já as vitaminas, podem atuar como precursoras ou coenzimas nos processos
metabólicos dos nutrientes (SILVA et al., 2012). Dado o exposto, objetivou-se avaliar a composição química corporal de
codornas de corte suplementadas com diferentes níveis de selênio orgânico e vitamina E, no período de 14 a 35 dias de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no setor de coturnicultura da Universidade Estadual de Maringá. Utilizou-
se 1.680 codornas de corte com 14 dias de idade distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado em arranjo
fatorial 4X4 (Se orgânico = 0,1125; 0,2250; 0,3375 e 0,4500 mg/kg de ração x VE = 10; 23; 36 e 49 UI/kg de ração).
Totalizando 16 tratamentos, com três repetições de 35 aves cada (alojadas em boxes de 2,5 m2 em um galpão convencional).
As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja. A composição química corporal foi determinada aos 35 dias de
idade a partir do abate de quatro codornas por unidade experimental as quais foram submetidas a cinco horas de jejum pré-
abate. As carcaças com penas foram moídas integralmente, posteriormente secas (55ºC por 72 horas), e moídas novamente
para as analises bromatológicas de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB)
conforme a AOAC (1990). As taxas de deposição de proteína (TDP) e gordura corporal (TDG), foram obtidas a partir da
diferença entre um abate referência (6 aves com 14 dias de idade), com as codornas abatidas aos 35 dias de idade utilizando a
fórmula: TDP = (QPcf – QPci)/PE e TDG = (QGcf – QGci)/PE, QPcf é a quantidade, em gramas, de proteína na carcaça
final; QPci a quantidade de proteína na carcaça inicial e PE o período experimental, em dias). A energia retida na carcaça
(ERC) foi calculada de acordo com Sakomura (2004): ERC = 5,66 TDP + 9,37 TDG (5,66 e 9,37 os valores energéticos (em
Kcal/g) da proteína e gordura respectivamente). 
Resultado e Discussão: Houve interação (P=0,0589), para os teores de gordura nas carcaças das aves. Verificou-se redução
linear do teor de gordura nas carcaças em função dos níveis de SO (P=0,0753) e VE (P=0,0589) nas rações, o que é benéfico,
uma vez que aves com excesso de gordura abdominal tem baixa aceitação no mercado consumidor (ZHABOLI et al., 2013).
O teor de água nas carcaças aumentou linearmente em função dos níveis de SO (P=0,0275) nas rações. Os teores de PB
apresentaram efeito quadrático (P=0,0575) em função dos níveis de SO. O maior valor proteico nas carcaças (55,16%) foi
determinado com a estimativa de 0,32 mg de SO/kg de ração. Os teores de MM e a ERC, sofreram aumento (P=0,0550) e
redução (P=0,0692) linear, respectivamente, em função dos níveis de SO nas rações. O aumento linear no teor de MM sugere
que os níveis de SO proporcionaram uma maior absorção e deposição de minerais. A redução linear dos teores de ERC em
função dos níveis de SO provavelmente está ligada a redução dos teores de gordura na carcaça, proporcionando então nos
níveis mais elevados fornecidos uma carcaça mais magra, porém, não necessariamente mais proteica. A TDP reduziu e
aumentou linearmente, em função dos níveis de SO (P=0,0404) e VE (P=0,0005), respectivamente nas rações. Apesar de ter
sofrido um aumento linear em função dos níveis de VE, não era esperado que ocorresse diminuição da TDP em função do
aumento dos níveis de SO, pois segundo Baker (2006) este mineral age sinergicamente com a metionina, envolvida na
deposição proteica. 
Conclusão: Os maiores níveis de suplementação de selênio orgânico e Vitamina E, proporcionaram uma carcaça mais magra
e o nível de 0,32 mg de Se/kg de ração foi sugerido para o melhor valor proteico. 
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Introdução: A produção avícola brasileira passou por um processo de transformação nos últimos anos, se destacando como
uma avicultura competitiva. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018), o Brasil em 2017 chegou a
produção total de aproximadamente 39,9 bilhões de unidades de ovos; um aumento de 2% comparado a 2016, atingindo um
recorde histórico¹. O consumo per capita passou de 190 ovos em 2016 para 192 em 2017. O ovo é rico em proteína de alta
qualidade, vitaminas, minerais e baixo teor de gordura saturada². Sendo caracterizado como um alimento de alta qualidade,
assim como os demais alimentos, o seu consumo pela população e aceitabilidade é influenciado por características como
aparência, cor da casca, coloração da gema e constituintes naturais. Mas ainda, equivocadamente, existe relatos que o ovo
possui altos níveis de colesterol, assim afetando seu consumo pela população³. Objetivou-se avaliar o consumo de ovos de
galinhas entre a comunidade acadêmica da UAG-UFRPE. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada entre a comunidade acadêmica da Unidade Acadêmica de Garanhuns-UFRPE;
para tanto foi elaborado um questionário, utilizando-se o Google Formulário, contendo 19 questões de alternativas de
múltipla escolha e respostas abertas. O questionário foi divulgado por meio de redes sociais com permanência on-line para
coleta de dados de 07 a 21 de setembro de 2019. Os dados coletados foram tratados por meio de análise descritiva, utilizando-
se do software Excel® para análise dos dados. 
Resultado e Discussão: Participaram da pesquisa 118 pessoas da comunidade acadêmica da UAG-UFRPE, e os resultados
do percentual do consumo de ovos encontra-se na tabela 1. Das 118 pessoas entrevistadas 98,3% consomem ovos de galinha
e 1,7% não; dos que consomem, 59,3% preferem durante o café da manhã. A média de consumo de ovos para 55,9% das
pessoas é de mais de 5 ovos por semana, (correspondendo a 260 ovos). Essa média está acima da média nacional que é de 192
ovos/habitante/ano ABPA (2018); já 44,1% consomem até 4 ovos por semana, esse resultado corrobora com o encontrado por
SILVA (2018). No preparo dessa proteína cerca de 69,5% preferem fritura, 15,3% em receitas e 15,2% cozidos. Quando
perguntados sobre a preferência de local para compra de ovos, 89% preferem supermercados, 5,9% e 5,1% em feiras livres e
“carro do ovo”, respectivamente. Com relação a compra, as características mais observadas foram integridade da casca com
72,9%; ovos livres de sujidades 74%; tamanho do ovo e valor do produto 51,7% e 52,5%, respectivamente. Para se avaliar o
conhecimento com relação ao valor nutricional dos diferentes ovos foram feitas perguntas com relação a cor da casca e cor da
gema; 22% acredita que existem diferenças nutricionais entre ovos de casca branca e casca vermelha; 78% não acredita.
Referente a cor da gema, 46,6% disse acreditar que a cor da gema influência no valor nutricional do ovo, já 53,4% não
influência. De acordo com FORGIARINI (2016) não há diferenças nutricionais entre ovos de casca branca e vermelha, assim
como erroneamente acreditam que a cor da gema influência no valor nutricional.

 
Conclusão: O consumo de ovos de galinha entre a comunidade acadêmica de Garanhuns da UFRPE está acima da média
nacional, porém ainda existe um alto percentual de pessoas que acreditam que a cor da gema influência no valor nutricional
do ovo. 
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da pesquisa. 
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Introdução: A carne de coelho é considerada uma proteína de alto valor nutricional, possuindo baixo teor de gordura. Com o
aumento da criação de coelhos no Brasil, cresce a busca por novas fontes de alimentos com menor custo e bom valor
nutricional. Deste modo, a utilização dos coprodutos da indústria de alimentos, como o resíduo seco do processamento do
tomate, pode ser uma alternativa viável para a cunicultura. Analisar a influência de ingredientes alternativos sobre a qualidade
da carne é fundamental para estabelecer diretrizes quanto ao seu fornecimento para a espécie. Desta forma, com o presente
trabalho objetivou-se avaliar a influência do consumo do resíduo do processamento do tomate sobre a cor da carne de
coelhos, visto que, este é um fator importante para a decisão de compra pelo consumidor. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no laboratório de cunicultura da UFPB/CCHSA. Para a análise, foram
avaliadas coxas provenientes de coelhos, que consumiram dietas com inclusão do resíduo do processamento do tomate na
concentração de 0, 5, 10,15 e 20%. A cor da coxa (músculo Biceps femoris) foi mensurada 12 horas após o abate, realizada
com auxílio do colorímetro, pelo sistema L*, a*, b*. Procedendo com a medida de seis pontos distintos do músculo Biceps
femoris, para obtenção de um valor médio para cor deste músculo. Os componentes L* (luminosidade), a* (componente
vermelho-verde) e b* (componente amarelo-azul) foram expressos no sistema de cor CIELAB. Os dados foram submetidos a
análise de variância e posteriormente análise de regressão a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: A coloração da carne da coxa dos coelhos não foi influenciada (p>0,05) pela adição do resíduo seco
do processamento do tomate nas dietas. A variável luminosidade (L) permaneceu entre 54,90 e 55,91; onde, valores mais
próximos de 100 indicam uma coloração mais próxima do branco (Tabela 1). Estes resultados estão de acordo com Peiretti et.
al. (2013), que em experimento avaliando a inclusão (0%, 3% e 6%) do resíduo seco do processamento do tomate em dietas
para coelhos, não encontraram diferenças significativas para as variáveis L* e a* referentes à coloração do músculo da coxa.
A variável a* mede a intensidade de vermelho. É possível observar que a carne da coxa dos coelhos, em todos os tratamentos,
apresentou baixa intensidade da cor vermelha. A variável b* quantifica a intensidade de amarelo, os níveis dentro dos
tratamentos com 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de inclusão do farelo do tomate apresentaram, respectivamente, os seguintes
valores 6,32; 5,24; 6,75; 7,02 e 5,49. Como podemos ver na Tabela 01.

 
Conclusão: O resíduo do processamento do tomate não altera a coloração característica da carne de coelhos, por isso, pode
ser utilizada na dieta destes animais. 
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351. 2013.
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Introdução: Segundo a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pônei (ABCCPÔNEI), a raça Pônei Brasileiro é
aquela que possui o maior número de indivíduos registrados (26.738) quando comparada às demais raças de pôneis criadas no
país. De maneira geral, os pôneis são utilizados na iniciação de crianças na equitação, em trabalhos de tração leve e até
mesmo como animais de estimação devido ao seu tamanho reduzido e docilidade (CINTRA, 2012). Por estes motivos,
percebe-se a importância e um promissor crescimento na criação destes animais. Equinos do tipo pônei diferem de raças
maiores sob os mais variados aspectos, seja anatômico, fisiológico, comportamental ou nutricional (NRC, 2007).
Características que demonstram a importância de estudos que visem um maior entendimento acerca das particularidades dos
animais destas raças. Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho descrever as características dentárias de equinos da
raça Pônei Brasileiro do nascimento até a senilidade. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no Haras Prado’s (Maruim-SE), entre os meses de dezembro de 2018 a abril de
2019. Para isso, foram utilizados 86 equinos da raça Pônei Brasileiro, sendo 41 adultos (= 24 meses) e 45 potros (< 24
meses). A avaliação dos potros com até 6 meses foi mensal enquanto que nos adultos foi realizada apenas uma avaliação ao
longo do período experimental.Para a avaliação dos dentes foram obtidas quatro fotos (Nikon, modelo Coolpix L120) de cada
animal, sendo: 1- vista frontal dos incisivos superiores e inferiores; 2- vista lateral dos incisivos superiores e inferiores, lado
esquerdo; 3- vista lateral dos incisivos superiores e inferiores, lado direito; 4- registro da mesa dentária dos incisivos da
arcada inferior. As características dentárias foram avaliadas de acordo com as sete fases de evolução dos dentes de equinos:
erupção e desgaste dos dentes decíduos, erupção, rasamento, nivelamento, triangulação e biangulação dos dentes definitivos
(CARDONA e ÁLVAREZ, 2010). A idade dos animais adultos foi obtida no registro genealógico de cada animal disponível
no site da Associação dos Criadores de Pônei, para a idade dos potros foram utilizados dados presentes na ficha de controle
de nascimentos da propriedade. Feito isso, foi realizada uma comparação entre a idade dos animais com as características
dentárias observadas nas fotos.Os dados obtidos foram tabulados (Excel®) e uma avaliação quantitativa para determinação do
período inicial e final de cada fase foi realizada para caracterizar a evolução da dentição dos animais ao longo do tempo. 
Resultado e Discussão: Está apresentada a idade média de início de cada uma das sete fases da evolução dentária nos
animais avaliados (Tabela 1). A erupção dos dentes decíduos nos animais do presente estudo foi mais tardia quando
comparado à idade com que este acontecimento ocorre em raças maiores cerca de 7 dias, 8 semanas e 6 meses para pinças
médios e cantos em animais de raças leves (EVANS et al., 2007) e valores semelhantes foram encontrados por Gáspárdy et
al. (2008) em seu estudo com animais da raça Puro Sangue Inglês.O tempo para muda e erupção dos dentes permanentes
ocorreu de forma mais tardia nos Pôneis Brasileiros quando comparados a raças maiores de equinos, para animais de raças
leves a erupção das pinças ocorre por volta dos 2,5 anos, dos médios aos 3,5 anos e dos cantos aos 4,5 anos de idade (EVANS
et al., 2007).As fases de rasamento e nivelamento observadas nos animais do presente estudo foram semelhantes àquelas
citadas na literatura para animais de raças distintas (SILVA et al., 2003; CARDONA e ÁLVAREZ, 2010).Não foi possível
determinar com exatidão o momento de início da triangulação e biangulação pois os animais avaliados já apresentavam estas
características nos dentes no momento da avaliação. Mesmo assim, pode-se afirmar que a presença de cantos triangulados e
biangulados ocorre de maneira mais precoces nos pôneis quando comparados com outras raças. Silva et al. (2003) concluíram
que em animais Puro Sangue Lusitano a fase de triangulação dos cantos ocorre por volta dos 17 anos e a biangulação aos 24
anos de idade.

 
Conclusão: Os resultados deste estudo mostram que os animais da raça Pônei Brasileiro, ao serem comparados com equinos



de raças maiores, são mais tardios quanto à erupção dos dentes decíduos e definitivos, já o período de ocorrência do
rasamento e nivelamento são semelhantes e os processos de triangulação e biangulação são mais precoces. 
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Introdução: Nas exposições nacionais da raça Campolina, os equinos são divididos em categorias de acordo com o sexo e 
faixa etária, sendo submetidos à duas avaliações distintas: julgamento de morfologia e prova de marcha, cada uma com peso 
de 50% (ABCCC, 2018).Santos et al. (2018) estudando a correlação entre as classificações obtidas por equinos Campolina 
nos julgamentos de morfologia e marcha, observaram que 24% dos potros apresentaram correlação entre os dois quesitos de 
avaliação, enquanto nos adultos houve correlação em apenas 6% dos indivíduos. Estes resultados suscitaram novos 
questionamentos: as classificações conquistadas pelos equinos Campolina que competiram nas exposições nacionais quando 
potros e também na fase adulta foram semelhantes? Assim, objetivou-se com o trabalho avaliar o desempenho competitivo de 
machos e fêmeas da raça Campolina, que nas exposições nacionais competiram em ambas as fases da vida.

Material e Métodos: Foram utilizados as classificações obtidas por 1.781 equinos Campolina nas exposições nacionais da 
raça, realizadas entre 2007 e 2017, extraídos dos bancos de dados da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo 
Campolina (ABCCCampolina).Para confrontar as classificações finais conquistadas por cada equino que participou de 
campeonatos em exposições nacionais, quando potro (até 36 meses de vida) e também na fase adulta (acima de 36 meses), 
dos dados referentes às 10 exposições nacionais foram considerados apenas os resultados dos indivíduos que competiram em 
ambas as faixas etárias (potro e adulto). Na sequência, foram separados em três grupos: animais que alcançaram melhores 
resultados quando potros, equinos que obtiveram melhores classificações na fase adulta, e indivíduos que tiveram resultados 
semelhantes em ambas as faixas etárias. Em seguida, os resultados foram submetidos ao teste de distribuição de frequência 
(Qui-quadrado), utilizando o software estatístico GraphPad Instat (versão 3.06).

Resultado e Discussão: Ao confrontar as classificações obtidas pelos equinos que participaram de exposições nacionais em 
ambas as faixas etárias, observou-se grande variação quanto a fase da vida na qual esses obtiveram melhor desempenho 
competitivo. A proporção de machos que conquistaram melhores resultados quando potros (41,25%) não diferiram dos 
38,75% de indivíduos que obtiveram melhor classificação quando adultos (Tabela 1). Porém, essas duas proporções foram 
superiores às dos competidores que obtiveram classificações semelhantes em ambas as fases da vida (20%). Não houve 
diferença na proporção de fêmeas que obtiveram melhores classificações quando potras (38,41%), na fase adulta (32,45%) ou 
que conquistaram resultados semelhantes em ambas as faixas etárias (29,14%). Em relação ao sexo não foi observada 
diferença no desempenho dos animais. A grande variação observada em relação à fase da vida na qual os equinos tiveram 
melhor desempenho competitivo, pode estar associada à influência de fatores não controlados que inviabilizam análises mais 
profundas. Os árbitros que julgaram os equinos quando jovens, provavelmente não foram os mesmos que avaliaram os 
animais na fase adulta, assim como os concorrentes com os quais um indivíduo disputou um campeonato quando jovem, nem 
sempre foram os mesmos que competiram com ele nas categorias de animais adultos. Somam-se a isso os diferentes manejos 
e cuidados que cada equino recebeu, os métodos de doma, protocolos de treinamento adotados, assim como possíveis lesões e 
doenças, que podem influenciar o resultado final dos campeonatos.

Conclusão: Nas exposições nacionais da raça Campolina, a faixa etária na qual os competidores obtêm melhores 
desempenhos varia de indivíduo para indivíduo, não havendo influência do sexo.
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Introdução: A criação de codornas no Brasil vem se fortalecendo cada vez mais como uma boa alternativa econômica. A
alimentação das aves, pode representar mais de 70% dos custos totais da produção, fator este, que incide diretamente sobre os
seus reais custos de produção (DUMONT, 2012). Assim, a verificação de níveis adequados de suplementação de determinado
ingrediente nas dietas é de grande importância para todas as espécies avícolas, uma vez que se corretos podem resultar na
máxima expressão do potencial genético das aves. Neste contexto, pesquisas relacionadas à nutrição de codornas de corte se
tornam cada vez mais importantes. Segundo Ibrahim et al. (2011), dietas pobres em selênio (SE) e vitamina E (VE) podem
causar desordens metabólicas em muitas espécies. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o desempenho de codornas de corte
dos 14 aos 35 dias, em dietas com diferentes níveis de suplementação de SO e VE. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental de Iguatemi na
Universidade Estadual de Maringá – UEM, no período de 14 a 35 dias de idade. Foram utilizadas 1.536 codornas com 14 dias
de idade em um delineamento inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 4x4 (SO = 0,1125; 0,2250; 0,3375 e 0,4500
mg/kg/ração x VE = 10; 23; 36 e 49 UI/kg/ração). Totalizando 16 tratamentos, com três repetições e 32 aves cada. As aves
foram alojadas em boxes de 2,5 m2 em um galpão convencional, com piso de terra batido forrado com cama de palha de
arroz. As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja a partir da composição dos alimentos obtida por Rostagno
et al. (2011), exceto para os níveis de selênio e vitamina E.O desempenho foi avaliado por meio do ganho de peso (g), peso
final (g), consumo de ração (g) e conversão alimentar (g/g) das aves, sendo as aves pesadas semanalmente. A biomassa
corporal acumulada (%) foi obtida em relação ao ganho de peso e ao peso inicial. O ganho de peso (GP) foi determinado pela
diferença entre os pesos final e inicial de cada unidade experimental. O consumo de ração (CR) pela diferença entre a ração
fornecida e as sobras de ração. A conversão alimentar (CA) foi obtida pela relação entre o consumo de ração e o ganho de
peso das aves, já a biomassa corporal acumulada (BCA) foi determinada em função do ganho de peso em relação ao peso
inicial das aves no início dos experimentos. 
Resultado e Discussão: Verificou-se aumento linear do CR (P=0,0224) e da CA (P=0,0016), em função do aumento dos
níveis de SO nas rações. Não foi verificado interação (P>0,05) entre os níveis de SO e VE evidenciando, em ambas as fases,
que o SO e a VE atuaram independentemente. O GP, PCorp. e BCA não foram influenciados (P>0,05) pelos níveis de SO e
VE nas rações. Diferentemente destes resultados, Sahin et al. (2001), que verificaram que a suplementação de 250 mg de
acetato a-tocoferol/kg na dieta de frangos de corte aumentou o GP e CR; porém em aves mantidas em estresse térmico. As
exigências estipuladas para o SE e VE são menores se comparadas a outros minerais e vitaminas das rações, porém se não
atingidas, comprometem o sistema antioxidante gerando distúrbios metabólicos nos animais (SURAI et al., 2006). As
deficiências em aves do SE e da VE, geralmente estão associadas à distrofia muscular, encefalomalácea, mortalidade
embrionária e diátese oxidativa (AUSTIC E SCOTT, 1991). 
Conclusão: Os níveis mínimos de SO (0,1125 mg/kg) e VE (10 UI/kg) utilizados na formulação de rações à base de milho e
farelo de soja são suficientes para promover o crescimento das aves sem afetar o desempenho. 
Referências Bibliográficas: AUSTIC, R.E.; SCOTT, M.L. Nutritional diseases. In: CALNEK, B.W. et al. Diseases of
Poultry, 9 the ed. IOWA: Iowa State University Press. v. 2, pp.45-71,1991.DUMONT, M.A. NÍVEIS DE PROTEÍNA EM
RAÇÕES DE CODORNAS DE CORTE. Tese (Dissertação de Mestrado em zootecnia) – Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina-MG, p. 51. 2012.IBRAHIM, M.T.; ELJACK, B.H.; FADLALLA, I.M.T. Selenium
supplementation to broiler diets. Animal Science Journal. v.2, p.12-17, 2011.SAHIN, N.; SAHIN, K.; KUÇUK, O. Effects of
vitamin E and vitamin A supplementation on performance, thyroid status and serum concentrations of some metabolites and
minerals in broilers reared under heat stress (32°C). Vetérinarní Medicína - Czech. v.46, p.286-292, 2001.SURAI, P.F.;
SPARKS, N.H.C.; SPEAKE, B.K. The role of antioxidants in reproduction and fertility of poultry. In: XII European Poultry
Conference. Verona, Italy, v.62, p.416-41, 2006.
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Introdução: Vários fatores contribuem para o investimento da criação de codornas, principalmente na agricultura familiar, 
entre eles: baixo custo de implantação, precocidade sexual, alta produtividade, longevidade, mercado consumidor e rápido 
retorno financeiro sendo assim, fonte de renda complementar. O uso de folhas de diversas plantas pode ser incorporado na 
dieta de aves visando reduzir o alto custo dos ingredientes convencionais. Assim, as folhas de Moringa oleífera possuem 
características nutritivas que a colocam como ótima opção como alimento alternativo (JUNIOR, 2017). O estudo foi realizado 
com objetivo de avaliar a influência dos níveis de Moringa oleífera no desempenho de codornas japonesas (Coturnix coturnix 
japônica).

Material e Métodos: Foram utilizadas 120 codornas japonesas. As aves foram alimentadas com as dietas experimentais por 
dois períodos de 28 dias. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos 
(porcentagem de folhas de moringa na dieta) e cinco repetições de 5 aves cada. Os tratamentos foram: adição de 0, 2, 4 e 6%
de moringa. Os controles experimentais de consumo de ração e peso das aves ocorreram semanalmente. O consumo de ração 
foi feito no final de cada período, calculado o consumo de ração pela diferença entre a quantidade fornecida e as sobras, 
expresso em g/ave/dia. A massa de ovos, multiplicou-se o número de ovos pelo peso médio dos ovos para obtenção da massa 
de ovos. E o número de ovos dividido pelo número de aves, multiplicado por 100 para saber a porcentagem da taxa de 
postura. Os ovos foram coletados diariamente e armazenados em refrigeração. As produções dos três últimos dias de cada 
período foram levadas ao Laboratório de Carnes do Departamento de Zootecnia e avaliados quanto ao peso e massa de ovos. 
Essa coleta era feita diariamente na parte da manhã, onde os ovos recolhidos, eram anotados a quantidade, tratamento e data, 
em uma planilha e embalados em saco plástico. O manejo com a excretas também eram feitos diariamente.

Resultado e Discussão: As inclusões dos níveis de Moringa oleífera nas dietas de codornas japonesas não influenciaram nos 
parâmetros avaliados, exceto no consumo de ração (g/ave/dia) (P=0,0417), que reduziu quadraticamente até o nível 1,20% de 
moringa e na conversão alimentar por massa de ovos (g/g) (P=0,0036), que reduziu linearmente ao aumentar a inclusão de 
moringa nas dietas (Tabela 1). No segundo período, o efeito quadrático observado no peso médio inicial (P=0,0433) não 
influenciou no peso médio final, enquanto que a massa de ovos foi influenciada de forma quadrática pelos níveis de moringa 
(P=0,0227), aumentando até 3,07% de inclusão de Moringa oleífera (Tabela 1). As demais variáveis estudadas no segundo 
período não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. Os resultados demonstram que no primeiro período o ganho de peso 
médio diário (GPMD) foi negativo, ou seja, as aves perderam peso. Isto pode estar associado ao estresse que esses animais 
sentem, ao serem inseridos em um ambiente totalmente novo, com uma nova alimentação, tendo que se adaptar a um novo 
manejo. Como afirmou Lourival (2013), o ambiente é definido como a interação dos fatores físicos e biológicos, que 
influenciam na produtividade dos animais presentes no meio. Os principais entraves estão envolvidos com o bem-estar dos 
animais, com influência direta no conforto e produtividade dos animais (LOURIVAL, 2013). Possivelmente as codornas 
sejam menos sensíveis a este princípio ativo, sendo necessário estudos com maiores níveis de inclusão.



Conclusão: Os resultados obtidos no experimento demostraram que a inclusão de diferentes níveis de Moringa 
oleífera na dieta foi bem tolerado pelas aves e não influenciaram a maioria dos parâmetros. Portanto, recomenda-
se 3,07% de inclusão de Moringa para máxima produção de massa de ovos (g/ave/dia) com menor conversão 
alimentar por massa de ovos (g/g).
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Introdução: Até o início da década de 1960, os coelhos foram usados especialmente como animais de companhia ou apenas 
para uso em laboratórios (Condé et al., 2014). A fim de comparar o desempenho dos animais é necessário formar grupos de 
manejo, o que é possível em ensaios de ganho de peso, onde os animais mantidos no mesmo ambiente por um período 
suficientemente longo, tem a possibilidade de serem comparados para determinar seus valores genéticos. O ganho de peso é 
uma ferramenta valiosa através da qual as avaliações entre os rebanhos podem ser conduzidas com o objetivo de identificar 
melhores animais para características relacionadas ao potencial de crescimento e à qualidade da carcaça. Com base nessas 
informações, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de coelhos Nova Zelândia (Oryctolagus cuniculus 
) em uma região de clima quente.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no módulo didático-produtivo de cunicultura do colégio técnico de Bom 
Jesus pertencente à Universidade Federal do Piauí, Campus professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus, Piauí, com uma 
variedade branca da Nova Zelândia. O trabalho foi submetido ao Comitê de ética em experimentação animal e aprovado de 
acordo com o protocolo n. 328/17. Foram utilizados cinco coelhos machos desmamados aos 30 dias de idade. Após o 
desmame, os animais foram criados em gaiolas individuais, equipadas com alimentador e bebedouro, ambos feitos de 
plástico. Os animais foram alimentados com ração comercial peletizada (níveis mínimos garantidos: matéria seca 88%, 
umidade 12%, proteína bruta 17%, extrato etéreo 3,37%, fibra bruta 15%, matéria mineral 12%, cálcio 2%, fósforo total 
0,75%, lisina 0,94%, metionina + cistina 0,63%, energia digestível 2300 kcal/kg) e água à vontade. O consumo de ração foi 
observado diariamente. Os pesos dos animais foram coletados semanalmente após desmame. A quantificação da ingestão de 
ração foi realizada pela manhã, com 150 g de ração peletizada no primeiro mês de vida, e de acordo com o aumento do 
consumo de animais, adicionou-se 50 g por mês. Para observar o consumo, calculou-se a diferença do peso inicial da ração 
dada aos animais pelo valor final (repouso). Os animais foram submetidos ao mesmo manejo alimentar. O plano de saúde foi 
elaborado de acordo com as necessidades dos animais. As análises foram realizadas utilizando-se os procedimentos GLM 
(General Linear Model) contidos no programa SAS (sistemas de análise estatística).

Resultado e Discussão: Os valores de 60-90 dias de idade mostraram que ganho de peso médio diário, a eficiência alimentar 
bruta, o consumo de matéria seca (%) e o peso vivo começa a estabilizar, mas ainda representa um bom desempenho para o 
criador, de acordo com Dalle Zoote (2002). O peso vivo médio foi de 1432 g, em alguns estudos como Oliveira e Lui (2006), 
onde os animais machos chegaram a 90 dias com o peso médio vivo de 2570 g, provavelmente devido às condições 
climáticas apresentadas na região e também pelo fato de que os trabalhos realizados com coelhos, na maioria deles, são 
realizados em climas temperados, com escassos trabalhos sendo realizados no semiárido ou em regiões de clima tropical. Na 
fase final de produção (Tabela 1), os animais mostraram um ligeiro aumento de peso, o consumo de alimentos aumentou e 
houve uma breve diminuição na eficiência alimentar bruta, sendo refletido na diminuição do ganho médio diário (GMD). 
Nesta fase de criação que engloba dos 60-90 dias de idade, o produtor terá menor rentabilidade, visto que os animais 
deixaram de apresentar um bom ganho de peso quando comparado com as fases iniciais de produção (Pimentel et al., 2014), 
obtendo uma maior despesa para manter estes animais, e consequentemente um retorno baixo do lucro.O Coeficiente de 
Variação (CV) mostrou uma grande variação no ganho médio diário, na conversão e na eficiência alimentar isso se deve ao 
fato de que alguns animais adoeceram e deixaram de se alimentar por um determinado período, e não apresentaram perda de 
peso significativa para afetar o CV do peso final.



Conclusão: Os animais de 60-90 dias apresentaram baixo consumo de alimento, tendo um decréscimo no ganho 
de peso médio, possibilitando um retorno econômico menor ao produtor nessa fase de criação.
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Introdução: A nutrição e a genética de frangas são essenciais para que estas se tornem boas poedeiras no futuro, onde se visa 
com a alimentação um peso adequado ao atingirem a idade de postura. O uso da TG como possui alta concentração de óleo e 
proteína em sua composição, sendo um possível indicador para bons resultados no desempenho das poedeiras. Porém, seu 
alto teor de fibras pode afetar a digestibilidade dos nutrientes, prejudicando o desempenho das aves (BRITO et al., 2008), 
onde o acréscimo de enzimas na sua dieta, proporciona um melhor aproveitamento dos nutrientes (LIMA et al., 2007).O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a inclusão da TG com ou sem adição de enzimas nas rações de frangas de reposição 
semipesadas no período de 7 a 17 semanas de idade e seus efeitos sobre o consumo de ração, ganho de peso, conversão 
alimentar e peso médio final das aves.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia (DZ) do Centro de 
Ciências Agrárias (CCA) da UFC. As pintainhas de um dia de idade da linhagem semipesada Hy-Line Brown foram alojadas 
em galpão convencional e o manejo, até a 6ª semana, realizado segundo as orientações do manual da linhagem. A partir da 7ª 
semana foram utilizadas 480 aves, selecionadas pelo peso corporal para obtenção de parcelas homogêneas (SAKOMURA E 
ROSTAGNO, 2007), e distribuídas em esquema fatorial 2x2+1, sendo 2 níveis de inclusão de TG (12 e 24%), 2 formas de 
complexo enzimático (presença e ausência) e 1 tratamento controle à base de milho e farelo de soja, totalizando 5 tratamentos 
com 6 repetições de 16 aves. As rações foram isoenergéticas e isonutritivas com base no manual da linhagem e os valores de 
composição dos alimentos (Rostagno et al., 2017), exceto para a TG. As enzimas utilizadas foram carboidrases, proteases e 
fitases com a redução da matriz nutricional e energética. O programa de alimentação foi para cria e recria (7 a 12 e 13 a 17 
semanas, respectivamente), porém os dados analisados foram os de 7 a 17 semanas. Os dados foram submetidos à ANOVA 
por meio do SAS, segundo modelo fatorial 2x2+1. A comparação de médias foi feita pelo teste F (5%), enquanto para a 
comparação dos tratamentos em relação ao tratamento controle foi utilizando o teste de Dunnett (5%).

Resultado e Discussão: Não foram observadas interações significativas sobre as variáveis estudadas. Contudo, a presença de 
enzimas nas rações aumentou o consumo de ração sem afetar o peso médio final e ganho de peso das frangas. Isso 
proporcionou uma pior conversão alimentar, possivelmente porque, nas rações contendo enzimas, foi realizada diminuição da 
matriz nutricional e energética colaborando para que as aves em crescimento ingerissem mais ração. A inclusão de 24% de 
TG nas rações também prejudicou a conversão alimentar, podendo estar associado a maior inclusão de fibra na ração. Pelo 
teste de Dunnett (5%) as rações experimentais não afetaram o peso médio final e o ganho de peso das aves quando 
comparadas a ração controle (Tabela 1).Pinheiro et al. (2013), incluíram níveis de 0, 7, 14 e 21% de TG sem o uso de enzimas 
na ração de frangas semipesadas em crescimento (10 a 16 semanas de idade) e não observaram efeitos significativos nas 
variáveis de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Berwanger et al. (2017) incluindo TG em níveis 
crescentes de 0, 5, 10, 15 e 20% juntamente com a presença ou não de enzimas nas rações de frangos de corte no período de 1 
a 21 dias idade, encontraram diminuição no consumo de ração à medida que foram aumentando os níveis de inclusão da TG.



Conclusão: A inclusão de 24% de TG pode ser utilizada em rações de frangas semipesadas de 7 a 17 semanas de 
idade, e a quantidade de enzimas adicionada foi suficiente para manter o desempenho.

Referências Bibliográficas: BRITO, M.S.; OLIVEIRA, C.F.S.; SILVA, T.R.G. et al. Polissacarídeos não 
amiláceos na nutrição de monogástricos-Revisão. Acta Veterinaria Brasilica, v.2, n.4, p.111-117, 2008.LIMA, 
M. R.; SILVA, J. H. V.; ARAÚJO, J. A.; et al. Enzimas exógenas na alimentação de aves, Revisão. Acta 
Veterinaria Brasílica, v.1, n.4, p.99-110, 2007.PINHEIRO, J.W.; FONSECA, N.A.N.; SILVA, C.A. et al. Torta 
de girassol na alimentação de poedeiras semipesadas. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.34, n.6, supl. 2, p. 
3959-3970, 2013. ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; HANNAS, M.I.; et al. Tabelas brasileiras para aves e 
suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 4ª Ed. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 
2017. p.259.SAKOMURA, N.K.; ROSTAGNO, H.S. Métodos de pesquisa em nutrição de monogástricos. 
Jaboticabal, SP: FUNEP, 2007, 283p.
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Introdução: Leitões em fase de creche possuem uma alta demanda nutricional e energética devido ao seu alto potencial de
desenvolvimento. Com isso, a inclusão de fontes lipídicas, tem sido uma estratégia para compensar o baixo consumo de ração
após o desmame e atender as exigências nutricionais dos suínos (PUPA, 2004). Contudo, deve-se considerar que os leitões
têm o sistema digestivo imaturo (PIMENTA et. al, 2003), assim as dietas devem ser formuladas para atender as restrições
digestivas desses animais. Considerando que a absorção lipídica pode variar em função da composição e posição
interespecífica dos ácidos graxos (POWLES et al., 1995), o uso de lipídios estruturados pode potencializar o aproveitamento
dos ácidos graxos pelos leitões, principalmente nas semanas iniciais pós-desmame. Objetivou-se avaliar a inclusão de
diferentes fontes lipídicas e lipídios estruturados obtidos a partir do óleo de coco e do óleo de vísceras de tilápia, sobre o
desempenho de leitões dos 21 aos 42 dias de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da Universidade
Federal do Ceará. Foram utilizados 90 leitões desmamados aos 21 dias de idade, com peso de 6,832 ± 0,847kg, distribuídos
entre 5 tratamentos, em delineamento em blocos ao acaso, com 6 repetições por tratamento, considerando a baia com 3
animais como unidade experimental. Os tratamentos consistiram em: OS - ração contendo óleo de soja; OC - ração contendo
óleo de coco; OVT - ração contendo óleo de vísceras de tilápia; MF - ração contendo mistura física de óleo de vísceras de
tilápia e óleo de coco (relação 3:2; kg:kg); LE - ração contendo lipídio estruturado obtido a partir do óleo de vísceras de
tilápia e óleo de coco (relação 3:2; kg:kg). A mistura física entre os óleos de vísceras de tilápia e de coco foi realizada por
meio da homogeneização dos óleos, enquanto o lipídio estruturado foi produzido pelo processo de interesterificação destes
óleos, sendo adotado o metóxido de sódio como catalisador. As rações foram formuladas para as fases 1 (21 a 32 dias) e 2 (33
a 42 dias), sendo isonutritivas e isoenergéticas (ROSTAGNO et al., 2017). As pesagens dos leitões, rações e sobras foram
realizadas ao início e final de cada fase e calculados o consumo diário de ração (CDR), ganho diário de peso (GDP) e
conversão alimentar (CA). Os dados do período I (21 a 32 dias de idade) e período II (21 a 42 dias de idade) foram
submetidos à análise de variância (SAS University Edition), sendo as médias comparadas pelo teste Student Newman-Keuls a
5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: No período I observou-se que leitões alimentados com rações contendo lipídios estruturados obtidos
a partir do óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco apresentaram melhor GDP e melhor CA em relação aos animais
alimentados com rações contendo as demais fontes lipídicas, embora não tenha diferido em relação àqueles alimentados com
rações contendo óleo e soja, assim como a CA não diferiu daqueles alimentados com ração contendo óleo de vísceras de
tilápia (Tabela 1).Dos 21 aos 42 dias de idade, a adição do lipídio estruturado e da mistura física de óleo de vísceras de tilápia
e óleo de coco nas rações resultou em maior CDR e GPD dos leitões em comparação aos demais tratamentos. Efeitos
positivos com a inclusão de fontes lipídicas como o óleo de coco e óleo de peixe na ração de leitões desmamados foram ser
observados por Cera et al. (1989) e Liu et al. (2003), tendo como resultados um maior ganho diário de peso e melhor
conversão alimentar. Considerando a presença de ácidos graxos de cadeia média no óleo de coco e de ácidos graxos
essenciais no óleo de vísceras de tilápia, a interesterificação lipídica a partir dessas fontes promoveu melhor desempenho dos
leitões, podendo ser uma alternativa para leitões dos 21 aos 42 dias, considerando a imaturidade fisiológica dos leitões nas
semanas iniciais após o desmame.

 
Conclusão: A utilização de um lipídio estruturado obtido a partir do óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco promove
melhor conversão alimentar dos 21 aos 32 dias e maior ganho de peso diário dos leitões dos 21 aos 42 dias de idade. 



Referências Bibliográficas: CERA, K. R.; MAHAN, D. C.; REINHART, G. A. Apparent fat digestibilities and performance
responses of postweaning swine fed diets supplemented with coconut oil, corn oil or tallow. Journal of Animal Science, v. 67,
n. 8, p. 2040-2047, ago. 1989.LIU, Y. L. et al. Effects of fish oil supplementation on the performance and the immunological,
adrenal, and somatotropic responses of weaned pigs after and lipopolysaccharide challenge. Journal of Animal Science, v. 81,
n. 11, p. 2758-2765, nov. 2003.POWLES, J.; WISEMAN, J.; COLE, D. J. A.; JAGGER, S. Prediction of the apparent
digestible energy values of fats given to pigs. Animal Science, v. 61, p. 149, ago. 1995.PIMENTA, M. E. S. G.; LIMA, J. A.
F.; FIALHO, E. T.; LOGATO, P. V. R.; MURGAS, L. D. S.; BERTECHINI, A. G. Diferentes fontes e níveis de lipídios no
desempenho de leitões pós-desmame. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.27, n.5, p.1130-1137, out. 2003.PUPA, J. M. R.
Óleos e gorduras na alimentação de aves e suínos. Revista Eletrônica Nutritime, v. 1, p. 69-73, jul/ago, 2004.ROSTAGNO,
H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; SAKOMURA, N. K.; PERRAZO, F G.; SARAIVA, A.; ABREU, M. L. T.;
RODRIGUES, P. B.; OLIVEIRA, R. F.; BARRETO, S. L. T.; BRITO, C. O. Tabelas Brasileiras para aves e suínos:
composição de alimentos e exigências nutricionais. 4ª edição, Viçosa, MG:UFV, 488p., 2017.
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Introdução: O estado de Pernambucano destaca-se pela produção de ovos e segundo a Associação Avícola de Pernambuco
(Avipe, 2018), cerca de 60% da produção do alimento corresponde a região Agreste, enquanto os outros 40% se concentram
nas cidades da Mata Norte e Região Metropolitana do Recife. Na atualidade encontra-se mais de vinte espécies de galinhas
poedeiras leves, e tende-se a produzir uma galinha cada vez mais leve que consiga se reproduzir bem e tenha eficiência na
transformação de alimentos em ovos. As linhagens de galinhas poedeiras vão se diferir em capacidade produtiva e resistência
ambiental, assim se faz necessária a avaliação da melhor linhagem para o tipo e região onde se pretende produzir. Desta
forma, objetivou-se avaliar o desempenho de três linhagens de galinhas poedeiras em pico de produção criadas no Agreste de
Pernambuco. 
Material e Métodos: Foram avaliados os dados de desempenho de três linhagens de galinhas poedeiras leves (A, B e C) em
pico de postura (24 a 44 semanas de idade) de uma propriedade avícola localizada no município de Riacho das Almas-PE.
Região caracterizada como agreste setentrional de Pernambuco. Localiza-se a uma latitude 08º 08' 02" sul e a uma longitude
35º 51' 23" oeste, estando a uma altitude de 407 metros.As aves foram alojadas em galpão em sistema vertical automático
contendo distribuição de ração, coleta de ovos e coleta de excreta por meio de esteira coletora. Fornecimento de água por
meio de bebedouro tipo nipple. Todas as aves passaram pelo mesmo tipo de manejo. As rações foram formuladas para
atender as exigências nutricionais à base de milho, farelo de soja, farelo de trigo, farinha de carne, calcário calcítico, fosfato
bicálcico, próbiotico e premix mineral-vitamínico. Fotoperíodo utilizado foi de 16 horas. Programa de vacinação e debicagem
das aves seguiu-se o indicado pelos manuais das linahgens. Os dados foram analisados utilizando-se o software SAS (SAS
Institute, 2011). As médias entre as linhagens foram comparadas por meio do teste Tukey, considerando diferenças
significativas =5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Os dados referentes ao desempenho de três linhagens de poedeiras (A, B e C) estão apresentados na
Tabela 1. Não houve diferença para viabilidade (P = 0,715) ou produção de ovos (P = 0,068) pelas linhagens comparadas,
porém as aves da linhagem B produziram maior número de ovos (P = 0,030), sendo 13 ovos a mais que a linhagem A e 7
ovos a mais que a linhagem C. Consequentemente, observa-se maior número de dúzias de ovos produzidos pela aves da
linhagem B.O melhoramento genético que cada empresa emprega em suas linhagens busca, principalmente, a máxima
produção de ovos e máxima eficiência na transformação da ração em massa ou dúzia deste produto final. Dentre os fatores
inerentes a produção animal, o ambiente de criação possui ampla importância sobre a produtividade e cada linhagem pode
responder de forma diferenciada a esta influência. Sendo assim, pode haver linhagens mais resistentes ao clima da região e
isto pode ter promovido a maior produção de ovos.

 
Conclusão: Diferentes linhagens de galinhas poedeiras respondem de forma diferente ao clima do Agreste de Pernambuco.
Indica-se a linhagem B para a região. 
Referências Bibliográficas: SAS, 2006. Statistics User’s Guide, ver.9.1. SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA.
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Introdução: Atualmente, a produção animal precisa aumentar a produtividade em função da demanda por alimentos pela 
população, sendo um alimento de boa qualidade, e garantir o bem-estar animal. Em países tropicais, as altas temperaturas e 
umidade limitam a produtividade avícola. Para um melhor desempenho das aves, atentar-se na interação entre o animal e o 
ambiente (FURLAN, 2006). Os sistemas baseiam-se em ventilação tipo túnel, com cortinas suspensas e sistema mecanizado 
de ventilação. Na ventilação tipo túnel, alguns avicultores optam pela ventilação por pressão negativa (por 
exaustão) ou pressão positiva (por ventiladores); o sistema de ventilação por pressão positiva, onde o ar é forçado por 
meio de ventiladores de fora para dentro do aviário por meio de ação mecânica dada pelos ventiladores distribuídos 
no sentido transversal ou longitudinal (ANDRADE, 2019). Objetivou-se avaliar o desempenho de frangos de corte 
criados em galpão pressão positiva no Agreste de Pernambuco.

Material e Métodos: Os dados foram coletados no período de 01 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2019 de 43 
granjas no modelo pressão positiva integradas a uma empresa na cidade de São Bento do Una-PE. As granjas estão 
localizadas em: Lajedo-PE, Belo Jardim-PE, Canhotinho-PE, Jupi-PE, Neves-PE e São Bento do Una-PE, situadas no 
Agreste pernambucano. A linhagem utilizada é Cobb®, lote misto. Os integrados recebem pintinhos com um dia de vida já 
vacinados contra doença de Mareck e New Castle, no incubatório. Alojam com uma densidade média de 15 (aves/m2). O 
fotoperíodo utilizado é de 24 horas contínua. A dieta utilizada é formulada seguindo a exigências nutricionais por fases de 1 a 
21 dias; 22 a 35 dias e; 36 a 42-45 dias. O intervalo entre lotes é de 4 semanas.Foram avaliados o ganho de peso médio diário 
(g), peso médio final (kg/ave), conversão alimentar (kg/kg), viabilidade (%), fator de produção (FP), idade média de abate 
(dias), quantidade média de lotes alojados por galpão, número de aves alojadas (milhões) e número de aves abatidas 
(milhões). Relacionando-as com o manejo adotado e o tipo de galpão em que são confinadas as aves. Os dados obtidos 
foram comparados com os resultados propostos no manual da linhagem (Cobb®, 2018).

Resultado e Discussão: Dados referentes ao desempenho de frangos de corte criados em galpão pressão positiva no 
Agreste de Pernambuco estão demonstrados na Tabela 1. Em 2017, o Brasil produziu 13.056 milhões de toneladas de carne 
de frango (ABPA, 2018), sendo a participação de Pernambuco em aproximadamente 1% desse total, e a participação do 
Agreste pernanbucano com 0,007%.  A taxa de mortalidade das aves foi próximo de 5%, valor aceitável para este de galpão. 
Mortalidade acima deste valor poderá afetar negativamente o valor. Jacob et al. (2014) afirmaram que os valores de 
temperatura do ar e umidade relativa nos galpões de pressão positiva foram maiores que os recomendados, causando 
desconforto térmico e baixo desempenho. Segundo Borges et al. (2003) afirmaram que a elevada temperatura ambiente 
para frangos de corte pode resultar em alcalose respiratória, diminuindo o desempenho zootécnico. Embora que as aves 
apresentaram peso final de 3,169 kg. Comparando com o manual da linhagem, o peso médio esperado é de 3,617 kg.
O ganho de peso diário e a conversão alimentar são parâmetros importantes na criação e participam da equação de viabilidade 
e fator de produção. A conversão observada é de 1,90 e, segundo o manual a conversão esperada é de 1,76. A equação é 
utilizada para que a empresa integradora faça o pagamento ao integrado, maior (FP) maior valor pago . 
Observa-se na figura 1 que 46% dos integrados durante o período de um ano alojaram 5 lotes.Andreatti Filho & Patrício 
(2004) relatam que este período deve-se reduzir a carga de micro-organismos patogênicos, para diminuir desafios.



Conclusão: O sistema de pressão positiva pode ser utilizado na região do Agreste de Pernambuco sem influência negativa 
sobre o desempenho de frangos de corte.

Referências Bibliográficas: ANDRADE, Arllan Rodrigues de. Manejo de frangos de corte em galpões de pressão 
negativa. Trabalho de ESO (Estágio Supervisionado Obrigatório: Curso de Zootecnia) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Departamento de Zootecnia, Garanhuns, BR -PE, 2019. ANDREATTI FILHO, R. L.; PATRÍCIO, I. S. 
Biosseguridade na Granja de Frangos de Corte. In: MENDES, A. A.; NAAS, I. A.; MACARI, M. Produção de Frangos de 
Corte. 1. ed. Campinas: FACTA, 2004. p. 169-177.BORGES, S.A.; MAIORKA, A.; SILVA, A.V. F. da. Fisiologia do 
estresse calórico e a utilização de eletrólitos em frangos de corte. Ciência Rural, Santa Maria, v.33, n.5, p.975-981, set-out, 
2003. Cobb.Manual Cobb 500. Disponível em: < http://cobb-vantress.com >. Acesso em: 29 de agosto de 2019. FURLAN, R. 
L. Influência da Temperatura na Produção de Frangos de Corte. In: Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 7., 2006, 
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Introdução: A coturnicultura vem se destacando, como promissora criação de aves adaptadas às condições de exploração
doméstica. Esta preferência é decorrente do crescente aumento do consumo de ovos e carne, além do baixo investimento
inicial da atividade, o que gera a demanda por novas tecnologias (Cruz et al., 2009). Trabalhos demonstram que a ingestão de
alimentos diminui à medida que a temperatura ambiente se eleva a partir de 21°C (Tinôco e Gates, 2005). Sendo importante
que os produtores fiquem atentos ao acondicionamento térmico de suas granjas para otimizar o potencial produtivo de seus
lotes. Assim, objetivou-se encontrar, em qual faixa de temperatura codornas na fase inicial (1 a 21 dias de vida) tenham seu
desempenho otimizados (avaliados pelo consumo de ração, peso corporal, ganho de peso, eficiência alimentar e, viabilidade). 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em cinco câmaras climática na Universidade Federal de Viçosa. O
experimento foi conduzido a partir do primeiro dia de vida das codornas até o final da terceira semana (21 dias de vida),
período este considerado pela necessidade de aquecimento do ambiente de criação, ocasião na qual os animais homeotermos,
não possuem seu sistema termorregulador completamente desenvolvido. Foram alojadas 900 codornas de corte (Coturnix
coturnix coturnix) de ambos os sexos, um dia de vida, pesos uniformes e originárias do mesmo matrizeiro. As aves foram
distribuídas aleatoriamente nas cinco câmaras climáticas, totalizando 180 aves por tratamento. Cada tratamento (cada uma
das câmaras climáticas submetidas a diferentes ambientes térmicos) foi constituído de 06 repetições (06 gaiolas, cada uma
com 30 codornas). Os dados relativos ao desempenho foram: ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), eficiência
alimentar (EA - obtido pela relação: ganho de peso em g/consumo de ração em g) e viabilidade de criação (número de aves
vivas dividido pelo total de aves multiplicado por 100, em %). Para o registro do ganho de peso foi utilizada balança de
precisão, sendo que os animais de cada unidade experimental foram pesados conjuntamente. O consumo de ração foi
calculado a partir da diferença entre a ração fornecida, considerando-se eventuais sobras. A mortalidade foi registrada
diariamente, para cada tratamento, e a porcentagem da viabilidade de cada período considerada foi calculada em relação ao
número de aves da unidade ao início de cada semana de estudo. 
Resultado e Discussão: Encontram-se apresentados na Tabela 1, os valores médios para o consumo de ração, o ganho de
peso, a eficiência alimentar e viabilidade das codornas de corte durante a fase inicial de criação, período este compreendido
de 1 a 21 dias de idade. Foram encontradas diferenças significativas (P=0,05) para todos os parâmetros, quando comparados
ao ambiente controle (CP). Para o consumo de ração total, os maiores valores médios se deram para os ambientes FS e FM,
com 24,41% e 12,53%, respectivamente, a mais, quando comparados com o ambiente controle (CP). Por outro lado, as
codornas mantidas no tratamento QM e QS, ingeriram menor quantidade de ração, ou seja, 12,27% e 28,72% a menos quando
comparados com as codornas mantidas no controle (CP). Mesmo apresentando maior consumo de ração durante o período
inicial de vida, para as codornas alojadas no FS e FM, isso demonstra que parte da energia ingerida por esses animais foi
desviada para os processos de termorregulação, conforme observado por Nascimento e Silva (2010). Oambiente térmico
considerado controle (CP) proporcionou maior valor de viabilidade (89,44%), enquanto que o ambiente térmico FS obteve o
menor valor (alta mortalidade), com 67,77%, uma diferença em termos percentuais de 24,23% a menos, quando comparado
ao CP. Essa baixa taxa de viabilidade, se deve em relação as aves tentarem manter sua temperatura corporal constante, através
de ajustes fisiológicos, porém, estes não foram suficientes.



Conclusão: Conclui-se que, codornas na fase inicial de vida (1 a 21 dias de idade), toleram mais ao estresse por calor do que
ao frio. 
Agradecimentos: Ao CNPq e Capes. 
Referências Bibliográficas: CRUZ, V.C.; FERNANDEZ, I.B.; TRAVA, C.M.; SEDANO, A.A.; PICCININ, A.; MAIOLI,
M.A. Suplementação dietética com Selênio e Zinco orgânicos na qualidade interna e externa de ovos de codornas japonesas
submetidas a estresse térmico. In: 46a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Maringá. Anais... Maringá,
2009.NASCIMENTO, S. T.; SILVA, I. J. O. As perdas de calor das aves: entendendo as trocas de calor com o meio.
Publicado em: http://www.avisite.com.br/cet/img/20100916_trocasdecalor.pdf. 2010. Acesso em: 10/12/2012.TINÔCO,
I.F.F.; GATES, R.S. Ambiência e construções para matrizes pesadas. In: MACCARI, M.; MENDES, A.A. (Ed.) Manejo de
matrizes de corte. Campinas: FACTA, 2005. cap.2, p.11-33.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
DIAGNÓSTICO DO CONSUMO DE CARNE DE COELHO NO MUNICÍPIO DE SERRA

TALHADA, PE 
AYANNE DANIELLE DO CARMO DE ALCÂNTARA1, DEYZIANE KELLY SILVA BARROS1, ELIAS LEOCADIO

DOS SANTOS NETO1, GABRIELA MAYARA PEREIRA OLIVEIRA1, ANA FLÁVIA NOVAES DE CARVALHO
MENEZES1, MARTIM GUIMARÃES BATISTA FILHO2, MARIANY SOUZA DE BRITO1 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada1Universidade Federal da Paraíba2
Contato: ayanne-dannielle2@hotmail.com 

Introdução: A cunicultura pode ser considerada uma atividade para produção de carne com mais alto rendimento produtivo,
considerando que os coelhos são animais precoces, atingindo a idade de abate precoce após desmame, com uso de dietas
devidamente balanceadas. Entretanto, a carne de coelho ainda é pouco difundida, refletindo principalmente por não ser um
hábito cultural a produção e consumo, já que a maioria da população considera o coelho apenas animal de estimação, devido
à baixa oferta relacionada a uma desorganização do setor, que não divulga como deveria a qualidade e benefícios dessa carne
(FERREIRA et el., 2010).É importante ressaltar que essa atividade possibilita rentabilidade ao produtor, pois o coelho pode
ser explorado em diversas formas, é possível utilizar o animal inteiro vivo ou já abatido, desde sua carne à sua pele. A partir
disso, o objetivo do presente trabalho é analisar qual o potencial consumo de carne de coelho no município de Serra Talhada,
PE. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no município de Serra Talhada – PE, o qual está inserido na mesorregião do
Sertão Pernambucano. Foi elaborado um questionário online na plataforma Google Forms, com 10 questões, no qual continha
informações sobre: se já comeu ou comeria carne de coelho, qual motivo não consumiria, pontos de vendas, qual a
preferência do tipo de carne, por qual motivo opta em consumir esse tipo de carne dentre outras. Foram entrevistadas 140
pessoas de forma aleatória com o intuito de obter uma distribuição heterogênea da população quanto ao seu perfil de consumo
de carne, idade e gênero. Posteriormente, os dados foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa
Microsoft Excel, assim realizando uma estatística descritiva. 
Resultado e Discussão: A carne cunícula é uma carne de muita qualidade, mas não muito consumida, pode-se dizer que boa
parte disso se deve ao fato de pouco conhecimento das pessoas sobre o assunto, ou apenas questões culturais. Com a
aplicação dos questionários foi possível despertar interesse sobre o assunto, além de confrontar o que está na literatura, sobre
como as questões culturais impactam o seu consumo. Pode-se observar que 78,8% das pessoas nunca comeram carne de
coelho e 21,2 % já experimentaram. Quando perguntados a possibilidade de consumir 57,6% disseram que sim, 40,2%
afirmaram que não e 2,3% talvez consumissem. Das pessoas que não consumiriam 43,3% disseram ser porque nunca
encontrou no mercado, já por motivos culturais, sentimento de pena, considerar um animal bonito somam 43,99% e com
relação a justificar por criar como animal de estimação 12,1%, visto que é um animal visto socialmente de forma afetiva,
diferentemente de outros animais culturalmente consumidos. A pesquisa revelou que em relação ao consumo geral de carne, a
de frango lidera com 47,7%, seguida da bovina com 39,4%, em terceiro lugar é a suína com 5,3%, caprina e ovina somam
3,8%, embutidos 1,5% e outros 2,4%.Em comparação com a de coelho, referiu-se ao motivo para preferir esses tipos, 38,1 %
citaram a facilidade de encontrar, mais uma vez foi relatado motivos culturais 37,3%, preço baixo 16,7%, e 7,2% outros,
mostrando que a escolha desses produtos é mais pela facilidade da compra e por motivos culturais do que pelo custo,
mostrando assim que a carne de coelho tem um potencial competitivo com as outras carnes. 
Conclusão: A partir do panorama apresentado nos resultados, a carne de coelho apresenta-se como desconhecida para a
maioria dos entrevistados do município de Serra Talhada. E não apenas por não ser hábito cultural, mas pela dificuldade de
encontrar o produto no mercado. A entrevista despertou a curiosidade dos entrevistados que nunca consumiram a carne,
sendo assim, uma potencialidade a ser difundida. 
Referências Bibliográficas: FERREIRA, W. M.The rabbit Production in Brazil. In: RABBIT CONGRESS OF THE
AMERICAS, 4., 2010, Córdoba. Proceedings... Córdoba: American Branch of the World Rabbit Science Association, 2010.
p. 1-8
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Introdução: A moringa (Moringa oleifera) pode ser uma fonte importante de alimento alternativo, principalmente para
regiões semiáridas, visto que é uma planta adaptada às condições de seca, apresenta rápido crescimento e boa produção de
massa verde, podendo ser incluída na formulação das dietas visando diminuir os custos de produção (Schrage, 2018). Para se
utilizar um alimento adequadamente nas dietas das aves, além de conhecer sua composição nutricional, faz-se necessário
estimar o aproveitamento de seus nutrientes, uma vez que ocorrem perdas através das excretas (SAKOMURA e
ROSTAGNO, 2007). Donkor et al. (2013) verificaram maior ganho de peso em frangos que receberam ração contendo folhas
de moringa, além de diminuição no nível sérico de triglicerídeos e maior absorção de cálcio, sódio e potássio. Assim,
objetivou-se verificar os efeitos da inclusão de feno de folhas de moringa sobre a digestibilidade dos nutrientes da dieta para
frangos. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Vale do Acaraú, Sobral-CE. Foram utilizados
24 pintos de corte da linhagem Tricolor, com 11 dias de idade, com peso médio de 160,8g ±19,4. As aves foram distribuídas
em delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos, quatro repetições com três aves cada. Os tratamentos foram
constituídos por uma dieta controle, formulada a base de milho e farelo de soja, e uma dieta teste, em que o FFM substituiu a
ração referência em 30%. As aves foram alojadas em gaiolas tipo bateria, com quatro andares, e três divisórias por andar, com
dimensões de 0,33 x 0,50 x 0,23 m de comprimento, profundidade e altura, respectivamente, contendo bebedouros de pressão,
comedouros em calha e bandejas revestidas com plástico sob o piso, para a coleta. As aves passaram por um período de
adaptação de quatro dias, após os quais se iniciou o período de coleta, onde o consumo de ração e a quantidade de excretas
produzida foram mensuradas. As excretas foram coletadas duas vezes ao dia (9 e 16 h) e acondicionadas em freezer.
Posteriormente, foram realizadas as análises dos teores de matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM) e
proteína bruta (PB) das excretas e das rações. A matéria orgânica (MO) foi calculada pela diferença entre MS e MM. Os
coeficientes de digestibilidade (CD) foram determinados pelo percentual dos nutrientes retidos em relação ao consumo dos
nutrientes, pela fórmula: CD nutriente (%) = ((Nutriente ingerido (g/ave/dia) – Nutriente excretado (g/ave/dia))/ Nutriente
ingerido (g/ave/dia)) x 100). 
Resultado e Discussão: A ingestão de MS, PB, EE e MO foram maiores nas aves alimentadas com a dieta referência (Tabela
1).Com exceção da PB, a excreção de nutrientes não diferiu em função das dietas. O aproveitamento dos nutrientes pelas aves
foi menor na dieta contendo FFM, que apresentou coeficientes de digestibilidade menores para MS, EE e MO. Esta redução
da digestibilidade pode estar relacionada, principalmente, aos altos teores de fibra encontrados no feno utilizado. No presente
estudo, o feno de folhas de moringa apresentou valores altos de fibra detergente neutro - FDN (44,2%), em função das
árvores de Moringa oleifera terem mais de dois anos. As fibras aumentam a viscosidade da digesta e aceleram sua passagem
pelo trato gastrintestinal, o que reduz a digestibilidade dos nutrientes, em função do menor contato com enzimas digestivas
(Fernandes et al. 2015). 
Conclusão: A inclusão de 30% de FFM na dieta dos frangos reduz o aproveitamento dos nutrientes. 
Agradecimentos: A FUNCAP pelo financiamento do projeto E bolsas de IC. Ao CNPq pela Bolsa de IC.  
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Introdução: A coturnicultura é uma atividade crescente nos últimos anos, tendo em vista o seu baixo custo e rápido retorno
financeiro. Entretanto, um dos maiores entraves na criação de aves é a ambiência, principalmente em regiões com altas
temperaturas médias ao longo do ano, onde os animais acabam sofrendo com o desconforto térmico e consequentemente
diminuem o seu desempenho (Freitas, Pinheiro e Nepomuceno, 2017). O estresse térmico afeta negativamente esses animais,
levando a piora da conversão alimentar e diminuição do consumo de alimentos, ocasionando em um menor ganho de peso
(Rodrigues, 2012). As temperaturas de criação e incubação podem ser determinantes no sucesso de uma produção, tal fato
reforça a necessidade de se conhecer os padrões adequados a serem implantados. Com isso, viu-se a necessidade de avaliar o
efeito da temperatura de incubação sobre o peso vivo de codornas japonesas submetidas ao estresse por calor após eclosão. 
Material e Métodos: Foram obtidos 540 ovos de codornas japonesas provenientes de incubatório comercial e posteriormente
foi realizada sua incubação. Em uma sala com temperatura e umidade controlada, os ovos foram distribuídos de forma
aleatória em incubadoras, sendo cada incubadora com 180 ovos ajustadas para as temperaturas de 37,8°C, 38,5°C e 39,5°C,
umidade relativa de 60% e viragem automática a cada duas horas nos três tratamentos. Após eclodirem, as codornas foram
pesadas e distribuídas uniformemente em delineamento inteiramente casualizado com três temperaturas de incubação (37,8,
38,5 e 39,5°C) e duas temperaturas de criação, estresse e termoneutro. Alojadas em boxes de madeira e arame galvanizado
com 50 cm de comprimento e 120 cm de largura, o piso foi forrado com 3 cm de cama de maravalha. As aves foram divididas
em T1 (37,8/estresse), T2 (38,5/estresse), T3 (39,5/estresse), T4 (37,8/termoneutro), T5 (38,5/termoneutro) e T6
(39,5/termoneutro), totalizando 6 tratamentos. Foi acrescido 5°C acima da temperatura de conforto térmico a cada semana
para caracterizar uma situação de estresse. Para registrar a temperatura e umidade relativa do ar foram usados
termohigrômetros instalados na altura do dorso das codornas. As aves receberam água e ração à vontade.Aos 10, 20 e 30 dias
todas as codornas foram pesadas para determinação do peso vivo. A temperatura de incubação e criação e o peso vivo, foram
submetidas à análise de variância no programa estatístico SAS (Statistical Analysis System) versão 2001, onde foi utilizado o
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Os resultados das pesagens experimentais estão registrados na Tabela 1, onde foi possível observar
que não houve interação significativa entre os valores de temperatura de incubação e temperatura de criação. Nas aves criadas
em condições de estresse térmico, verificou-se que aos 10, 20 e 30 dias o maior peso corporal foi apresentado por aquelas que
tiveram incubação a 39,5°C, não diferindo dos valores de 37,8°C em 20 30 dias. Os animais criados em ambiente de estresse
apresentaram desempenho semelhante aos de conforto térmico, em relação as temperaturas de incubação.No período até 10
dias de vida observou-se um melhor desempenho das aves criadas em estresse por calor, o que pode indicar a necessidade de
uma nova adequação da temperatura de criação de codornas na fase inicial. Por outro lado, a criação no período de 11 a 30
dias se mostrou mais eficiente em sistemas de produção que respeitam a zona de termoneutralidade apresentada por esses
animais, corroborado por Azevedo et al. (2013) que observaram resultados semelhantes ao avaliar ganho de peso em frangos
submetidos a estresse térmico. Sendo aferido ainda, que o uso do estresse térmico em produções de codornas pode levar a
perdas irrecuperáveis no desempenho animal, não sendo possível um ganho compensatório, como observado por Sousa et al.
(2014) ao avaliar zona de termoneutralidade de codornas.

 
Conclusão: A temperatura de incubação ideal para propiciar um bom ganho de peso em codornas submetidas a estresse
térmico em seu ambiente criatório é de 39,5°C, obtendo também bom desempenho em zonas de termoneutralidade. O estresse
por calor leva a perdas irreparáveis no ganho de peso codornas até 30 dias de vida, sendo necessário o uso de técnicas que
amenizem tal situação. 
Referências Bibliográficas: AZEVEDO, A. R. E. G. et al. Utilização de dois níveis de treonina dietética sobre o peso vivo
de frango de corte submetidos a estresse crônico por calor nas fases pré-inicial e inicial. XXIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE ZOOTECNIA, Foz do Iguaçu, maio. 2013.FREITAS, E. R.; PINHEIRO, S. G.; NEPOMUCENO, R. C. Criação de
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produtivos de codornas japonesas alimentadas com redução proteica. 2012. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Agrícola) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2012.SOUSA, M. S. et al. Determinação de limites
superiores da zona de conforto térmico para codornas de corte aclimatizadas no Brasil de 22 a 35 dias de idade. Revista
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Introdução: Frangos de corte são intensamente criados e geneticamente selecionados para máxima produção e alta
rentabilidade econômica. No entanto, quando mantidos em ambiente de alta temperatura, além de limitação na expressão do
potencial genético, para obtenção de melhores resultados de desempenho, apresentam baixa disponibilidade de nutrientes no
sangue, que podem levar a alterações nas concentrações plasmáticas de proteínas totais, albumina e globulinas (LANGANÁ
et al., 2007).Pesquisas têm demonstrado que aves expostas a temperaturas elevadas necessitam de maior aporte de vitaminas e
minerais. Assim, a suplementação de nutrientes com função antioxidante, como vitamina C e selênio, podem reduzir os
efeitos adversos das altas temperaturas (RASHIDI et al., 2010).Nesse contexto, objetivou-se avaliar o efeito da
suplementação de vitamina C e selênio sobre a bioquímica sérica de frangos de corte, no período de 22 a 42 dias de idade,
mantidos em ambiente de estresse por calor. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida nos galpões de desempenho do Setor de Avicultura do Departamento de
Zootecnia (DZO) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina-PI. Todos os procedimentos inerentes à pesquisa,
foram submetidos e aprovados pelo comitê de ética no uso de animais da UFPI sob o protocolo nº 355/17.Foram selecionados
700 pintos machos com 22 dias de idade da linhagem Ross 308 AP, com peso médio inicial de 879 ± 10 g. As aves foram
distribuídas em delineamento em blocos ao acaso, em função da disposição dos galpões, em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo
dois níveis de vitamina C (150 e 300 mg de ácido ascórbico revestido/kg de ração), associados a três níveis de selênio (0,2,
0,4 e 0,6 mg de selênio levedura/kg de ração) e uma dieta controle (sem suplementação de vitamina C e selênio), totalizando
sete tratamentos e cinco repetições.Duas aves de cada repetição, totalizando dez aves por tratamento, foram selecionadas para
coleta de sangue no 42º dia de experimento. Por punção na veia jugular, 3 mL de sangue foram coletados e acondicionados
em tubo a vácuo sem anticoagulante. As análises bioquímicas foram realizadas em analisador bioquímico semiautomático. O
conteúdo de globulinas no sangue foi obtido pela diferença entre os níveis de proteínas totais e de albumina.Os dados foram
submetidos à análise da variância, regressão e comparação de médias (SNK) (a = 0,05). No confronto de cada tratamento com
a dieta controle, aplicou-se o teste de Dunnett, segundo os procedimentos do PROC GLM do software SAS (Statistical
Analysis System, versão 9.2). 
Resultado e Discussão: Na avaliação da bioquímica sérica das aves, aos 42 dias de idade (Tabela 1), não se observou
interação entre os níveis de vitamina C e os de selênio para os parâmetros avaliados. Adicionalmente, não se constatou
diferença entre o tratamento controle e os tratamentos testes para todas as variáveis. Também, os níveis isolados de vitamina
C e os de selênio não influenciaram os valores dos parâmetros bioquímicos séricos avaliados.No Brasil, há escassez de dados
sobre os níveis de referência para valores hematológicos e parâmetros bioquímicos em frangos de corte, com isso, é
importante estabelecer um perfil para esses animais em diversas situações experimentais (BUENO, et al., 2017). Os
parâmetros de bioquímica sérica nesta pesquisa sugerem que, apesar dos índices térmicos aferidos caracterizarem um
ambiente de desconforto, possivelmente, o estresse por calor não foi suficiente para resultar em estresse oxidativo, com isso,
não houve alteração bioquímica significativa frente à suplementação de vitamina C e selênio.

 
Conclusão: A suplementação de vitamina C e selênio de forma associada, nas dietas, não altera a bioquímica sérica de
frangos de corte, no período de 22 a 42 dias de idade. 
Referências Bibliográficas: BUENO, J. P. R. et al. Características de termorregulação em frangos de corte, machos e
fêmeas, criados em condições naturais de temperatura e umidade. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, v.10, p.
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2007.RASHIDI, A.A. et al. Effects of Dietary Fat, Vitamin E and Zinc on Immune Response and Blood Parameters of Broiler
Reared Under Heat Stress. Research Journal of Poultry Sciences, v. 3, p. 32-38, 2010.
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Introdução: A densidade de alojamento é fator preponderante no sucesso da criação, ou seja, indicará a priori qual
rendimento animal por área, contudo, alojamento em altas densidades, associados a desafios climáticos como temperatura
reduzem o desempenho das codornas e dos animais de forma geral (GUIMARÃES et al., 2014).Este trabalho tem por
objetivo caracterizar diferentes densidades de alojamento sobre as características do desempenho zootécnico de codornas
japonesas em postura, e o bem-estar desses animais por meio de indicadores fisiológicos.  
Material e Métodos: O experimento foi realizado no período de 30 de março de 2019 à 01 de agosto de 2019, com duração
de 125 dias, divididos em cinco períodos de 25 dias. Foram utilizadas 230 codornas japonesas, adquiridas no incubatório
Vicami Codornas®. Aos 30 dias de idade, peso de 166 ± 8,3 g e taxa de produção de 92 % as aves foram distribuídas nas
gaiolas e os tratamentos alocados nas respectivas unidades experimentais de acordo com o delineamento inteiramente
casualizado, constituído por quatro tratamentos e cinco repetições.As gaiolas experimentais eram de arame galvanizado para
codornas japonesas em postura com dimensões de 100x34x16 cm, contendo três divisórias de 33x34 cm e área por divisória
de 1.122 cm2. Cada gaiola possui comedouro e bebedouro tipo calha, respectivamente localizados por traz e pela frente da
gaiola.Os tratamentos experimentais foram: T1: 112,2 cm2/ave (10 aves por gaiola); T2: 102 cm2/ave (11 aves por gaiola);
T3: 93,5 cm2/ave (12 aves por gaiola) e T4: 86,31 cm2/ave (13 aves por gaiola). Quando o lote atingiu 5 % de produção,
iniciou o programa de luz, onde foi acrescida semanalmente meia hora de luz até atingir 17 horas luz dia (natural + artificial),
segundo metodologia de Oliveira (2004). As variáveis avaliadas foram: consumo de ração (g/ave/dia); taxa de postura (%);
peso dos ovos (g); massa de ovos (g); conversão por massa e dúzia de ovos (g). Foi ofertado 28 gramas de ração/ave/dia em
cada unidade experimental divididos em três arraçoamento. 
Resultado e Discussão: Observa-se que as diferentes densidades de alojamento não influenciaram (p?0,05) no consumo de
ração, conversão por dúzia de ovos, massa de ovo, taxa de postura, no entanto, houve efeito sobre o peso dos ovos (Tabela
1).A presença do efeito sobre o peso do ovo pode estar relacionada ao efeito da densidade de alojamento, contudo não
conclusiva dentre as densidades avaliadas, já que, as aves alojadas com densidade de 102 cm2/ave apresentam mesmo peso
de ovo de animais alojados em 86,31 cm2/ave. A maior diferença no peso dos ovos entre os tratamentos foi de apenas 310
mg. Assim como foi apresentado pelo trabalho de Menezes et al. (2009) ocorrendo menor alteração no peso dos ovos. Há
certa tendência em afirmar que densidades maiores diminuem o peso dos ovos, e tal fato pode estar associado ao estresse
provocado pela restrição de espaço, com isso possível efeito sobre a cascata dos hormônios reprodutivos afetando assim o
peso dos ovos.A metodologia de ofertar a ração em função do nº de aves/gaiola/dia pode ter contribuído para amenizar o
efeito da competição por ração e com isso não sendo possível observar efeitos entre nas diferentes variáveis avaliadas.

 
Conclusão: Conclui-se que codornas alojadas em densidades de 86,31 cm2/ave não tem alteração no desempenho. 
Agradecimentos: Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à
Universidade Federal do Tocantins (UFT), ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Avicultura (GEPA), ao incubatório Vicami
codornas®, e a empresa Granforte Nutrição Animal®. 
Referências Bibliográficas: GUIMARÃES, M. C. C.; FURTADO, D.A.; NASCIMENTO, J.W.B. do; TOTA, L.C.A.;
SILVA, C.M. da; LOPES, K.B.P. Efeito da estação do ano sobre o desempenho produtivo de codornas no semiárido
paraibano. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.18, n.2, p.231–237, out.
2014.MENEZES, P.C.; CAVALCANTI, V.F.T.; LIMA, E.R.; EVÊNCIO NETO, J. Aspectos produtivos e econômicos de
poedeiras comerciais submetidas a diferentes densidades de alojamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n 11, p.2224
2229, 2009.OLIVEIRA, B.L. Importância do manejo na produção de ovos de codornas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE COTURNICULTURA, 2.; CONGRESSO BRASILEIRO DE COTURNICULTURA, 1,. 2004, Lavras. Anais...Lavras:
UFLA, 2004.p.91. 
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Introdução: Frangos de corte em regiões de clima quente sofrem estresse por calor. Com isso, nutrientes funcionais como
cromo e vitamina C são estudados como tentativas de amenizar os danos provocados pelo clima. A suplementação de cromo
aponta para a atenuação dos efeitos deletérios do calor com consequente melhora no metabolismo, funções antioxidantes e
desempenho (Jahanian & Rasouli, 2015). A adição de vitamina C nas rações promove um aumento dos níveis de hormônios
tireoideanos circulantes, resultando em uma melhora no metabolismo e consequente aumento no consumo de ração em aves
mantidas sob estresse por calor, otimizando o desempenho (Sahin et al., 2003).Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito
da suplementação de cromo levedura e vitamina C sobre os parâmetros de temperatura corporal de frangos de corte, no
período de 22 a 42 dias.  
Material e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida nos Galpões de Desempenho do Setor de Avicultura do Departamento de
Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, com procedimentos aprovados pelo Comitê de
Ética em Experimentação com Animais/UFPI, sob o número 087/12. Foram selecionados 700 frangos machos da linhagem
Ross 308 AP, distribuídos em 35 boxes, com 20 aves em cada. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em
esquema fatorial 3x2x1, com 3 níveis de cromo levedura (300, 600,900 ppb) associados a 2 níveis de vitamina C (150 e 300
mg/kg) e uma dieta controle (sem suplementação), totalizando 7 tratamentos e 5 repetições. As dietas foram isonutritivas e
formuladas conforme recomendação de Rostagno et al. (2017).No 1º dia do experimento, 2 aves de cada boxe foram
escolhidas aleatoriamente para aferição das temperaturas da asa, cabeça, canela e dorso, por meio de um termômetro digital
infravermelho (ST-600 INCOTERM) e cloacal por meio de um termômetro clinico digital. A temperatura superficial e
cloacal foi aferida 2 vezes/semana, totalizando seis coletas. Após a obtenção desses dados, calculou-se a temperatura
superficial média [TSM = (0,12Tasa) + (0,03Tcabeça) + (0,15Tcanela) + (0,70Tdorso)] e temperatura corporal média [TCM
= (0,3TSM) + (0,7Tcloacal)] (BUENO, et al., 2014).Os resultados foram submetidos à análise da variância e teste de
regressão para avaliar o efeito da suplementação de vitamina C, além de testes para comparação das médias, avaliando-se o
efeito dos níveis de cromo, de acordo com o PROC GLM do SAS (2002), com a = 0,05. 
Resultado e Discussão: Durante o ensaio a temperatura média foi 26,83±1,68ºC e umidade 84±5,14%, caracterizando
desconforto térmico, segundo Aviagen (2014). Não se constatou interação entre os nutrientes (P>0,05) para temperatura
superficial média (TSM), cloacal (TC) e corporal média (TCM), assim como não se observou diferença entre o tratamento
controle e os testes, nem influência isolada dos níveis de cromo e vitamina C para os parâmetros analisados (P>0,05) (Tabela
1). Os resultados sugerem que a suplementação não contribui para um maior conforto térmico dos animais. Por outro lado,
Sahin et al. (2003) relata que as rações suplementadas com cromo para aves de corte mantidas em estresse por calor, resulta
em uma melhora significativa nos parâmetros avaliados.

 
Conclusão: Os níveis de cromo e vitamina C adicionados na dieta não influenciaram nos parâmetros avaliados para frangos



de corte mantidos em ambiente de desconforto térmico pelo calor, no período de 22 a 42 dias de idade. 
Referências Bibliográficas: BUENO, J. P. R. et al. Características de termorregulação em frangos de corte, machos e
fêmeas, criados em condições naturais de temperatura e umidade. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, v.10,
n.19, p. 437, 2014.JAHANIAN, R.; RASOULI, E. Dietary chromium methionine supplementation could alleviate
immunosuppressive effects of heat stress in broiler chicks. Journal Animal Science, v. 93, p. 3355-3363, 2015.ROSS-
AVIAGEN. Manual de Manejo Ross. 2014. Disponível em:< http://pt.aviagen.com/>. Acesso em 02 de agosto de
2019.ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 4.
ed, Viçosa: UFV, 2017. 448 p.SAHIN, K.; SAHIN, N.; KÜÇÜK, O. Effects of chromium and ascorbic acid supplementation
on growth, carcass traits, serum metabolities, and antioxidant status of broiler chickens reared at a high environmental
temperature (32ºC). Nutrition Research, v.23, p.225-238, 2003. SAS. Statistical analysis systems user’s guide: Version 9.0.
Cary, NC, USA: SAS Institute Inc., 2002.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
EFEITO DO CROMO E VITAMINA C SOBRE O LIPIDOGRAMA DE FRANGOS DE CORTE

NATURALMENTE ESTRESSADOS PELO CALOR AOS 42 DIAS DE IDADE 
PIETRA R. C. M. SOUSA¹, LAURA C. ARAÚJO¹, PEDRO E. B. GOMES¹, JEFFERSON D. M. FERREIRA, JOÃO B.

LOPES¹, AGUSTINHO V. FIGUEIRÊDO¹, RAMON R. MERVAL² 
¹ Universidade Federal do Piauí - UFPI² Instituto Federal do Piauí - IFPI

Contato: pietra.roanny@gmail.com 
Introdução: O clima quente interfere diretamente no metabolismo dos animais, sendo necessárias estratégias nutricionais
para amenizar tais efeitos. Assim, nutrientes funcionais como o cromo e a vitamina C podem amenizar os danos causados
pelo estresse. A suplementação com vitamina C pode aumentar dos níveis de triiodotironina e tiroxina (SOUZA et al., 2011)
melhorando o metabolismo e o desempenho. O cromo é um importante nutriente por participar ativamente do metabolismo de
proteínas, lipídios e carboidratos. Sua principal função está na formação da molécula fator de tolerância à glicose (GTF) que
potencializa a ação da insulina na célula, estimulando sua capacidade de utilização da glicose (TOGHYANI, et al. 2012).
Assim, objetivou-se avaliar a suplementação de cromo levedura e da vitamina C, de forma isolada ou associada, em dietas
para frangos de corte em estresse pelo calor, aos 42 dias de idade, sobre os níveis de colesterol total e suas frações LDL e
HDL, além dos triglicerídeos. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida nos Galpões de Desempenho do Setor de Avicultura do Departamento de
Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, com procedimentos aprovados pelo Comitê de
Ética em Experimentação com Animais /UFPI, sob o número 087/12. Foram selecionados 700 frangos machos da linhagem
Ross 308 AP, distribuídos em 35 boxes, com 20 aves por boxe, em dois galpões de alvenaria. O delineamento experimental
foi em blocos ao acaso, em função dos galpões, em esquema fatorial 3 x 2 + 1, com três níveis de cromo levedura (300,
600,900 ppb) associados a dois níveis de vitamina C (150 e 300 mg/kg) e uma dieta controle sem suplementação, totalizando
sete tratamentos e cinco repetições. As dietas experimentais foram isonutritivas, formuladas de acordo com Rostagno et al.
(2017). Aos 42 dias de idade, uma ave por boxe, totalizando cinco aves por tratamento foram selecionadas para a coleta de
sangue por punção da veia jugular. O sangue disposto em tubo identificado foi centrifugado a 6.000 rpm por 10 minutos, para
obtenção do soro, sendo em sequência armazenado em tubos para análises dos parâmetros séricos triglicerídeos, colesterol
total e suas frações LDL e HDL, utilizando-se kits comerciais em analisador bioquímico semiautomático. Os resultados foram
submetidos à análise da variância e teste de regressão para avaliar o efeito dos níveis de vitamina C, em seguida foi realizado
o teste de comparação de médias para avaliar o efeito dos níveis de cromo, de acordo com o PROC GLM do SAS (2002),
com a = 0,05. 
Resultado e Discussão: Durante a fase experimental, a temperatura média foi 26,83±1,68ºC e a umidade 84±5,14%,
demonstrando que os animais foram submetidos a condições de desconforto térmico, segundo o manual da linhagem Ross
(AVIAGEN, 2014).Não houve interação (P>0,05) entre os níveis de cromo e vitamina C para as variáveis em estudo e entre o
tratamento controle com os demais grupos (Tabela 1), sugerindo que os nutrientes não foram capazes de realizar
modificações nos níveis séricos dos metabólitos em questão. Souza (2010) relata que HDL, LDL e triglicerídeos se alteram
com a suplementação de cromo. Em contra partida, Perai et al. (2014) relatou que o acréscimo dos nutrientes não teve efeito
significativo nas análises observadas.

 
Conclusão: A suplementação dietética de cromo levedura e da vitamina C não influenciou nos níveis de colesterol, HDL,
LDL e triglicerídeos avaliados nos animais, propondo que os níveis de vitamina C sintetizados pelas aves e cromo presentes
na dieta atendem as exigências nutricionais dos animais.
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Introdução: Altas temperaturas interferem na produção e imunidade de frangos de corte. Quando as aves estão em situações
de estresse térmico, suas funções metabólicas se alteram, o que prejudica o funcionamento do sistema imune. Em situações de
estresse pelo calor, o peso dos órgãos linfoides pode ser afetado negativamente, assim como os anticorpos circulantes
(HABIBIAN et al.2013). Com isso, as necessidades dietéticas basais para estes animais podem divergir das preconizadas,
devido principalmente, a um maior estresse oxidativo. A inclusão de cromo e vitamina C em níveis acima do recomendado
está fundamentada em seus efeitos antioxidantes em melhorar os parâmetros imunológicos, fisiológicos e produtivos, em
condições naturais de estresse por calor.Assim, objetivou-se avaliar a suplementação de cromo levedura e da vitamina C, de
forma isolada ou associada, em dietas para frangos de corte em estresse pelo calor, no período de 22 a 42 dias, sobre o peso
relativo dos órgãos linfoides.  
Material e Métodos: Foram alojados 700 frangos machos da linhagem Ross 308AP, em dois galpões de desempenho do
Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, com
procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação com Animais /UFPI, sob o número 087/12.Os animais
foram distribuídos em 35 boxes, com 20 aves por boxe. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em função dos
galpões, em esquema fatorial 3 x 2 + 1, com três níveis de cromo levedura (300, 600,900 ppb) associados a dois níveis de
vitamina C (150 e 300 mg/kg) e uma dieta controle (sem suplementação de cromo levedura e vitamina C), totalizando sete
tratamentos e cinco repetições. As dietas experimentais foram isonutritivas e formuladas conforme recomendação de
Rostagno et al. (2017). Aos 42 dias de idade, dois animais por boxe, com peso corporal próximo ao da média da parcela,
foram submetidos a um jejum de 12 horas e abatidos segundo os procedimentos padrões de abate. Os órgãos linfoides baço,
bolsa cloacal e timo foram coletados, secos em papel toalha e pesados em balança analítica de precisão de 0,001g, para a
determinação do peso relativo, sendo calculado em função do peso vivo da ave em jejum imediatamente antes do abate.Os
resultados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão para avaliar o efeito dos níveis de vitamina C, além do
teste de comparação de médias para avaliar o efeito dos níveis de cromo, de acordo com o PROC GLM do SAS (2002), com
a = 0,05. 
Resultado e Discussão: Durante o período experimental, a temperatura média foi de 26,83±1,68ºC e a umidade 84±5,14%,
comprovando que os animais estavam em condições de estresse térmico, segundo manual da linhagem (AVIAGEN,
2014).Não houve interação (P>0,05) entre os níveis de cromo e de vitamina C para as variáveis em questão, assim como não
houve diferença entre o tratamento controle com os demais (Tabela 1). Estes resultados contrapõem relato de Silva et al.
(2014), que ao suplementar frangos de corte em situação semelhante, observaram melhora na resposta imune. Cardoso (2015)
enfatiza que e que a associação de vitaminas com minerais maximiza o efeito do sistema imune sobre desafios estressores.
Com isso, observa-se que os níveis basais dos nutrientes neste estudo já atendem as necessidades das aves ou que o estresse
sofrido não foi suficiente para alterar os parâmetros imunitários avaliados.

 
Conclusão: A suplementação de cromo e vitamina C na dieta de frangos de corte submetidos a estresse por calor no período
de 22 a 42 dias não foi suficiente para alterar, de maneira significativa, o peso relativo dos órgãos linfoides dessas aves.  
Referências Bibliográficas: CARDOSO, A. L. S. P.; TESSARI, E. N. C. Interação entre imunidade e nutrição das aves:
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http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/spIIluwtcZYWUvo_2015-3-24-14-38-5.pdf . Acesso: 08 set.
2019.HABIBIAN M. et al, Effects of dietary selenium and vitamin E on immune response and biological blood parameters of
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2013.ROSS-AVIAGEN. Manual de Manejo Ross. 2014. Disponível em:< http://pt.aviagen.com/>. Acesso em 03 de setembro
de 2019.ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais.
4. ed, Viçosa: UFV, 2017. 448 p.SAS. Statistical analysis systems user’s guide: Version 9.0. Cary, NC, USA: SAS Institute
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Introdução: A produção brasileira de frango vem subindo desde 2009 e em 2016 chegou a valores de 12,90 milhões de 
toneladas (ABPA, 2017). A nutrição é responsável por 70% do custo de produção e em função dessa constatação devemos 
viabilizar a redução destes custos através da inserção de alimentos alternativos. O FRM surge como uma alternativa para 
substituição do milho, este, é um subproduto proveniente da produção de fubá, a limitação principal está no seu teor de fibra 
visto que o FRM é composto basicamente pelo pericarpo. Segundo Barbosa et al. (2012) enzimas exógenas contribuem 
aumentando a digestibilidade de polissacarídeos não amídicos que estão presentes em ingredientes de origem vegetal em 
menor ou maior concentração. Por este aspecto o objetivo da pesquisa foi avaliar o aproveitamento das rações contendo 
milho, farelo de soja e/ou FRM suplementadas ou não com enzima em frangos de corte através dos pesos e rendimentos da 
carcaça e dos principais cortes (coxa, sobrecoxa e peito).

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisas com Aves do Departamento de Zootecnia da 
UFRPE. Foram utilizados 1536 pintos da linhagem comercial Ross 308 (AP95) de 1 a 42 dias de idade, alojados em galpão 
de alvenaria distribuídos em boxes com dimensões de 1,15 m x 1,80 m cada, equipadas com bebedouro tipo nipple e 
comedouro tubular. As rações e a água foram fornecidas à vontade. Foram oito tratamentos em delineamento inteiramente 
casualizado em arranjo fatorial 4x2, sendo quatro níveis (0%, 18%, 36% e 54%) de inclusão de FRM x sem e com enzima, 
oito repetições com 24 aves por parcela. As enzimas utilizadas foram carboidrases (Ronozyme® WX-xilanase e 
Ronozyme®Histarch-amilase) e protease (Ronozyme®Proact). As dietas foram isoproteicas e isoenergéticas preconizadas 
por Rostagno et al. (2017). Ao final, com 42 dias de idade, duas aves com o peso corporal médio de cada parcela foram 
selecionadas e identificadas, submetidas a um jejum alimentar de 6 horas, foram pesadas e eutanásias para insensibilização e 
posteriormente corte na jugular, e escaldagem, depenagem e evisceração. Posteriormente, colocadas em câmara fria durante 
24 horas, e em seguida pesadas a carcaça e os principais cortes (coxa, sobrecoxa e peito), e determinado os rendimentos ao 
relacionar o peso da carcaça e dos cortes com o peso de abate e multiplicado por 100. Na análise estatística foi utilizado o 
pacote computacional Statistical Analysis System (2009), avaliando efeito dos fatores (níveis de FRM e sem e com enzima) e 
sua interação e análise de regressão em relação ao fator nível.

Resultado e Discussão: Foi observado que não houve interação entre enzima e níveis de inclusão do FRM ao avaliar os 
pesos e rendimentos de carcaça e dos cortes Já a suplementação de enzima, independente dos ingredientes que compõe a 
dieta, ocasionou aumento no peso de jejum (p=0,0432) e nos cortes de peito (p=0,0404), sobrecoxa (p=0,0419) e coxa 
(p=0,0380), e no rendimento de sobrecoxa (p=0,0201). Este resultado se deve ao complexo enzimático visto que de acordo 
com Adeola et al. (2010), as enzimas exógenas proporcionam hidrólise dos polissacarídeos não-amídicos, proporcionando o 
maior aproveitamento da dieta. Quanto a adição de FRM foi observado pela análise de variância efeito significativo no peso 
em jejum (0,0155), carcaça ao abate (p=0,0284), carcaça fria (p=0,0198) e em todos os cortes: peito (p=0,0182), sobrecoxa 
(p=0,0236) e coxa (p=0,0191). Ao realizar a análise de regressão evidenciou efeito linear decrescente com o aumento dos 
níveis de inclusão de FRM nas dietas no peso de jejum (p=0,0060), da carcaça ao abate (p<0,0044) da carcaça fria 
(p=0,0046), pesos do peito (p=0,0182), sobrecoxa (p=0,0236) e coxa (p=0,0191). Isto provavelmente devido ao aumento de 
fibra, pois a dieta sem FRM para a dieta com inclusão de 59% foi de em torno de 92%. Este resultado corrobora com os de 
Zanotto et al (1996) que encontrou decréscimo no peso dos animais de acordo com o aumento nos níveis de inclusão de FRM 
(0, 25, 50, 75 e 100%). Entretanto, Nascimento (2015) ao incluir diferentes níveis (0, 13, 26, 39 e 52%) não observaram 
diferença significativa nos parâmetros de carcaça.



Conclusão: O FRM ao ser incluído não afetou os rendimentos de carcaça e dos cortes e seu uso nas dietas depende da 
análise econômica e independente dos ingredientes utilizados nas rações é recomendável o uso de enzima.
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Introdução: A avicultura de corte é um dos setores agroindustriais que mais se desenvolveu nos últimos anos, passando a
constituir um dos principais segmentos da indústria de carnes. A eficiência desta cadeia está relacionada a vários fatores,
como: melhoramento de linhagens e insumos, investimentos em tecnologias de automatização do sistema produtivo, além de
uma dieta adequada (OLIVEIRA & NÄÄS, 2012). Existem várias linhas de pesquisa com uso de ingredientes alternativos na
nutrição de frango de corte, em especial, alimentos que o substituam (VALADARES et al., 2016). De acordo com Brenes et
al. (1993) o aumento dos intestinos e do sistema digestório como um todo pode ser uma resposta adaptativa ao aumento pela
necessidade de enzimas. Por estes motivos, espera-se avaliar rações contendo farelo residual de milho com e sem complexo
enzimático sobre o rendimento dos órgãos do sistema digestivo de frangos de corte.

Material e Métodos: O experimento foi realizado nas instalações experimentais do Departamento de Zootecnia da UFRPE.
Foram utilizados 1536 frangos de corte machos da linhagem comercial Ross 308 AP, alojados em galpão de alvenaria
dividido em boxes equipados com bebedouro tipo nipple e comedouro tubular, com piso em alvenaria coberto com
maravalha, e laterais teladas. Foram distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado em arranjo fatorial
4×2 (quatro níveis de inclusão de FRM x sem e com enzima), 8 repetições com 24 aves por unidade experimental. Os
tratamentos adotados em todas as fases foram dietas com ou sem adição de enzimas com a inclusão de FRM nos níveis de
0%, 18%, 36% e 54%. As enzimas utilizadas foram carboidrases (Ronozyme® WX-xilanase e Ronozyme®Histarch-amilase)
e protease (Ronozyme®Proact). Aos 42 dias de idade foram abatidas duas aves em jejum (6 horas), selecionadas pelo peso
corporal médio de cada parcela, e identificadas para pesagem dos órgãos. Realizou-se a eutanásia via deslocamento cervical
para proceder à insensibilização e posteriormente morte do animal via sangria por corte na jugular. Na sequência foram
realizadas a escaldagem, depenagem e evisceração. Foi feita a pesagem dos órgãos e determinado o rendimento, através da
relação peso do órgão com o peso de abate da ave, e multiplicado por 100. Na análise estatística foi utilizado o pacote
computacional Statistical Analysis System (2008), para análise de variância avaliando efeito dos fatores (níveis de FRM e
sem e com enzima) e sua interação e análise de regressão em relação ao fator nível.

Resultado e Discussão: Na Tabela 1 estão os resultados dos pesos e rendimentos dos órgãos de frangos de corte até os 42
dias de idade alimentados com dietas contendo FRM sem e com complexo enzimático. Não houve interação entre níveis de
FRM e suplementação do complexo enzimático sobre as variáveis avaliadas. Ao analisar o efeito da enzima, houve aumento
no peso de abate (p=0,0432), no peso (p=0,0114) e rendimento (p=0,0056) da moela. Entretanto, Alam et al. (2003) não
encontraram efeito da enzima sobre o peso da moela, pois as dietas tinham o mesmo teor de fibra, diferente do presente
trabalho. Ao avaliar o FRM, foi observado efeito no peso de abate (p<0,0001), peso (p=0,0203) e rendimento (p= 0,0163) da
moela, peso do fígado (0,0167), peso (p=0,0136) e rendimento (0,0242) do intestino. Na análise de regressão foram
encontrados efeito linear decrescente para peso de abate (p<0,0001) e peso do fígado (p=0,0015), e quadrático no peso
(p=0,0039) e rendimento da moela (p=0,0030), peso (p=0,0432) e rendimento do intestino (p=0,0281), onde os maiores
resultados foram em dietas com 36,82%, 42,02%, 30,48% e 29,75% de FRM, respectivamente. Todas as dietas com FRM
proporcionaram valores superiores em relação as dietas a base de milho e farelo de soja. Provavelmente devido a quantidade
de fibra na ração com FRM, consequentemente mais no órgão, tendo maior atividade e desenvolvimento. Mateos et al. (2012)
afirmam que inclusão da fibra na alimentação de aves pode apresentar um efeito positivo sobre a funcionalidade da moela,
por maior tempo de passagem neste órgão, havendo uma necessidade maior de maceração.

Conclusão: O FRM aumenta os pesos e rendimentos do intestino e da moela dos frangos de corte, e dentre os níveis
utilizados os maiores rendimentos do intestino e da moela foi em torno de 36%, e a enzima também proporcionou aumento no
rendimento da moela, porém independente dos ingredientes utilizados na dieta.
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Introdução: A torta de girassol (TG) pode ser uma opção para substituir alimentos onerosos mais usados na nutrição de aves,
e mesmo apresentando bons resultados no desempenho das poedeiras, seu uso deve ser limitado devido ao teor considerável
de fibra (OLIVEIRA et al., 2007). O uso de alimentos fibrosos pode afetar a digestibilidade dos nutrientes (BRITO et al.,
2008), e as enzimas na alimentação visam um melhor aproveitamento dos nutrientes pelas aves (LIMA et al., 2007). O
objetivo deste trabalho foi avaliar a inclusão da TG com ou sem enzimas nas rações de frangas de reposição semipesadas e
seu efeito sobre o desempenho na produção de ovos. 
Material e Métodos: Foi conduzido um experimento no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Ceará com 480 aves
Hy-Line Brown com 7 semanas de idade separadas pelo peso vivo (SAKOMURA E ROSTAGNO, 2007) e distribuídas em
delineamento inteiramente casualisado, esquema fatorial 2x2+1, sendo 2 níveis de inclusãode TG (12 e 24%), 2 formas de
enzimas (presença e ausência) mais 1 tratamento controle à base de milho e farelo de soja, totalizando 5 tratamentos com 6
repetições de 16 aves. As rações foram formuladas segundo manual da linhagem e os valores de composição dos alimentos
por Rostagno et al. (2017), exceto para a TG. Foram utilizadas carboidrases, proteases e fitases com a redução da matriz
nutricional e energética nas rações. Ao final da 17ª semana de idade, 330 aves foram transferidas para o galpão de postura,
mantendo a distribuição do fatorial, porém com repetições de 11 aves. Foi analisado da 18ª a 35ª semana de idade, sendo
ofertada ração de postura a base de milho e farelo de soja para todas as aves. As variáveis analisadas foram consumo de
ração, percentagem de postura, peso dos ovos, massa de ovos e conversão alimentar por massa de ovos. A comparação das
médias para os fatores foi feita pelo teste F (5%), enquanto para os tratamentos em relação ao tratamento controle pelo teste
de Dunnett (5%). 
Resultado e Discussão: Não foram observados interações ou efeitos isolados sobre as variáveis estudadas na postura durante
a 18ª a 35ª semanas de idade (Tabela 1). Não houve diferenças entre as rações quando as médias foram comparadas pelo teste
de Dunnett (5%). Resultados semelhantes foram observados por Pinheiro et al., (2013), com poedeiras consumindo rações
contendo 7, 14 e 21% de inclusão de TG, onde não houve diferença significativa no desempenho em comparação ao
tratamento controle. Araújo et al. (2008) trabalhando com o farelo de trigo que é fibroso, não encontraram efeitos negativos
quando incluíram enzimas nas rações de poedeiras semipesadas sobre o consumo de ração, produção de ovos, massa de ovos,
bem como conversão alimentar por massa e por dúzia de ovos.

 
Conclusão: A TG pode ser usada até 24% para frangas de reposição semipesadas, sem perda produtiva no início da postura,
enquanto as enzimas foram suficientes para manter o desempenho. 
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Introdução: A busca por equinos de andamento cômodo, aptos para caçadas e lida com o gado, faz parte da história cultural
do sul de Minas Gerais. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a genética dos cavalos da Coudelaria de Álter foi
introduzida no rebanho da Fazenda Campo Alegre, de propriedade do Barão de Alfenas, marco inicial da formação da raça
Mangalarga (Simões, 2014).Devido a habilidade esportiva e andamento diagonalizado e cômodo dos equinos descendentes da
tropa do Barão de Alfenas, a raça logo se expandiu entre os paulistas, que disseminaram por todo o Estado de São Paulo e
Estados vizinhos. Com a expansão do rebanho e surgimento de novos criadores, a seleção se intensificou (Prado, 2008).A
expansão de uma raça, geralmente, está atrelada a contextos histórico-cultural e econômico que ocorreram ao longo da sua
formação e desenvolvimento. Objetivou-se com o trabalho quantificar e analisar as alterações demográficas do rebanho
registrado da raça Mangalarga. 
Material e Métodos: Utilizou-se informações de 206.428 equinos Mangalarga, extraídas do banco de dados do Sistema de
Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM). Os dados foram
agrupados por data de nascimento dos equinos (1930 a 2018) e localização do criatório (Estados brasileiros), sendo
posteriormente submetidos às análises estatísticas descritivas. 
Resultado e Discussão: Entre 1930 e 1990 houve aumento progressivo na emissão de registros para equinos Mangalarga,
com destaque para as décadas de 70 e 80, quando se registrou maior taxa de crescimento do rebanho (Figura 1). Neste mesmo
período, observou-se expansão da raça para as diferentes regiões do território brasileiro. O aumento do rebanho mostrou a
aceitabilidade da raça entre os produtores, além dos aspectos mercadológicos da época.Na década de 90, o número de
registros definitivos emitidos sofreu desaceleração, registrando em todo território nacional crescimento de 7,69%. Já na
primeira década do século XXI, o número de registros definitivos emitidos pela ABCCRM sofreu forte retração em todos os
Estados Brasileiros, com redução média de 70,89%. Essa redução pode estar associada a decisões impopulares tomadas pela
administração executiva da ABCCRM, no final dos anos de 1990, fazendo com que alguns associados deixassem de registrar
seus animais na referida instituição.Em 2018, identificou-se criatórios da raça Mangalarga em 23 Estados Brasileiros e no
Distrito Federal, onde São Paulo foi detentor do maior rebanho, com 14.001 equinos registrados, seguido de Minas Gerais
com 2.088 animais e Bahia com 859 indivíduos registrados em definitivos. O fato da região sudeste apresentar o maior
rebanho Mangalarga (87%) pode ser explicado pela raça ter se originado em Minas Gerais e, posteriormente, ser
desenvolvida em São Paulo. Além disso, o sudeste brasileiro possui o maior rebanho de equinos do Brasil (IBGE, 2017).

 
Conclusão: O rebanho registrado da raça Mangalarga alcançou maior expressão entre as décadas de 80 e 90, seguido por
forte retração desde então. Além disso, a raça Mangalarga está distribuída por todo o Brasil, com destaque para a região
sudeste. 
Agradecimentos: Agradecemos à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga por disponibilizar os
dados, assim como à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão das bolsas de iniciação científica, mestrado e pós-
doutorado. 
Referências Bibliográficas: IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de



Recuperação Automática – SIDRA, 2017. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>. Acesso em jun.
2019.PRADO, R. S. A. Raízes Mangalarga. São Paulo: Empresa das Artes, 2008. 259p. SIMÕES, F. Mangalarga e o Cavalo
de Sela Brasileiro. 4 ed. São Paulo: Editora dos Criadores, 2014. 260p.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

ESTUDO DE ENTEROBACTÉRIAS EM CECOS DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS 
COM TORTA DAS SEMENTES DE MORINGA OLEÍFERA
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Introdução: Na avicultura, os ovos são incubados em ambientes limpos, ocasionando uma multiplicação 
desenfreada de patógenos na flora intestinal dos animais, pela ausência de agentes naturais da microbiota 
(CRHANOVA et al., 2011). Os animais podem então ser considerados como veiculadores de zoonoses, já que a 
infecção se dá por meio do consumo da carne e produtos derivados crus, pela má conservação dos alimentos, e 
manipulação inadequada dos mesmos (ANDRADE et al., 2010; WEI et al., 2013). Dentre os vegetais com 
potencial antimicrobiano, destaca-se a Moringa oleífera, já que o óleo essencial extraído de suas folhas 
apresenta alto teor de monoterpenos e sesquiterpenos oxigenados, que são importantes do ponto de vista 
farmacêutico (BARRETO et al., 2009). O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de enterobactérias, 
inclusive Salmonella, presentes na microbiota intestinal das aves, alimentadas com torta de Moringa oleífera Lam.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais, com a licença de N° 04/2017. Foram utilizados 288 pintos de um dia de 
idade da linhagem coob 500 alojadas em baterias de três andares com gaiolas metabólicas de dimensões 1,00 x 
0,50 x 0,50 metros. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e três 
repetições, em três fases de criação: pré-inicial (1 a 10 dias); inicial (11 a 21 dias) e crescimento (22 a 35 dias). 
A composição da torta de Moringa oleífera e os tratamentos são apresentados nas tabelas 1 e 2, 
respectivamente. Para avaliar a microbiota intestinal foram realizadas a coleta e o peso do ceco, totalizando 18 
amostras por fase, com dois cecos cada, perfazendo uma amostragem total de 54 exemplares. Para a técnica de 
identificação microbiológica das enterobactérias, foi utilizado o protocolo experimental descritos em OLIVEIRA 
et al. (2004) com modificações. Os procedimentos posteriores consistiram em: pré-enriquecimento, 
enriquecimento seletivo, semeadura nos meios seletivos, seleção das colônias e teste bioquímico para 
identificação das enterobactérias (OLIVEIRA et. al., 2004, com modificações). Posteriormente foi executada a 
prova de Indol, prova de citrato e teste de urease, além, de provas bioquímicas complementares, através do 
Vermelho de Metil (VM) e Voges-Proskauer (VP). Os microrganismos foram submetidos à incubação de 37 
ºC, por 24 horas. Após os testes, os microorganismos foram classificados de acordo com o gênero e/ou espécie.

Resultado e Discussão: Das oito espécies de Bacilos Gram-Negativos (BGN) identificados no ceco dos 
frangos de corte utilizados, foram predominantes os microrganismos pertencentes ao grupo dos fermentadores de 
açúcares: Enterobacter spp., Edwardsiella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Morganella morganii, Proteus 
mirabilis e Proteus vulgaris. Além disso, foi identificada a presença de Bacilos Não Fermentadores (BNF) nas 
amostras. É possível observar que houve variação quanto à presença de colônias de bactérias entre as diversas 
fases de criação, sendo descrito pela Figura 1. Múltiplos fatores têm o potencial de danificar ou favorecer o 
desenvolvimento da microbiota intestinal. Dentre os aspectos que englobam esses elementos estão: o estresse 
fisiológico, o uso de antibióticos, alteração do peristaltismo do trato gastrointestinal, radiação e modificações na 
dieta dos animais (HAWRELAK & MYERS, 2004). No entanto, não foi possível verificar interações entre a dieta 
fornecida com torta das sementes de Moringa oleífera, e a frequência e quantidade das enterobactérias, já que 
não foi feita uma contagem das mesmas, apesar de ser comprovada a existência da capacidade antimicrobiana 
descritas na literatura para M. oleífera (MATOS, 2002).



Conclusão: Não foi possível associar os diferentes níveis de inclusão da torta de sementes de Moringa oleífera 
com a frequência das Enterobactérias presentes no ceco dos frangos de corte analisados. Por outro lado, foi 
possível obter uma análise qualitativa dos microrganismos patógenos presentes nessas amostras, indicando que 
esses animais podem ser considerados como possíveis disseminadores de zoonoses.
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2010.BARRETO, M. B.; FREITAS, J. V. B.; SILVEIRA, E. R et al. Constituintes químicos voláteis e não-
voláteis de Moringa oleífera Lam., Moringaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, n. 4, p. 893-897, 
2009.CRHANOVA, M.; HRADECKA, H.; FALDYNOVA, M.; MATULOVA, M.; HAVLICKOVA, H.; 
SISAK, F.; RYCHLIK, I. Immune response of chicken gutto natural colonization by gut microflora and to 
Salmonella enteric serovar enteritis disinfection. Infection and immunity, v. 79, n. 7, p. 2755-2763, 
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Review, v. 9, n. 2, p. 180-197, 2004.MATOS, F. J. A. Farmácias vivas: sistema de utilização de plantas 
medicinais projetado para pequenas comunidades. 4. ed. Fortaleza: UFC, SEBRAE/CE, 2002.WEI. S.; 
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Introdução: O tambaqui é o peixe nativo mais produzido no Brasil. O conhecimento de suas exigências nutricionais é
necessário para a elaboração de rações balanceadas que otimize seu desempenho. Neste sentido, a determinação da exigência
de lisina tem sido priorizada na nutrição de peixes por ser o aminoácido essencial encontrado em maior concentração na
carcaça, o primeiro aminoácido limitante em algumas fontes proteicas e o aminoácido de referência no padrão da proteína
ideal (BOMFIM et al., 2010). Considerando que a exigência de um aminoácido varia em função da faixa de peso (NRC,
2011) e a carência de informações a respeito da exigência dietética deste aminoácido para as demais fases de criação,
objetivou-se determinar a exigência de lisina digestível em rações para o tambaqui na fase juvenil/crescimento (20 a 100 g). 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição e Alimentação de Organismos Aquáticos do
Maranhão - LANUMA/UFMA. Foram utilizados 360 alevinos com peso de 25,05±0,27 gramas, em delineamento
inteiramente casualizado, composto por seis tratamentos (rações com 1,20; 1,38; 1,56; 1,74; 1,92; e 2,10% de lisina
digestível), seis repetições por tratamento e dez peixes por parcela, com duração de 50 dias; e foi conduzido pelas normas do
Comitê de Ética no uso animal da UFMA (nº do registro: 23115.011750/2018-52). As dietas foram formuladas por meio da
técnica da diluição. As rações foram peletizadas, secas em estufa, trituradas e fornecidas diariamente em seis refeições (8, 10,
12, 14, 16 e 18 horas), com sucessivos repasses até a saciedade aparente. Após o período experimental, os peixes foram
submetidos a jejum de 24 horas, insensibilizados, eutanasiados com overdose de benzocaína 200 mg/L e pesados. Também
foi aferido o consumo de ração durante o período experimental. Foi avaliado o ganho de peso, consumo de ração, consumo de
lisina digestível, conversão alimentar, taxa de crescimento específico e eficiência de lisina digestível para o ganho de peso.
Os dados foram submetidos a analise de variância e o efeito dos níveis de lisina digestível foram avaliados pelos modelos
linear, quadrático e descontinuo “Linear Response Plateau” (LRP), ao nível de cinco por cento de probabilidade valendo-se
do programa SAEG (1997). 
Resultado e Discussão: Observou-se que o ganho de peso e taxa de crescimento específico não foram influenciados pelos
tratamentos (P>0,05). Por outro lado, o consumo de ração dos peixes diminuiu (P<0,05) e o consumo de lisina digestível
aumentou linearmente (P<0,01) em função da elevação da concentração dietética deste aminoácido (Tabela 1). Considerando
que a lisina é o primeiro aminoácido limitante para cada nível proteico testado, condicionando, desta forma, a utilização da
proteína, pode-se inferir que o melhor balanceamento da ração proporcionado pela elevação das concentrações dietéticas
deste aminoácido aumentou a eficiência da utilização da ração, uma vez que o ganho de peso não foi alterado pelos
tratamentos. A conversão alimentar reduziu de forma linear (P<0,01) com a elevação dos níveis de lisina nas rações. Contudo,
o modelo “Linear Response Plateau” – LRP foi o que melhor se ajustou aos dados, estimando em 1,51% o nível de lisina
digestível a partir do qual ocorreu o platô, confirmando a essencialidade deste aminoácido. Por outro lado, a eficiência de
lisina digestível para o ganho de peso reduziu de forma linear (P<0,01) com a elevação dos níveis de lisina digestível.

 
Conclusão: A recomendação do nível de lisina digestivel em rações para tambaquis na fase entre 20 e 100 gramas é de
1,51%. 
Agradecimentos: À Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA, pelo apoio financeiro.
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Introdução: O tambaqui é a espécie nativa mais cultiva no país. É importante o conhecimento da exigência de proteína
digestível para formulações de dietas de baixo custo. A exigência de proteína é determinada pelos métodos dose resposta e
fatorial (Sakomura e Rostagno, 2016). O método dose reposta é considerado empírico e seus resultados são validados
somente em condições experimentais semelhantes. O método fatorial quantifica a quantidades de nutrientes depositados para
mantença e produção (Sakomura e Rostagno, 2016). Entretanto, são inexistentes na literatura trabalhos que relatam a
exigência de proteína digestível para mantença de tambaqui. O conhecimento da exigência de proteína para mantença
permitirá o racionamento de ração, em quantidades mínimas, para atender as exigências nutricionais, quando atingir tamanho
comercial ou sob condições adversas de cultivo. Objetivou- se determinar a exigência de proteína digestível para mantença de
tambaqui na fase de crescimento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Alimentação de Organismo Aquático do
Maranhão- LANUMA/UFMA. Foram utilizados 100 tambaqui com peso médio inicial de 127,96 ± 4,71 g, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado, composto por quatro tratamentos (9,16; 13,74; 18,32 e 22,90% de proteína digestível)
e cinco repetições por tratamento, com cinco peixes por unidade experimental com duração de 20 dias, conduzido pelas
normas do Comitê de Ética no uso animal da UFMA (nº 23115.015461/2019-11). As dietas foram formuladas por meio da
técnica da diluição. Posteriormente, os ingredientes foram triturados, misturados, umedecidos em água aquecida a 50ºC,
peletizadas, secas em estufa, trituradas, peneiradas e fornecidas diariamente em seis refeições (08:00, 10:00, 12:00,14:00,
16:00 e 18:00 horas) até a saciedade aparente. Foram destacados 10 animais no início e todos os animais ao final do
experimento, depois insensibilizados e eutanasiados em benzocaina e posteriormente analisados em laboratório conforme a
metodologia descrita por Detmann et al. (2012), para obtenção dos teores de proteína inicial e final. Foram analisados o
consumo de ração, consumo de proteína digestível e retenção de proteína digestível. Os dados foram submetidos a analises de
regressão, ao nível de cinco porcento de probabilidade com o auxílio do software InfoStat (2008). 
Resultado e Discussão: O consumo de ração reduziu de forma linear (p<0,05) com o aumento dos níveis de proteína
digestível na dieta. Uma possível explicação é que os animais consumiram mais nos primeiros níveis para compensar o
desbalanceamento de aminoácidos. Foram constatados efeito linear (p<0,05) sobre o consumo de proteína digestível e
retenção de proteína digestível, ocorrendo um aumento à medida que se elevou os níveis de proteína digestível na dieta. A
exigência de mantença é calculada por meio de uma resposta linear, entre a ingestão da proteína e o ganho de proteína (NRC,
2011). A exigência de proteína digestível para mantença de tambaqui na fase de crescimento é 1973,27 mg kg-0,7 dia-1,
obtido através da equação Y= 24,50PD- 48351,05 (p< 0,0001; r2 = 0, 8863). O valor da exigência de mantença encontra-se
acima das recomendadas por He et al. (2013) para a tilápia do Nilo com valor de 1068 mg kg-0,7 dia-1 e 210 mg kg-0,7dia-1
para adultos (165 g) e juvenis (20,7 g), respectivamente. Está diferença pode estar relacionado com a diferença entre espécies
ou peso corporal dos animais (He et al. 2013; HUA, 2013). As espécies de peixes podem apresentar metabolismo diferente na
utilização de proteína para mantença e turnover proteico (NRC, 2011). Em animais jovens, os requerimentos de proteína
destinados para manutenção representam uma pequena fração da exigência total, porém esta situação se inverte à medida que
o animal aumenta de tamanho (ABBOUDI et al., 2006).

 
Conclusão: A exigência de proteína digestível para mantença de tambaqui na fase de crescimento é de 1973, 27 mg kg-0,7
dia-1. 
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Introdução: A avicultura vem se desenvolvendo cada vez mais, com a introdução de técnicas mais avançadas e melhor
manejo dos animais e com isso vem crescendo fortemente no Brasil e no mundo. As pesquisas acerca da formulação de
rações são escassas quando se trata de frangos criados em altas temperaturas, como ocorre na região nordeste. São utilizadas
para essas formulações tabelas internacionais e nacionais que não se aplicam à realidade de regiões como o nordeste. Na
alimentação das aves, o farelo de soja e o milho moído são os ingredientes utilizados em maiores quantidades na formulação
das dietas, em contrapartida, mostram-se com baixos níveis de aminoácidos, assim, não atendem as exigências nutricionais
das aves. A metionina tem um efeito positivo sobre a concentração da proteína tissular, melhorando assim o rendimento de
carcaça. O objetivo do trabalho foi estimar as exigências nutricionais de metionina digestível para frangos de corte criados no
semiárido paraibano. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no galpão experimental de Avicultura que se localiza na Fazenda
Experimental – NUPEÁRIDO (Núcleo de Pesquisa do Semiárido) da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG no
Centro de Saúde e Tecnologia Rural / CSTR no município de Patos – PB. Na fase de crescimento, de 22 a 33, para compor os
tratamentos, as rações experimentais apresentaram os valores de 0,384; 0,407; 0,431; 0,457 e 0,484 metionina digestível. Na
pesquisa foram utilizadas 360 aves machos, adquiridas com um dia de vida, que foram alojadas em boxes com 12 animais por
parcela experimental. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, onde foram utilizados cinco
tratamentos (cinco níveis de metionina digestível), com seis repetições e 12 aves por parcela experimental, totalizando 360
frangos de corte. Os parâmetros avaliados foram submetidos à regressão, utilizando-se o Sistema para Análises Estatísticas e
Genéticas (SAS), desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa - UFV (1997). 
Resultado e Discussão: Na tabela 1, observa-se que houve diferença significativa para as variáveis, consumo de ração e
conversão alimentar. Conforme foram aumentados os níveis de metionina na dieta, houve uma diminuição no consumo de
ração. Já para a variável conversão alimentar, foi visto que houve uma melhora nos resultados através dos níveis crescentes
de metionina na dieta. Resultados semelhantes aos verificados nesta pesquisa, foram observados por Wheeler e Latshaw
(1981), os quais relataram que o aumento do nível de Met+Cis na ração propicia o aumento do peso corporal e diminuiu o
consumo de ração. Resultados contrários, foram verificados por Costa et al. (2015) que realizando um experimento com aves
de 33 dias de idade, observaram que não houve diferença significativa (P>0,05) no consumo de ração para os frangos de corte
que foram alimentados com a ração basal (sem fontes de metionina) quando comparados com aqueles que foram alimentados
com as fontes de metionina.

 
Conclusão: Recomenda-se 0,407% de metionina digestível na dieta de frangos de corte machos criados no semiárido
paraibano.
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Introdução: A produção de aves caipiras é um dos segmentos da avicultura alternativa com crescimento promissor, neste
sistema de produção as aves têm acesso direto ao solo, criando condições para o desenvolvimento de endoparasitas, o que
gera problemas produtivos, levando a perdas econômicas pelo retardo no crescimento das aves e piora da conversão alimentar
(SIQUEIRA & MARQUES, 2016). O uso de anti-helminticos na produção de aves caipiras acaba sendo uma necessidade,
entretanto, seu uso pode promover aumento nos custos de produção. O Chenopodium ambrosioides L., encontrado facilmente
em todo Brasil e conhecido como mastruz, possui princípios ativos com propriedades terapêuticas e farmacológicas, como os
compostos fenólicos, flavononas, taninos e triterpenóides (Sá et al., 2014) podendo ser utilizado nas dietas animais.
Objetivou-se avaliar o efeito do extrato aquoso do Mastruz incluído na dieta de frangos de crescimento lento, no período de 1
a 72 dias de idade, como anti-helmíntico natural. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade
Federal do Amazonas, campus Parintins. Utilizou-se 192 pintos, pesadão vermelho, de um a 72 dias de idade, peso médio
inicial de 34 gramas, lote misto. As aves foram distribuídas ao acaso dentro de dois tratamentos (0 e 0,2% de extrato aquoso
de mastruz - EAM) e 6 repetições com 16 aves cada. Estas foram alojadas em boxes cobertos com cama de maravalha
reutilizada de um lote de frangos caipiras, equipado com comedouro tubular, bebedouro pendular e sistema de aquecimento
para fase inicial. Utilizou-se 24h diárias de luz de 1 a 14 dias e de 12h de 15 dias a 72 dias de idade.As dietas foram a base de
milho e farelo de soja atendendo às exigências nutricionais das aves de desempenho médio de acordo com Silva et al. (2016).
No preparo do EAM foi utilizada a metodologia de Mateus et al. (2014) e este foi adicionado as rações em substituição ao
inerte. As aves receberam ração e água a vontade. Semanalmente as aves e sobras de ração foram pesadas. Aos 52 dias de
idade, duas aves com peso médio da parcela foram abatidas para coleta do conteúdo cecal e análise de OPG.Os dados foram
obtidos foram submetidos a análise de variância e Teste F (p<0,05), sendo os de OPG transformados em X2. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para as variáveis de desempenho
(Tabela 1), entretanto, houve uma redução de 69% no número de ovos de helmintos por gramas de conteúdo cecal das aves
aos 56 dias de idade alimentadas com EAM Os compostos ativos presentes em maior concentração no mastruz são o ascaridol
e carvacrol, compostos com ação antihelmintica e antimicrobiana, respectivamente (KOBA et al., 2009). O ascaridol é um
monoterpeno bicíclico que possui uma ponte formada por um grupamento funcional peróxido que promove paralisia da
musculatura dos parasitas intestinais (OLIVEIRA, 2003), fazendo com que este se desprenda do tecido onde está aderido.
Essa substância quando usada em grandes concentrações pode causar toxidade aos animais quando usado em níveis de
aproximadamente 100 mg/Kg de peso vivo (OKUYAMA et al., 1993). Os resultados obtidos indicam que o EAM não
interfere no desempenho de frangos de crescimento lento, entretanto, reduz a infestação por helmintos nessas aves.
Entretanto, mais pesquisas são necessárias para conhecer o modo de atuação do EAM e o nível mais adequado de adição na
dieta, uma vez que ele possui compostos importantes para prevenção de doenças em aves.

 
Conclusão: Conclui-se que 0,2% do extrato aquoso do mastruz pode ser adicionado a dieta de aves de crescimento lento
como anti-helmíntico natural sem afetar o desempenho das aves. 
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Introdução: A produção de codornas pode ser uma alternativa para o pequeno produtor, em função destas aves 
apresentarem boas taxas de postura, baixo consumo de ração e necessitarem de pequeno espaço para criação 
(Bonfim e Melo, 2015). Para garantir uma boa produção de ovos no período de postura, as codornas necessitam 
de uma boa nutrição durante o período inicial da criação (Pinto et al., 2003). A fim de reduzir os custos de 
produção, os pesquisadores têm avaliado alimentos alternativos com boa disponibilidade e baixo custo. Dentre 
os alimentos alternativos adaptados às regiões secas, a moringa apresenta-se com grande potencial, pois contém 
atributos nutricionais essenciais, como altos teores de proteína, vitaminas e minerais, além de princípios 
bioativos, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (Cárceres et al., 1992). Desta forma, objetivou-se 
avaliar o uso do feno de folhas de moringa em dietas para codornas japonesas de 1 a 21 dias de idade.

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental Vale do Acaraú, Sobral-CE. Foram 
utilizadas 300 codornas fêmeas (Coturnix coturnix japonica), com um dia de idade, com peso inicial médio de 
6,62±0,15g. As aves foram distribuídas em delineamento em blocos casualizados, com cinco tratamentos e 
quatro repetições, de 15 aves cada. Os tratamentos foram constituídos por uma dieta controle, formulada a base 
de milho e farelo de soja, e quatro dietas com níveis crescentes de feno de folhas de moringa (FFM) (3, 6, 9 e 12 
%). As aves foram alojadas em caixas de plástico com dimensões de 0,51 x 0,34 x 0,26 m (comprimento, largura e 
altura), forradas com papel madeira, para coleta de excretas e separação para pesagem de eventuais desperdícios 
de ração por peneiramento. Cada caixa continha um bebedouro tipo pressão e um comedouro tubular 
artesanal. Nos primeiros 7 dias, a temperatura artificial foi fornecida por meio de lâmpadas 
incandescentes. Foram avaliados o consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar.O consumo de ração 
foi calculado pela diferença entre ração fornecida e sobras de ração, nos baldes e nos comedouros, bem como 
o desperdício. Para a mensuração do ganho de peso, as codornas foram pesadas no início e no final da fase. A 
conversão alimentar foi calculada pela relação entre o consumo de ração e o ganho de peso das aves. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Dunnett a 5% de 
probabilidade. Além disso, procedeu-se a análise de regressão, considerando-se os tratamentos com os níveis 
crescentes de FFM.

Resultado e Discussão: Com exceção do consumo de ração (CR), não houve diferença entre os tratamentos com 
inclusão de FFM e a dieta controle para nenhuma das variáveis avaliadas. O CR das codornas alimentadas com 
a dieta sem FFM foi maior do que o CR das aves recebendo FFM, independente do nível de inclusão. Da 
mesma forma, somente o CR foi influenciado pelos níveis crescentes de FFM, em que o consumo decresceu 
linearmente com a inclusão deste alimento na dieta, conforme a equação de regressão: Y = 228,95 – 4,1667X (r² 
= 0,91) (Tabela 01).Mahmud et al. (2016) trabalhando com 0; 1,8; 3,6 e 5,4% de FFM na ração para codornas no 
período de 1 a 42 dias, não verificaram diferença para CR e ganho de peso (GP). No entanto, a conversão 
alimentar (CA) foi pior para o maior nível de substituição. Fouad e El-Rayes (2019) verificaram maior GP, 
CR e melhor CA em codornas alimentadas com 0,3; 0,5 e 0,7% de FFM na dieta. Os resultados divergentes 
se devem aos diferentes níveis de moringa estudados, diferentes idades e composição das plantas, bem como 
diferentes fases avaliadas.



Conclusão: O feno de folhas de moringa pode ser utilizado em até 12% nas dietas para codornas japonesas de 1 a 
21 dias de idade.

Agradecimentos: A FUNCAP pelo financiamento do projeto E bolsas de IC. Ao CNPq pela Bolsa de IC.

Referências Bibliográficas: BOMFIM, D. S.; MELO, S. A. Influência do ambiente na criação de codornas de 
corte: Revisão. PUBVET, Maringá, v. 9, n. 4, p. 174-181, Abril, 2015. CÁRCERES, A.; SARAIVA, A.; RIZZO, 
S.; ZABALA, L.; LEON, E.; NAVE, F. Pharmacological properties of Moringa oleifera. 2: screening for 
antispasmodic, anti-inflammatory and diuretic activity. Journal of Ethnopharmacology, v. 36, n.6, p. 222-237, 
junho de 1992.FOUAD, W.; EL-RAYES T.K. Effect of using moringa oleifera leaves on productive performance 
and some physiological parameters of japanese quail. Egyptian Poultry Science Journal, v. 39, n.1 p. 193-205, 
2019. MAHMUD, M. A.; PETER, S.; JAMES, G.; RUTH, N.; WOSILAT, A.; MUSA, M.; ABUBAKAR, M. A. 
Growth performance and gastrointestinal tract morphometry in growing Japnanese quails fed with Moringa 
oleifera leaf meal as partial replacement of dietary soya beans meal. Journal of World's Poultry Research, v. 6, n. 
2, p. 92-98, 2016. PINTO, R.; FERREIRA, A. S.; DONZELE, J. L.; ALBINO, L. F. T.; SOARES, R. T. R. N.; 
SILVA, M. A. PEREIRA, T. A. Exigência de metionina mais cistina para codornas japonesas em crescimento. 
Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.5, p.1174-1181, 2003.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
FONTES ORGÂNICAS DE CÁLCIO EM DIETAS PARA CODORNAS DE CORTE NA FASE

DE CRESCIMENTO 
ROMILTON F. BARROS JÚNIOR¹, DANIELA S. MENDONÇA¹, SANDRA R. V. LANA¹, GERALDO R. Q. LANA¹,

ANA P. A. LEÃO¹, MARCOS A. T. SILVA¹, LUIZ A. A. LIMA¹, IVA C. B. AYRES¹ 
¹Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Alagoas

Contato: romilton.barros@bol.com.br 
Introdução: O cálcio é um macromineral que desempenha importantes funções no organismo das aves, como na formação e
manutenção óssea, coagulação sanguínea, contração muscular, transmissão de estímulos nervosos, ativação de enzimas em
diversas vias metabólicas, entre outras (ABDULLA et al., 2016; REZVANI et al., 2019). Os níveis de cálcio exigidos para
codornas de corte são mais elevados, devido ao seu maior ganho de peso e crescimento muscular nas primeiras semanas de
vida (SILVA et al., 2012). Segundo Kim et al. (2017), as fontes de cálcio mais utilizadas na alimentação dos animais são de
origem geológica ou industrial, sendo então compostos inorgânicos. No entanto, sua extração provoca problemas ambientais,
uma vez que estes são recursos não-renováveis. Sendo assim, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes fontes orgânicas de
cálcio sobre o desempenho de codornas de corte no período de 1 a 21 dias de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no setor de coturnicultura do Centro de Ciências Agrárias da Universidade
Federal de Alagoas, onde foram utilizadas 250 codornas, não sexadas, da espécie europeia (Coturnix coturnix), com um dia
de idade. As aves foram distribuídas nas gaiolas, em um delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e
cinco repetições, com 10 aves por unidade experimental. Foi formulada uma ração basal (RB), seguindo as recomendações
preconizadas por Silva; Costa (2009) para codornas de corte de 1 a 21 dias, onde as fontes avaliadas substituíram o inerte da
ração basal, constituindo assim, as dietas experimentais: T1: RB + calcário calcítico; T2: RB + carbonato de cálcio; T3: RB +
farinha de sururu; T4: RB + farinha de maçunim; e T5: RB + farinha de ostra, fontes essas oriundas da região costeira do
estado de Alagoas. Para o cálculo dos índices de desempenho, as aves, a ração fornecida e as sobras da ração foram pesadas
semanalmente. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software programa R Core Team (2016), com
probabilidade de 5%. 
Resultado e Discussão: Nas fases de um a sete, de oito a 14, 15 a 21 e de 1 a 21 dias de idade não foi observada diferença
significativa (p>0,05) para as variáveis consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar entre os tratamentos (Tabela
1). Estes resultados propõem que a utilização das diferentes fontes de cálcio, não afetaram o desempenho produtivo das aves.
Muniz et al. (2007), sugerem que fontes orgânicas podem apresentar uma maior disponibilidade do cálcio e
consequentemente uma melhor utilização metabólica dos nutrientes para o atendimento das exigências nutricionais das aves.
Leão (2018), relata que a biodisponibilidade relativa do cálcio na farinha de conchas de sururu, maçunim e ostras foram
superiores às fontes tradicionais (calcário calcítico e carbonato de cálcio), também para codornas de corte. Lana (2017),
avaliando as mesmas fontes orgânicas de cálcio, também não observou diferença no ganho de peso e conversão alimentar em
frangos de corte de um a 42 dias de idade. Com relação a conversão alimentar, também não houve efeito significativo, pois, o
consumo de ração acompanhou o ganho de peso em todos os tratamentos, apresentando um efeito compensatório.

 
Conclusão: As fontes orgânicas de cálcio (farinha de concha de sururu, maçunim e ostra) podem ser utilizadas, nas rações de
codornas de corte, sem comprometer o desempenho produtivo na fase de crescimento. 
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Introdução: Frangos de cortes são animais sensíveis a elevadas temperaturas, tornando o clima quente um entrave para a 
atividade.  Modificações nas dietas estão sendo estudadas na tentativa de amenizar o efeito do clima sobre os parâmetros 
produtivos dos animais. Assim, minerais e vitaminas podem melhorar o metabolismo, depositando mais nutrientes na 
carcaça. O mineral cromo age na formação da molécula fator de tolerância a glicose (GTF), potencializando a ação da 
insulina para melhor utilização da glicose e aumento do metabolismo. A vitamina C que é sintetizada naturalmente 
pelas aves, pode ser suplementada em situações estressoras, devido sua ação antioxidante e imunomduladora. Assim, 
objetivou-se avaliar a suplementação de cromo levedura e da vitamina C, de forma isolada ou associada, em dietas para 
frangos de corte em estresse pelo calor, sobre o rendimento de carcaça e de cortes nobres aos 42 dias de idade.

Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade 
Federal do Piauí, aprovada pelo comitê de Ética de Experimentação Animal com o nº 087/2012. Foram alojados 700 frangos 
machos da linhagem Ross 308AP, em dois galpões de desempenho. Os animais foram distribuídos em 35 boxes, com 20 aves 
por box com delineamento experimental em blocos ao acaso, em função dos galpões. Utilizou-se esquema fatorial 3 x 2 + 1, 
com três níveis de cromo levedura (300, 600,900 ppb) associados a dois níveis de vitamina C (150 e 300 mg/kg) e 
uma dieta controle (sem suplementação de cromo levedura e vitamina C) As dietas isonutritivas experimentais foram 
formuladas de acordo com Rostagno et al. (2017).  Aos 42 dias de idade, dois animais por boxe, com peso próximo ao da 
média da parcela (±10%), passaram por um jejum de 12 horas e foram abatidos segundo os procedimentos padrões de 
abate: insensibilização, pendura, sangria, escalda, depenagem e evisceração, para avaliar as características de carcaça. O 
rendimento de carcaça foi determinado pela relação entre o peso da carcaça eviscerada, sem cabeça, pés e pescoço, e o peso 
vivo das aves na plataforma de abate. Os principais cortes peito, coxas, sobrecoxas e asas foram pesados e seus rendimentos 
calculados em relação ao peso da carcaça eviscerada. Os dados coletados foram submetidos à análise da variância e teste 
regressão, por meio do software SAS (Statistical Analysis System, versão 9.2). Foi adotado a = 0,05. 

Resultado e Discussão:Durante o ensaio a temperatura média foi 26,83±1,68ºC e umidade 84±5,14%, caracterizando 
desconforto térmico, segundo Aviagen (2014).Não houve interação (P>0,05) entre os níveis de cromo e de vitamina C, assim 
como não houve diferença entre o tratamento controle com os demais tratamentos (Tabela 1). Resultados semelhantes foram 
relatados por Oba et al. (2012) trabalhando com diferentes níveis de cromo e por Ogunwole et al. (2013) com vitamina C, 
onde demonstram que o estresse térmico não alterou o rendimento de carcaça e de cortes nobres, assim como níveis 
adicionais não refletiram em um maior ganho nessas variáveis. 



Conclusão: A suplementação de cromo e vitamina C não melhora os índices de rendimento de carcaça e de cortes nobres aos 
42 dias de idade, indicando que estes nutrientes estão em quantidade suficiente na dieta basal, para a faixa de temperatura 
registrada no experimento.
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Introdução: A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que todos os anos, 2,34 milhões de pessoas morrem em 
virtude de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho. Estima-se que outros 160 milhões de casos, por ano, são de 
doenças não mortais ligados à atividade profissional (OIT, 2013). No Brasil, segundo dados do último Anuário Estatístico da 
Previdência Social (AEPS), no ano de 2016, foram registrados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cerca de 580 
mil acidentes no setor agropecuário, sendo que 17,08 mil foram acidentes relacionados à atividade profissional. No entanto, 
os dados disponíveis referem-se apenas a lesões e mortes, não considerando entre os números oficiais as doença e lesões 
relacionadas à atividade profissional, prejudicando a formulação de medidas preventivas eficazes (OIT, 2013). O objetivo 
desse estudo foi realizar um estudo descritivo e comparativo dos fatores de risco ocupacional e suas implicações na saúde dos 
trabalhadores em aviários.

Material e Métodos: Tratou-se de uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo e qualitativo. Realizou-se a pesquisa com 
trabalhadores e pesquisadores brasileiros da área de avicultura. O instrumento de coleta de dados foi um questionário online 
(Survey Monkey e formulários Google) semiestruturado, contendo 58 questões, com o intuito de investigar os riscos a que 
estão expostos estes profissionais e estimar a prevalência de sintomas relacionados a saúde. O questionário, adaptado de Pere 
Boix e Laurent Vogel (2000) contém perguntas sobre as características sociodemográficas, ambientais e profissionais dos 
entrevistados. Investigou-se as percepções relacionadas aos fatores de riscos desses ambientes e implicações à saúde, por 
meio de uma lista de possíveis danos e problemas de saúde. O período de coleta de dados foi entre os meses de maio a 
dezembro de 2018, obtendo-se 80 questionários preenchidos, das cinco regiões do Brasil. O processo de coleta foi por meio 
de amostragem não probabilística por conveniência. Por meio do whatsapp abordou-se individualmente 1.099 avicultores. 
Permitiu-se somente o preenchimento de um questionário por endereço de IP (Internet Protocol) de celular. Em uma segunda 
coleta de dados, utilizando-se de investigação empírica com questionário aberto para pesquisadores da Embrapa Suínos e 
Aves. O processo de coleta foi por meio de amostragem não probabilística por conveniência, com envio do questionário por 
meio de e-mail. Foram abordados individualmente 204 profissionais, durante os meses de setembro a dezembro de 2018, com 
retorno de seis pesquisadores.

Resultado e Discussão: Em relação às implicações na saúde, de modo geral, destacaram-se o estresse, problemas na coluna e 
perturbação do sono como principais queixas, seguidos por problemas respiratórios, dor de cabeça frequente e uso frequente 
de medicamentos. A OMS definiu em 1982 a Síndrome do Edifício Doente (SED) como sendo a presença de sintomas do 
tipo: dor de cabeça, fadiga, letargia, ardor nos olhos, irritação das mucosas aéreas, anormalidades na pele e falta de 
concentração (SANTOS, 1992). Esses sintomas, entre outros que possam estar relacionados aos ambientes de trabalhos 
modernos são caracterizados como SED depois de descartados outras causas possíveis (SCHIRMER, 2011). Sintomas 
semelhantes aos apresentados em trabalhadores da avicultura. Essa constatação se deu devido a relatos de ocupantes ou 
trabalhadores de ambientes, quase sempre ambientes fechados, associados a avanços tecnológicos, uso de novos métodos de 
construção, materiais e equipamentos de ventilação e climatização que mantém o microclima interno.



Conclusão: Constatou-se que os trabalhadores frequentemente ficam expostos a ambientes com fatores de risco de natureza 
física e psicossocial, pois tais fatores estão presentes nos processos de trabalho. Nota-se que são necessários investimentos 
financeiros, legais e informacionais, para que sejam criados e direcionados programas com a finalidade de conservação da 
saúde desses trabalhadores.
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Introdução: A produção de frangos comerciais é uma atividade disseminada em todas as regiões Sergipanas, comum plantel
quantitativamente expressivo. Apesar disso, a maior dificuldade para a expansão da atividade ocorre devido aos valor da
ração, composta basicamente de milho e soja, que na maioria das vezes tem de são importados de outros Estados, para
atender à demanda dos criadores. Nesse contexto, o milho é o item que mais onera o custo de produção, podendo reduzir
diretamente os ganhos econômicos dos produtores. Sergipe é responsável por grande parte da produção de milho do Nordeste,
entretanto, uma caraterística marcante da atividade é a magnitude dos riscos associados as variáveis climáticas aos quais está
sujeita. Fato que afeta diretamente o custo de comercialização do grão no mercado local. Assim, objetiva-se com o presente
estudo avaliar o impacto do custo do milho utilizado para compor as dietas de frangos de corte, sobre a lucratividade na
produção de frangos de corte em Aracaju/SE. 
Material e Métodos: Para realizar a análise econômica foi utilizado um lote misto de 500 frangos de corte da linhagem
Cobb, alojados em galpão de alvenaria no Labma (DZO/UFS), dos 1º aos 42 dias de idade. Foram fornecidas ás aves dietas a
base de milho e farelo de soja, formuladas de acordo com as recomendações de Rostagno et al. (2017). A partir dos dados de
desempenho do lote, e com base nos valores de cotação dos insumos nutricionais e preço de venda das aves abatidas e
resfriadas na praça de Aracaju/SE, foram calculados: custo alimentar do ganho de peso (R$/kg de ganho de peso); receita
bruta (R$/ave); e lucro operacional bruto do sistema de venda das aves resfriadas (R$/ave), sendo que para este estudo
adotou-se o valor de comercialização de R$4,49/kg de ave comercializada.Após a determinação dos resultados das equações
realizou-se análise de sensibilidade, adotando a metodologia MOP (Weston e Brigham, 2000), pressupondo a construção de
três cenários: mais provável; otimista; pessimista; que foram idealizados de acordo com as simulações nos preços do kg de
milho na praça de Aracaju/SE (EMDAGRO, 2019). Assim, no cenário mais provável foi adotada a cotação de R$0,70/kg de
milho utilizado nas dietas; no cenário pessimista adotada a cotação de R$1,16/kg de milho; e para o cenário otimista a
cotação foi de R$0,82/kg de milho grão. 
Resultado e Discussão: Os resultados econômicos demonstram que o cenário pessimista, caraterizado pela cotação dos grãos
durante o ano de 2016, em que ocorreu elevada quebra da safra do milho no Estado de Sergipe, apresentou lucratividade
0,35% menor quando comparado com o cenário mais provável (Figura 1). Fato que se justifica ao se observar o custo
nutricional por ave, que também foi o maior, dentre as simulações realizadas (Tabela 1).Assim, simulações realizadas para
cotações do milho grão demonstraram que as oscilações de preço de mercado podem afetar em até 0,35% na lucratividade do
produtor, por quilograma de ave produzida. Diante das informações fica evidente que o conhecimento sobre os custos de
produção agrícola, em principalmente os custos com nutrição, são uma importante ferramenta de controle e gerenciamento
das atividades produtivas, de geração de informações para subsidiar a tomada de decisão pelos produtores rurais e, também,
como auxílio à formulação de estratégias pelo setor público para esse segmento econômico (Andrade et al., 2019). Este fato
se torna mais impactante quando se trata de produtores independentes ou de pequena escala, uma vez que esses têm menor
poder de compra de insumos, ficando susceptíveis as variações do mercado. 



Conclusão: As oscilações na cotação do quilograma do milho foram sensíveis em relação a lucratividade, demonstrando que
o cenário pessimista, de alto custo do grão, gerou prejuízos em ate 0,35% por quilo de ave comercializada. 
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Introdução: O desmame é caracterizado por disfunções gastrointestinais além de redução na capacidade de resposta
imunológica, sendo a diarreia no pós-desmame um dos eventos mais vivenciados em granjas de produção de leitões. Nesse
aspecto, a arginina destaca-se como modulador imunológico devido ao seu papel como um substrato para o sistema imune.
Além disso, auxilia na manutenção das células de defesa presentes na mucosa do intestino, impedindo a proliferação de
patógenos que liberam toxinas e podem desencadear quadros de diarreia (Wu, 2009). Dessa maneira, objetivou-se avaliar a
suplementação de L-arginina em dietas contendo ou não produto lácteo sobre a incidência de diarreia em leitões desmamados. 
Material e Métodos: Para realização do ensaio foram utilizados 32 leitões desmamados aos 21 dias, com peso médio inicial
5,159 kg ± 1,919 e mesma linhagem comercial (Embrapa MS115 X Topigs®). Os animais foram distribuídos em
delineamento em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições sendo a parcela constituída por um macho
castrado e uma fêmea. As dietas experimentais foram: DS-Dieta exclusivamente vegetal; DSA-Dieta vegetal suplementada
com 0,6% de L-Arginina; DL- Dieta contendo produto lácteo; DLA- Dieta contendo produto lácteo e suplementada com
0,6% de L-Arginina, formuladas de acordo com Rostagno et al. (2017). O produto lácteo utilizado foi o leite em pó integral.
A verificação da incidência de diarreia, foi realizada por meio de levantamento dos escores fecais dos leitões duas vezes ao
dia, nos primeiros 19 dias do período experimental. A consistência das fezes foi realizada mediante análise visual, às 8h00 e
às 17h00, sempre pelo mesmo observador e de acordo com os seguintes escores: 1 – fezes normais, 2 – fezes pastosas e 3 –
fezes aquosas. Os escores 1 e 2 foram considerados fezes não diarreicas e o 3 diarreicas. Os dados foram submetidos a
avaliação de estatística não paramétrica, sendo as médias comparadas pelo teste de Cochran-Mantel-Haenszel. 
Resultado e Discussão: Para os animais alimentados com as dietas DSA e DL houve redução na incidência de diarreia em
relação aos animais que receberam a dieta DS (P<0,05). Os leitões que consumiram a dieta DLA, no entanto, apresentaram a
menor incidência (P<0,05) de diarreia entre todos os tratamentos (Figura 1). Leitões desmamados são comumente acometidos
por diarreia durante as primeiras semanas (Yang et al., 2016). Nessas condições, o uso de produtos lácteos, como o leite em
pó, pode ser uma alternativa. Além de excelente fonte energética, a lactose contribui também para redução do pH estomacal,
facilitando a digestão de proteínas (Kummer et al., 2009). Tal fato pode justificar a menor incidência de diarreia nas dietas
contendo leite em pó. Ao mesmo tempo, a dieta DSA não diferiu da DL (P>0,05) indicando um efeito positivo da
suplementação de 0,6% de L-arginina. Esse efeito benéfico foi potencializado com o uso dos dois ingredientes. (Wu, 2009)
afirma que a arginina pode atenuar a proliferação de patógenos que possam se aderir à mucosa intestinal, desencadeando
algum processo inflamatório e, por conseguinte, causar diarreia. Segundo esse autor, isso ocorre pela aptidão de modulação
imunológica, devido ao seu papel de substrato para o sistema imune.

 
Conclusão: A suplementação com 0,6% de L-arginina de forma associada ou não ao produto lácteo, reduz a incidência de
diarreia em leitões desmamados. 
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Introdução: O Brasil se destaca no cenário avícola mundial, especialmente produção de frangos de corte, sendo o maior
exportador e o segundo maior produtor de carne. Porém ainda há obstáculos nesse setor, é o caso das Miopatias, alterações
patológicas no músculo das aves, como a necrose do músculo peitoral profundo, a white striping, caracterizada por estrias
brancas de gordura na superfície do músculo peitoral e quadros como o wooden breast - peito madeira. Tais alterações geram
impacto negativo no setor. Outro aspecto de dificuldade em determinadas regiões, é os materiais utilizados como cama de
aviário. O material mais utilizado no Brasil é a maravalha, porém em algumas épocas do ano a oferta desse material se torna
menor (GARCIA, et al., 2011). Então é necessário avaliar alternativas para ser usadas como cama de aviário, atendendo as
características do setor. Assim o objetivo desse foi avaliar os níveis de miopatia em frangos de corte, criados em cama com
diferentes inclusões de gramíneas. 
Material e Métodos: 12 O experimento foi conduzido no galpão experimental de frangos de corte da Universidade Federal
da Grande Dourados, em Dourados/MS. Com 1080 pintinhos machos, da linhagem comercial COBB 500. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado. Os tratamentos experimentais foram: T1: 100% maravalha, T2: 100% casca de
arroz, T3: 25% feno de gramínea na maravalha, T4: 25% feno de gramínea na casca de arroz; T5: 50 % feno de gramínea na
maravalha; e T6: 50% feno de gramínea na casca de arroz. A avaliação de white striping foi realizada conforme a escala
proposta por Kuttappan et al. (2016), Grau 0 – normal: sem estriação; Grau 1 – moderado: estrias finas, geralmente com <1
mm de espessura, mas aparentemente visíveis na superfície do filé; Grau 2 – grave: estrias largas com espessura entre 1 a 2
mm, muito visíveis na superfície do filé; Grau 3 – extremo: estrias grossas maiores que 2 mm de espessura. Para definir o
grau de Wooden breast os filés de peito foram palpados manualmente e estabelecido o score visual, conforme os graus de
severidade estabelecidos por Sihvo et al. (2016): Grau 0 - músculo não afetado com cor e consistência normais; Grau 1 -
manifestação focal da miodegeneração, a consistência endurecida e coloração pálida afetam a área cranial do filé; Grau 2 –
músculo severamente endurecido e pálido. Os dados observados de graus das miopatias foram avaliados por análises
estatísticas não paramétricas e foram feitas pela comparação de médias pelo teste de Qui-quadrado, considerando o nível de
significância de 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) entre os tratamentos com relação a
incidência das miopatias WS e WB, conforme a tabela 01. Para os graus da miopatia white striping em todos as amostras
avaliadas não houve a ocorrência do grau zero (0), havendo a ocorrência consideradas de moderado a severo. Essa miopatia
segundo Bauermeister et al. (2009) trata-se de uma desordem muscular peitoral acometida pelo animal sendo observada a
presença de estrias esbranquiçadas na superfície do músculo as quais seguem a direção da fibra muscular. Conforme
observado na Tabela 01 as maiores incidências acometidas de white striping consideradas como grau extremo (grau 3) se
concentraram nos tratamentos que fizeram uso de cama apenas de casca de arroz (5,55%) e a que foi incorporado 50% de
gramínea (8,33%), não havendo diferenças entre os tratamentos (p>0,05). Para os graus da miopatia wooden breast em todas
os tratamentos avaliados houve a ocorrência do grau zero (0), moderado e severo, sendo mais de 72,22% das amostras
acometidas pelo grau 1 (moderado) de WB. Na presente pesquisa, os índices de WS e WB apresentaram-se elevado em todos
os tipos de cama (p>0,05), portanto, independentemente se for cama de maravalha, casca de arroz, e níveis de 0 á 50 % de
feno de gramínea houve a incidência de WS e WB. Esses resultados estão associados a fatores genéticos dos animais de
crescimento acelerado, estando intrinsicamente relacionados ao peso do filé de peito (Kuttappan et al., 2016).

 
Conclusão: A incidência de miopatias white striping e wooden breast não tem relação com o tipo de material utilizado como
cama de aviário. 
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Introdução: Vários fatores contribuem para o investimento da criação de codornas, principalmente na agricultura familiar,
entre eles: baixo custo de implantação, precocidade sexual, alta produtividade, longevidade, mercado consumidor e rápido
retorno financeiro sendo assim, fonte de renda complementar. O uso de folhas de diversas plantas pode ser incorporado na
dieta de aves visando reduzir o alto custo dos ingredientes convencionais. Assim, as folhas de Moringa oleífera possuem
características nutritivas que a colocam como ótima opção como alimento alternativo (1). O estudo foi realizado com objetivo
de avaliar a influência dos níveis de Moringa oleífera no desempenho de codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica). 
Material e Métodos: Foram utilizadas 120 codornas japonesas. As aves foram alimentadas com as dietas experimentais por
dois períodos de 28 dias. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos
(porcentagem de folhas de moringa na dieta) e cinco repetições de 5 aves cada. Os tratamentos foram: adição de 0, 2, 4 e 6%
de moringa. Os controles experimentais de consumo de ração e peso das aves ocorreram semanalmente. O consumo de ração
foi feito no final de cada período, calculado o consumo de ração pela diferença entre a quantidade fornecida e as sobras,
expresso em g/ave/dia. A massa de ovos, multiplicou-se o número de ovos pelo peso médio dos ovos para obtenção da massa
de ovos. E o número de ovos dividido pelo número de aves, multiplicado por 100 para saber a porcentagem da taxa de
postura. Os ovos foram coletados diariamente e armazenados em refrigeração. As produções dos três últimos dias de cada
período foram levadas ao Laboratório de Carnes do Departamento de Zootecnia e avaliados quanto ao peso e massa de ovos.
Essa coleta era feita diariamente na parte da manhã, onde os ovos recolhidos, eram anotados a quantidade, tratamento e data,
em uma planilha e embalados em saco plástico. O manejo com a excretas também eram feitos diariamente. 
Resultado e Discussão: As inclusões dos níveis de Moringa oleífera nas dietas de codornas japonesas não influenciaram nos
parâmetros avaliados, exceto no consumo de ração (g/ave/dia) (P=0,0417), que reduziu quadraticamente até o nível 1,20% de
moringa e na conversão alimentar por massa de ovos (g/g) (P=0,0036), que reduziu linearmente ao aumentar a inclusão de
moringa nas dietas (Tabela 1). No segundo período, o efeito quadrático observado no peso médio inicial (P=0,0433) não
influenciou no peso médio final, enquanto que a massa de ovos foi influenciada de forma quadrática pelos níveis de moringa
(P=0,0227), aumentando até 3,07% de inclusão de Moringa oleífera (Tabela 1). As demais variáveis estudadas no segundo
período não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. Os resultados demonstram que no primeiro período o ganho de peso
médio diário (GPMD) foi negativo, ou seja, as aves perderam peso. Isto pode estar associado ao estresse que esses animais
sentem, ao serem inseridos em um ambiente totalmente novo, com uma nova alimentação, tendo que se adaptar a um novo
manejo. Como afirmou Lourival (2013), o ambiente é definido como a interação dos fatores físicos e biológicos, que
influenciam na produtividade dos animais presentes no meio. Os principais entraves estão envolvidos com o bem-estar dos
animais, com influência direta no conforto e produtividade dos animais (LOURIVAL, 2013). Possivelmente as codornas
sejam menos sensíveis a este princípio ativo, sendo necessário estudos com maiores níveis de inclusão.



Conclusão: Os resultados obtidos no experimento demostraram que a inclusão de diferentes níveis de Moringa oleífera na
dieta foi bem tolerado pelas aves e não influenciaram a maioria dos parâmetros. Portanto, recomenda-se 3,07% de inclusão de
Moringa para máxima produção de massa de ovos (g/ave/dia) com menor conversão alimentar por massa de ovos (g/g). 
Agradecimentos: Aos meus colegas de experimento, Gleidson, Sabrina, Joice e Wellington, que juntos conseguimos
finalizar estre projeto com êxito. 
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ração de crescimento eseus efeitos no desempenho de poedeiras nas fases de crescimento e postura Fiber in growth ration and
its effects on performance of laying hens during the growing and laying phases Material e. p. 10, 2011.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
ÍNDICES DE CONFORMAÇÃO E BIOMETRIA DE EQUINOS COMPETIDORES DE

VAQUEJADA NO SEMIÁRIDO ALAGOANO 
JOYCE RAMOS DA SILVA, NEILSON SILVA SANTOS; CLEYTON DE ALMEIDA ARAÚJO; MARIA TELMA DE

AQUINO RODRIGUES 
Universidade Estadual de Alagoas

Contato: Joyceramosdasilva1998@outlook.com 
Introdução: O homem conseguiu domesticar o cavalo há 6000 anos, após esse marco histórico até os dias atuais o cavalo
desempenha inúmeras utilizações (Esporte, lazer, trabalho e ações terapêuticas), uma das mais populares e difundidas no
Nordeste é a vaquejada. A avaliação morfológica dos equinos é baseada nas relações entre as diversas regiões do corpo e o
conjunto por elas formado (Ribeiro, 1988). Simões (1983) propõe correlações entre medidas de partes do corpo do equino
para determinar sua agilidade, resistência e elegância.O equino possui boa distribuição de peso entre as partes do corpo,
sendo considerado adequado devido à função a que se destina, a exemplo sela, esporte ou tração (COSTA et al.,
1998).Visando tais fatores, objetivou-se avaliar as características biométricas de equinos competidores de vaquejada no
Semiárido alagoano. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado em pistas de vaquejada no Semiárido alagoano, no ano de 2018. Foram
utilizados 44 animais para a realização da biometria, os animais foram posicionados em superfície plana em posição
anatômica (Estação). As medidas biométricas foram mensuradas sempre do lado direito do corpo do animal.As mensurações
foram realizadas com o auxílio de fita métrica conforme metodologia de Paz et al. (2013), para as aferições de: Largura do
peito (Distância entre as partes craniais do tubérculo maior dos úmeros direito e esquerdo); Largura de garupa: (Distância da
tuberosidade isquiática direita até a ponta da tuberosidade isquiática esquerda); Perímetro da canela:(Circunferência na região
mediana da canela do membro anterior direito, formada pelos ossos metacárpicos II, III e IV); Diâmetro torácico: (Porção
mais estreita do tórax, caudalmente à cernelha, na porção dorsal das últimas vértebras torácicas); Altura da cernelha:(Ponto
mais alto da região interescapular, e sua distância do solo); altura da garupa (Distância entre a ponta da anca e o solo);
comprimento da garupa: (Distância entre os ísquios esquerdo e direito). Os dados foram analisados através da realização das
médias de cada variável, e os animais foram enquadrados em frequência de aptidão zootécnica segundo metodologia de
Torres et al., (1977). 
Resultado e Discussão: A média encontrada para a altura da cernelha foi de 152,2 cm. Os animais encontrados nas pistas são
de raças americanas, sendo o Paint Horse descendente do Quarto de Milha o e o Appaloosa animais domesticados pelos
índios dos Estados Unidos.As medidas de maior interesse dentre os machos foram: altura de cernelha de 1,598 m, altura de
dorso de 1,51 m, altura de garupa de 1,59 m, altura de costado de 0,75 m, comprimento de cabeça de 0,61 m, comprimento de
pescoço de 0,62 m, comprimento da espádua de 0,67 e comprimento da garupa de 0,54 m. Zamborlini (1996) e Cabral et al.
(2004), avaliando equinos de raça Mangalarga Machador, verificaram média de AC de 1,51m e 1,47m,
respectivamente.Todos os resultados biométricos encontrados por Oom e Ferreira (1987) foram superiores aos encorados no
presente estudo, evidenciando que aspectos como: Raça, aptidão, peso, idade, manejo nutricional, e genealogia influenciam
nos resultados expressos pelos animais.A inclinação da perna está diretamente relacionada com a inclinação da garupa e
inversamente proporcional à abertura do ângulo do jarrete.A tabela 1 expressa os resultados das medidas corpóreas dos
parâmetros avaliados em suas respectivas médias, onde é possível observar também os índices corpóreos estudados no
trabalho.

 
Conclusão: Os cavalos utilizados na vaquejada possuem medidas biométricas inferiores as médias encontradas em outras



pesquisas. Provavelmente isto pode ter ocorrido devido a condições ambientais impróprias e ao manejo instituído a estes
animais. Medidas inferiores aos padrões raciais dificultam que os animais expressem seu máximo potencial nas competições. 
Referências Bibliográficas: Simões, F. Mangalarga e o equino de sela brasileiro. Fausto Simões. –3.ed. – São Paulo: Ed. dos
Criadores Ltda, 254p, 1983.Ribeiro, D. B. O Equino: Raças, qualidade e defeitos. 2ª ed. Editora Globo, São Paulo, 318p,
1989.Cabral, G.C.; Almeida, F.Q.; Quirino, C.R.; Azevedo, P.C.N De; Pinto, L.F.B.; Santos, E.M. Avaliação morfométrica
de equinos da raça Mangalarga Marchador: medidas lineares. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.4, p.989 -1000,
2004.Zamborlini, L.C. Estudo genético quantitativo das medidas lineares da raça Mangalarga Marchador. Universidade
Federal de Minas Gerais, BH. 47p. 1996.I. Estimativas dos fatores de ambiente e parâmetros genéticos. Rev. Bras. Cien. Vet.,
v.3, p.33-37, 1996.
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Introdução: Devido à alta correlação entre as características físicas e a função produtiva dos equinos, o estudo da
proporcionalidade de cavalos marchadores é importante para o aperfeiçoamento funcional (LUCENA et al., 2015). Assim, a
aferição de medidas das diversas regiões zootécnicas é de grande utilidade para o conhecimento da conformação e das
proporções dos animais (CABRAL et al., 2004).Durante a inspeção para o registro genealógico definitivo da raça
Mangalarga, os técnicos analisam as qualidades morfológicas, o andamento e o temperamento dos animais, além da
determinação de três medidas lineares (altura à cernelha, perímetro torácico e perímetro de canela) (ABCCRM, 2019).
Utilizando essas medidas é possível calcular os índices morfométricos: Índice Peso Calculado, Índice Dáctilo Torácico e
Índice de Conformação. Neste contexto, objetivou-se com o trabalho comparar os índices morfométricos dos equinos
Mangalarga registrados entre 1970 e 2018. 
Material e Métodos: Foram utilizados dados de 206.428 equinos Mangalarga, nascidos entre 1970 e 2018, extraídos do
Sistema de Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga. Os dados foram
agrupados por sexo e data de nascimento, sendo as medidas lineares de altura à cernelha (AC), perímetro torácico (PT) e
perímetro de canela (PC) dos equinos utilizadas para o cálculo dos seguintes índices: Índice de peso calculado (IPC) = (PT)³ x
80 (kg); Índice dáctilo-torácico (IDT) = PC/PT; e Índice de conformação (ICF) = (PT)²/AC), descritos por Oom & Ferreira
(1987), Ribeiro (1989) e Torres & Jardim (1992). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso em esquema
de parcelas subdivididas, sendo as parcelas compostas pelos sexos (fêmeas, garanhões e machos castrados) e as subparcelas
constituídas pelas décadas (1970, 1980, 1990, 2000 e 2010). Os resultados foram submetidos à análise de variação e as
médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade do erro, utilizando o software estatístico SISVAR (versão
5.6). 
Resultado e Discussão: Os resultados estão apresentados na tabela 1. Ao longo do período avaliado, houve aumento no IPC
apenas dos garanhões, o que deve-se ao aumento do perímetro torácico dos garanhões Mangalarga ao longo das cinco
décadas, visto que a fórmula do IPC é dada pela circunferência externa da cavidade torácica, em centímetros, elevada à
terceira potência e multiplicada por uma constante de valor oitenta (RIBEIRO, 1989). Entre 1970 e 2018 houve redução do
IDT das fêmeas (de 0,1078 para 0,1035) e dos garanhões (de 0,1101 para 0,1083). Nos machos castrados, embora tenham
ocorrido oscilações ao longo tempo, o valor do IDT de 1970 foi semelhante ao da década de 2010. Torres & Jardim (1992)
classifica os equinos como hipermétricos (IDT > 0,108), eumétricos (0,105 < IDT > 0,108) e hipométricos (IDT < 0,105).
Assim, no presente estudo as fêmeas foram classificadas como hipométricas, sinalizando maior susceptibilidade às lesões
ortopédicas, pela desproporção entre o peso corporal e o perímetro de canela, determinada pelo IDT, que considera a relação
entre as medidas de perímetro torácico e de canela.Houve aumento no ICF nos garanhões, de 2,0079 para 2,0572. Segundo
McManus et al. (2005), cavalos do tipo sela devem apresentar índice de conformação de 2,1125, enquanto valores acima
indicam animais aptos à tração. Neste sentido, em todas as décadas os equinos apresentaram valores de ICF abaixo do ideal
para o tipo sela. No entanto, esse não é um fator preocupante, pois nas últimas décadas as fêmeas e garanhões apresentaram
tendência para voltar ao estabelecido pelo padrão da raça. 

 
Conclusão: Entre 1970 e 2018, enquanto os garanhões Mangalarga ficaram mais pesados, as fêmeas da raça tornaram-se
hipométricas.
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Introdução: Os probióticos são utilizados como alternativa natural na nutrição e produção animal, visando melhores índices
de desempenho zootécnico e maior produtividade com menores custos (KURITZA et. al., 2014). Probióticos são
microrganismos vivos que promovem o equilíbrio da microbiota intestinal, agem inibindo o crescimento de microrganismos
patogênicos, possibilita o aumento da biodisponibilidade de nutrientes, melhora a eficiência alimentar e a taxa de crescimento
(MANAFI et. al. 2018). Possuem ainda efeitos imunomoduladores que promovem a ativação do sistema imune (KRÁL et al.,
2012; NUNES et al., 2009), São poucos os estudos que avaliam a utilização da população de fungo filamentosos como
potencial probiótico para a nutrição de aves de produção e seus efeitos quanto ao desempenho zootécnico e sistema imune das
aves (PESSOA, 2017). Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação fúngica sobre a microbiota intestinal, desenvolvimento
de órgãos digestivos e imunológicos de frangos de corte. 
Material e Métodos: Avaliou-se os isolados in vitro quanto as características probiótica, o Rhizomucor sp. se destacou e
seguiu para ensaio in vivo utilizado como potencial probiótico na ração das aves. Em delineamento inteiramente ao acaso,
com ração basal, ração basal com adição de probiótico comercial (Colostrum Mix®) e ração basal com a adição do
Rhizomucor spp.. A ração basal foi à base de milho e farelo de soja. O probiótico comercial foi incluído na proporção de
100g/tonelada e o Rhizomucor spp. na concentração de 10¹¹ esporos/mL-1 de solução.Utilizou-se 378 pintainhas da linhagem
Cobb 500 de um dia de idade. Realizou-se os abates por deslocamento cervical aos 21 e 42 dias de idade. Todos os
procedimentos foram submetidos ao Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de
Goiás.Pesou-se as aves após o abate, e os órgãos foram limpos e pesados. O comprimento dos intestinos mensurados com o
auxílio de uma fita métrica graduada. A quantificação de UFC.g-1, das populações de enterobactérias fermentadora (Lac+) e
não (Lac-) de lactose, de fungos filamentosos e leveduriformes do conteúdo intestinal ocorreu no Laboratório de
Microbiologia do IFGoiano Campus Ceres. Para analises estatística utilizou-se o software livre R (versão 3.5.1), comparou as
médias de peso e comprimento dos órgãos pelo teste de Scott-Knott, (p <0,05) e a quantificação microbiológica pelo teste de
Kruscall-Wallis (p <0,05). Os resultados de UFC.g-1 de enterobactérias, fungos filamentosos e leveduriformes obteve-se pela
multiplicação das colônias contadas, pela recíproca da diluição utilizada. 
Resultado e Discussão: Após a mensuração dos órgãos digestivos e imunológicos aos 21 dias de idade, só houve diferença (p
<0,05) para peso e comprimento do intestino grosso, na qual o tratamento com probiótico comercial apresentou médias
superiores comparado com os demais tratamentos; o maior desempenho do intestino grosso, segundo Awad et.al. (2010),
ocorre porque o probiótico quando incluído na dieta do animal, melhora a estrutura intestinal, a eficiência da digestão e
absorção. Aos 42 dias de idade, só houve diferença para comprimento do intestino delgado para a inclusão do potencial
probiótico avaliado, que apresentou media maior em relação aos demais tratamentos.Para colônias de enterobactérias do
conteúdo intestinal só houve diferença significativa(p<0,05) aos 21 dias, sendo que o tratamento suplementado com o fungo
Rhizomucor spp. apresentou uma população menor de enterobactérias fermentadoras de lactose (Lac+). Isso mostra que a
inclusão do fungo avaliado como probióticos foi capaz reduzir e controlar a multiplicação de bactérias patogênicas
oportunistas da microbiota intestinal nas fases pré-inicial e inicial de criação de frangos de corte.Após análise dos dados de
contagem médias de fungos filamentosos e leveduriformes intestinais de frangos de corte, o tratamento suplementado com
fungo avaliado Rhizomucor sp. apresentou redução na população de fungos leveduriformes intestinais em relação aos
tratamentos aos 21 dias. Aos 42 dias não houve diferença significativa (p<0,05) para UFC.g-1 de fungos filamentosos e
leveduriformes. 
Conclusão: O potencial probiótico fúngico Rhizomucor spp. promoveu uma melhor resposta dos parâmetros avaliados na
fase inicial e pré-iniciais de criação dos frangos, proporcionando redução de enterobactérias patogênica. Em todas as fazes de
criação a inclusão probiótica proporciona um melhor desempenho intestinal, manteve a população dos fungos filamentosos e
leveduriformes na faze final. 
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L. Application of probiotics in poultry production. Scientific Papers: Animal Sciences and Biotechnologies, v.45, n.1, p.55-
57, 2012.KURITZA, L.N.; WESTPHAL, P.; SANTIN, E. Probióticos na avicultura. Ciência Rural, v.44, n.8, p.1457- 1465,
2014. http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20120220MANAFI, M.; HEDAYATI, M.; MIRZAIE, S. Probiotic Bacillus
species and Saccharomyces boulardii improve performance, gut histology and immunity in broiler chickens. South African
Journal of Animal Science, v.48, n.2, p.379-389, 2018. http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v48i2.19.NUNES, A. D.; VAZ,
A.C.N.; RASPANTINI, L.E; SILVA, E.M.; ALBUQUERQUE, R. Desempenho e morfologia intestinal de frangos de corte
alimentados com rações contendo aditivos alternativos a antimicrobianos. Brazilian Journal of Veterinary Research and
Animal Science, v.46, n.6, p.500-506, 2009. PESSOA, M. S. Seleção e caracterização de fungos filamentosos provenientes da
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Introdução: A alimentação é o item mais caro do custo na produção de codornas porque a proteína é o item mais caro da
dieta (MANDAL et al., 2005). Estudos anteriores demonstram que temperaturas elevadas melhoram a eficiência alimentar de
codornas (Jordão Filho et al., 2011a). Segundo Silva et al. (2012), codornas submetidas a temperaturas elevadas apresentam
um consumo voluntário de ração reduzido, ao passo que, a exigência energética de mantença diminui em decorrência da
menor necessidade de produção de calor, assim como ocorre em frangos e galinhas; pressupondo a diminuição de
desempenho. Os lipídeos são fonte de energia de baixo incremento de calor em dietas, sendo uma estratégia para melhorar o
bem-estar dos animais, mas não há estudos ainda com codornas. A pesquisa foi realizada para estudar a influência da alta
temperatura ambiente nas exigências de mantença e retenção de energia e proteína no corpo de codornas alimentadas com
diferentes fontes energéticas e proteicas. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso em esquema fatorial 3 x 3 x 2 (3
níveis de oferta; 3 fontes de energia e 2 temperaturas), totalizando 18 tratamentos cada um com quatro repetições de seis aves.
Utilizou-se 632 codornas europeias, sendo 432 para estimar exigências de mantença, distribuídas em dois grupos de 216 aves
em cada câmara climática (25°C e 35ºC). As 200 aves restantes foram utilizadas no ensaio para estimar as exigências de
ganho com 40 delas sendo sacrificadas no início (grupo de referência). Os níveis de oferta de ração foram de 100, 70 e 40%
do consumo à vontade e 15% da EM da dieta como amido de milho foi substituída pela EM da proteína isolada de soja e do
óleo de soja. As Em exigência de mantença de energia e proteína foi estimada pela regressão linear retida no corpo vazio em
função do consumo. Para a determinação da exigência do ganho energético e proteico foi utilizando o grupo de 160 aves
foram abatidas aos 5, 10, 15 e 20 dias após o início do experimento, segundo a recomendação de Silva e Costa (2009). 
Resultado e Discussão: Os consumos de energia e proteína, a energia e proteína retidas na carcaça e produção de calor
diminuíram do tratamento ad libitum para o nível de 40% de restrição alimentar, independente da fonte de energia da dieta
(amido, óleo ou proteína) e da temperatura ambiente (25 ou 35º C). A exigência de energia metabolizável das codornas variou
em todos os parâmetros, observam-se que para todas as fontes energéticas a necessidade energética para ganho é maior em
temperatura de conforto térmico. A exigência seguiu o mesmo parâmetro para o ganho de proteína bruta para as codornas
sendo maior na temperatura de 25 °C para todas as fontes de substituição. A menor exigência obtida foi observada para a
ração contendo a PIS (Figura 1). Sendo assim as exigências de mantença e liquida de mantença aumentam na temperatura de
25 °C, quando comparado a temperatura de 35º C, demostrando que temperaturas elevadas diminui as exigências de
mantença.Na temperatura de 35º. C o consumo das codornas recebendo as dietas contendo amido e óleo de soja é reduzido,
mas com a proteína isolada de soja a necessidade de consumo de ração aumenta na temperatura mais alta. Maiores ganhos de
peso devem ser suportados por maiores consumos de ração e percentuais de proteína na dieta.

 
Conclusão: A temperatura de conforto térmico aumenta a exigência de mantença e a alta temperatura diminui. A exigência
de mantença de proteína diminui na temperatura de 35 °C com amido e proteína na dieta, mas aumenta na temperatura de 35
°C com óleo na dieta. 
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Introdução: Os equinos foram domesticados ao longo dos tempos, para suprir as necessidades de trabalho do homem, nas 
guerras e na agricultura. Utilizados atualmente para lazer e nos esportes equestres, destacando-se no Nordeste a 
"Vaquejada". Os cavalos são herbívoros não ruminantes, com ceco e cólon bastante desenvolvidos, sua alimentação é 
fracionada ao longo do dia, cerca de doze a dezoito horas, (THOASSIAN, 2005). No manejo nutricional dos cavalos quando 
confinados, o alimento é ofertado em intervalos maiores, podendo levar a transtornos alimentares e distúrbios 
fisiologicos, alguns comportamentos estereotipados começaram a surgir, como a aerofagia, entre outros. Ressaltando, 
uma maior vulnerabilidade dos animais ao acometimento da síndrome cólica equina, de natureza alimentar ou 
gastrointestinal responsável por uma alta incidência de mortalidade. Objetivou-se avaliar o manejo alimentar dos cavalos 
embaiados, comparando-o com as normas zootécnicas estabelecidas.

Material e Métodos: O estudo foi desenvolvido no município Sede de Itapetinga, localizado no interior da Bahia. 
Pertencente a Mesorregião do Centro Sul Baiano e a Microrregião de Itapetinga, a distância do Município para a capital do 
Estado é de 562 km. Ocorreu no período de agosto a outubro de 2018, onde, aplicou-se um questionário com perguntas, 
objetivas e subjetivas, aos tratadores, sobre o manejo alimentar diário de cavalos estabulados nos criatórios locais. Foram 
entrevistados nove tratadores de cinco criatórios, responsáveis por uma tropa de 58 animais. Caracterizando uma 
pesquisa que envolve variáveis de natureza qualitativa e quantitativa. As análises das estatísticas descritivas dos dados 
foram feitas através do programa Microsoft Office Excel versão 2017. Foi questionado se ao alimentar o animal, levavam em 
consideração o peso corporal de cada cavalo, qual o horário que forneciam a ração, quantas vezes ao dia e qual o alimento 
era fornecido primeiro: volumoso ou concentrado. Foram mensurados, por um único mensurador, sempre do lado esquerdo 
do corpo, 58 equinos entre machos e fêmeas, predominando animais da raça quarto de milha e seus mestiços, para a obtenção 
do perímetro torácico com a finalidade de estimar o peso corporal. Que foi calculado a partir da fórmula (P=PT³ x 80): 
correspondente ao perímetro torácico elevado ao cubo e multiplicado pela constante oitenta (TORRES & JARDIM, 1985). 
As mensurações foram feitas com os animais em estação forçada, isto é, membros anteriores e posteriores na perpendicular 
sobre um piso plano, conforme descrito por (TORRES & JARDIM, 1992). 

Resultado e Discussão: O consumo de matéria seca é fundamental na alimentação e nutrição dos equinos, para a sua saúde e 
bom desempenho. O peso vivo do animal é fundamental para o estabelecimento de uma dieta adequada. Em todos os 
criatórios estudados 100%dos tratadores, não utiliza dessa regra. De acordo com os resultados obtidos, os cavalos 
mensurados apresentaram um peso médio estimado de 427,113 kg, o valor mínimo de 259,343 kg e máximo de 540 kg. 
Segundo o INRA (2007) as necessidades diárias de matéria seca para um cavalo por dia, para a exigência de mantença pode 
variar de 1,4 a 1,7% de seu peso corporal, diferente das recomendações do (NRC, 2007), que é de 2%. Na tabela 1 estão 
apresentados os resultatos obtidos. De acordo com os resultados expressos na tabela 1, ocorreu um consumo elevado de MS, 
com exceção do criatório III, os demais ficaram acima do recomendado pelo RNC e INRA (2007). Da mesma forma o 
consumo de PB. Esta situação pode levar o animal a cólica, e problemas maiores.



Conclusão: Os criatórios precisam adequar o fornecimento do volumoso e concentrado, para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos animais.

Agradecimentos: Agradeço aos criadores e aos tratadores os quais nos permitiram o desenvolvimento deste trabalho

Referências Bibliográficas: INRA. L´alimentation des chevaux. Versailles: Route de Saint Cyr, 2007. 232 p.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrients requirements of domestic horses. 6.ed. Washington, D.C.: National 
Academy of Scince, 2007. 341p.THOMASSIAN, A. (Ed.). Enfermidades dos cavalos. 4.ed. São Paulo: Varela, 2005. 573p.
TORRES, A.P.; JARDIM, W.R. Criação do cavalo e de outros equinos. 3ed. Nobel S.A.: São Paulo, 1985. 654p.
TORRES, A.P.; JARDIM, W.R. 1992. Criação do cavalo e outros equinos. 3ª ed. Nobel, São Paulo. p. 303.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
MANEJO SANITÁRIO DE SUÍNOS EM AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE

PARANATAMA-PE 
GERMANA L. GAMA 1, JOSE R. LIMA1 ; ITAMAR M. B. B. OLIVEIRA1; DANIEL A. S. MELO1 ; JOSE A. A.

SIQUEIRA1; CLAUDINEY M. SILVA2; ELTON R. A. OLIVEIRA1; PRISCILA B. SILVA1 
1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, Pernambuco, Brasil.2Universidade de Pernambuco, Garanhuns,

Pernambuco, Brasil.
Contato: germanagama@icloud.com 

Introdução: A suinocultura enfrenta uma série de desafios sanitários em todo o mundo para obtenção de elevados índices de
produtividade. No Brasil isso não é diferente, tendo em vista que essa atividade tem uma enorme importância na economia,
pois gera emprego e renda para cerca de 2 milhões de propriedades rurais. A criação de suínos na cidade de Paranatama-PE é
uma atividade predominante de pequenas propriedades rurais tornando-se importante sob o ponto de vista social, econômico
e, especialmente, como instrumento de fixação do homem no campo. O manejo sanitário nessa atividade é um fator que
influência a produção, pois é decisivo no produto final. Essas medidas vão desde a limpeza das instalações, a fase de
maturidade das matrizes, a lactação, até a amamentação dos leitões.O conhecimento dos sistemas de criação e de medidas que
se adotem para melhorá-los constitui de válidas alternativas para conservação e melhorias na produtividade, (Guanziroli &
Cardim, 2000).  
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido na cidade de Paranatama no município de Pernambuco de forma
extensionista, onde foi elaborado um questionário semiestruturado envolvendo dados quantitativos e qualitativos a fim de se
obter informações da propriedade, composição familiar e manejos implantados em cada criação de subsistência, tendo como
ênfase o manejo sanitário e a genética do rebanho suíno, que por sua vez está altamente relacionado com a saúde e
produtividade do rebanho. O questionário foi aplicado de forma direta e verbal a 12 produtores de agricultura familiar, na
qual não se obteve bloqueio nas respostas pelo produtor. As perguntas eram feitas pelo entrevistador onde se conversava
verbalmente utilizando termos não técnicos. Em relação ao manejo sanitário foi questionado ao produtor se o mesmo
realizava algum tipo de limpeza das instalações, assim como o vazio sanitário para possível reintrodução de novos animais.
Além destes, foi questionado o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, vermífugos, vacinas e a incidência de algum tipo de
doença que afetou a criação. Neste mesmo sentido se objetivou relacionar o manejo sanitário empregado nas propriedades
com a genética existente nas propriedades assistidas pelo projeto. Os dados foram tabelados na plataforma Excel para
construções de gráficos e análises quantitativas e qualitativas dos manejos dos produtores de subsistência daquela região.
Posterior as análises, foi instituído um programa de assistência para cada produtor cadastrado no projeto de extensão. 
Resultado e Discussão: As condutas sanitárias adotadas pelos produtores analisados, expos que das doze propriedades
acompanhadas, (23%) faziam o uso de vermífugos, (20%) a limpeza de instalações e que apenas (3%) realizavam o vazio
sanitário, onde a realização destes se têm uma grande importância para a produtividade, bem-estar e desempenho dos animais.
Em relação a aplicação de vacinas, apenas (21%) realizavam este manejo, (18%) utilizavam de forma empírica antibióticos e
nenhum produtor relatou que fazia uso de anti-inflamatórios (0%), no entanto 15% relataram que já observaram algum tipo de
doença no rebanho. No que se refere as raças de suínos criadas nas propriedades de subsistência analisadas (92%) eram
mestiças de raças estrangeiras como Large White, Landrace, Pietrain e Duroc com raças nativas como Moura e Piau; e apenas
(8%) do plantel era constituído de raças nativas as quais apresentavam em sua ezoognosia mais grau de sangue da raça Piau.
No trabalho realizado identificou-se problemas na cadeia de criação de suínos, onde por meio de adoção de práticas de auxílio
à produção foi possível demostrar alternativas para soluções dos mesmos, notou-se com essas atividades o interesse por parte
dos produtores pela temática do projeto e uma preocupação com aumento na rentabilidade do negócio e sustentabilidade da
atividade.



Conclusão: Percebeu-se que as pequenas criações de suínos analisadas no projeto apresentam um perfil de subsistência com
baixo nível de tecnificação, emprego de manejo de forma rústica e mão de obra basicamente familiar. No entanto, as questões
culturais, assim como a falta de conhecimento e acompanhamento técnico para o produtor faz com que haja um declínio na
expansão da atividade de forma produtiva. 
Agradecimentos: Agradecemos ao Grupo de Estudo em Suínos e Bioclimatologia da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns pelo brilhante trabalho desenvolvido.  
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Introdução: O sistema imune atua impedindo a invasão e destruição dos tecidos por patógenos, sendo seu funcionamento
controlado pelo próprio sistema, além do sistema neuroendócrino e pelo sistema nervoso autônomo. Os níveis elevados de
corticosterona na corrente sanguínea acarretam lise de linfócitos imaturos do timo, ocasionando hipotrofia do referido órgão e
involução precoce do tecido linfoide. Esta depleção torna as aves mais vulneráveis aos desafios sanitários (CALEFIet al.
2017). De acordo com El-Daly et al. (2014) a exposição a altas temperaturas durante a incubação de ovos de codornas
japonesas pode ser recomendada para manter a homeostase fisiológica das aves durante o estresse térmico por calor durante a
fase de produção. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da manipulação térmica durante a
incubação, sobre o peso absoluto e relativo do timo em codornas japonesas submetidas à situação de estresse crônico por
calor após eclosão. 
Material e Métodos: O ensaio de incubação foi realizado no laboratório multidisciplinar do departamento de Biociência da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), utilizando 540 ovos adquiridos de um incubatório comercial (Granja
Fujikura), distribuídos em três incubadoras (Brood Chocadeira®), com temperatura de 37,8°C, umidade 60% e viragem
automática a cada duas horas. A partir do 6° dia de incubação, até o momento da eclosão, as temperaturas foram ajustadas
para 37,8°C (temperatura padrão), 38,5°C (temperatura intermediária) e 39,5°C (temperatura alta). Após a eclosão, as
codornas foram pesadas e distribuídas de forma uniforme; um delineamento inteiramente casualizado, com três temperaturas
de incubação (37,8, 38,5 e 39,5°C) e duas temperaturas ambiente (estresse e termoneutro). Alojadas em gaiolas de madeira e
arame galvanizado medindo 50cm x 120cm, no aviário do setor de avicultura da UFERSA, recebendo água e ração ad
libitum. Para controle da temperatura, foram instalados termohigrômetros na altura do dorso das aves, com manejo realizado
diariamente às 08:00, 14:00 e 20:00h. Aos 10, 20, 30 e 40 dias, quatro codornas de cada tratamento foram eutanasiadas com
anestesia geral dissociativa e necropsiadas para coleta do timo. Em seguida, foram pesados para determinar o peso absoluto
(g) e peso relativo (%) pela seguinte fórmula: (peso absoluto/peso do animal) x 100. Os pesos absoluto e relativo foram
submetidos à análise de variância no programa estatístico SAS (StatisticalAnalysis System) versão 2001. Médias
significativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A partir das avaliações feitas foi possível observar que aos 20 dias de idade o peso absoluto do timo
foi maior (P<0,05) nas codornas criadas em situação de termoneutralidade em comparação as aves criadas em situação de
estresse crônico por calor. No estresse por calor, ocorre a elevação dos corticosteróides na corrente sanguínea, a qual acarreta
lise dos linfócitos imaturos no timo, ocasionando hipotrofia e involução precoce do órgão (CALEFI et al. 2017). O timo é um
órgão bilateral, localizado no mediastino anterior, se estendendo da região cervical, até a altura da glândula tireoide. O timo
das codornas é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado a qual emitem septos mal definidos no
parênquima do órgão. Cada lóbulo apresenta uma região medular central, com a presença de Corpúsculo de Hassall e uma
região cortical periférica bastante basofílica. Na figura 1, está ilustrado que o timo em codornas japonesas aumenta o peso até
os 20 dias de idade independente da temperatura de criação e a partir dos 30 dias de idade começa a involução do órgão.
Segundo Eto et al. (2015), com avançar da idade nas aves, ocorre involução da área cortical do timo, sendo o tecido linfóide
substituído por tecido adiposo, mesmo assim o órgão continua a liberar linfócitos na corrente sanguínea ao longo da vida da
ave.

 
Conclusão: O peso do timo em codornas japonesas aumenta até os 20 dias de idade, independente da temperatura de criação.
O estresse térmico por calor diminui o peso absoluto do timo aos 20 dias de idade. Dessa forma é necessária que mais
pesquisa sejam realizadas, para elucidar os eventos estruturais e fisiológicos na involução do timo de codornas japonesas
submetidas à manipulação térmica durante incubação. 
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Introdução: Na equinocultura, a nutrição representa grande parte dos custos de um sistema (SANTOS & QUINTAL, 2016).
Por isto, a busca por fontes alternativas de alimentos a baixo custo no setor da indústria demanda estudos para determinação
da composição nutricional e estimar os coeficientes de digestibilidade, assegurando a sua utilização e eficiência, bem como
tornar a dieta mais econômica (SILVA et al., 2009). Conhecer os componentes da dieta e os coeficientes de digestibilidade é
de fundamental importância, para fornecer uma alimentação balanceada, com ingredientes de qualidade e com menores
custos (SILVA et al., 2009). A técnica de coleta total de fezes é a mais conhecida para determinação de digestibilidade,
porém uso de indicadores como a LIPE® na dieta demonstraram ser nos últimos anos métodos alternativos de grande
eficácia. Nesse sentido, objetivou-se avaliar três métodos de coleta de fezes, utilizados para estimar os coeficientes de
digestibilidade de nutrientes para equinos.  
Material e Métodos: O experimento foi realizado na cidade de Aracaju/SE. Foram utilizados 6 equinos machos, alojados em
baias individuais e alimentados com feno de Tifton 85 e o consumo de 2,175g/dia de ração comercial. Os animais foram
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, dentro de seis repetições e três métodos de coleta realizados
simultâneos: Método Controle – Coleta total de fezes; método da Lignina purificada (LIPE®) com 3 dias de coleta parcial de
fezes e método da LIPE® com 5 dias de coleta parcial de fezes. No método de coleta total, todo volume fecal da repetição foi
pesado e 200 g de fezes/dia coletadas após cada excreção para compor a amostra representativa. Para o método da LIPE®, o
indicador externo foi ofertado 48 horas antes do início das coletas, em capsulas, garantindo a ingestão de 500 mg/animal/dia
do indicador. Para o método LIPE® 5, os animais consumiram o indicador por sete dias, enquanto para o método LIPE® 3
esse consumo foi por 5 dias. Após coletas, as amostras foram processadas e analisadas o teor de matéria seca, matéria
orgânica, proteína bruta e extrato etéreo. Foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente (CDap) dos nutrientes,
de acordo com fórmula descrita por Andriguetto et al. (1981). O teor de LIPE® obtido nas fezes, foi estimando para
determinação da produção fecal por meio de espectroscopia de infravermelho de acordo com o descrito por Garcia et al.
(2014). Os resultados obtidos foram analisados ao nível de 5% e as diferenças entre tratamentos avaliadas por meio do teste
Dunnet, considerando o tratamento controle o padrão. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença (P>0,05) entre os métodos de coleta quanto aos coeficientes de digestibilidade
da matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo e proteína bruta (Tabela 01). Estes resultados demonstraram que o método
utilizando a LIPE® pode ser utilizado de maneira segura e eficaz para se determinar os coeficientes de digestibilidade dos
nutrientes expostos. Ressalta-se ainda, que não houve diferenças no consumo de ração entre tratamentos. Isto demonstra que
o uso do indicador com coleta de 3 dias também pode ser usado para determinar a digestibilidade de nutrientes, como também
a taxa média de recuperação fecal do LIPE® (5 dias) com 93,75% e LIPE® (3 dias) com 94,52%. Lanzetta et al. (2009)
trabalharam com potras alimentadas com feno de alfafa e concentrado comercial na proporção de 50:50 e constataram que a
taxa média de recuperação fecal do LIPE® (5 dias) foi de 95,94%, sendo esta taxa semelhante (P>0,05) à coleta total de
fezes. Garcia et al. (2014), avaliando a LIPE® (cinco dias) para determinação da digestibilidade em éguas atletas
suplementadas com a levedura Saccharomyces cerevisiae, também observou semelhanças ao método da coleta total de fezes.
O mesmo ocorre com pesquisas a fim de validarem o método LIPE® para outros animais a exemplo caprinos (Moraes et al.,
2010). Deste modo, o comportamento da técnica utilizando três ou cinco dias de coleta de fezes para o método da LIPE®
demonstraram resultados semelhantes permitindo então o seu uso.

 
Conclusão: O método de coleta total de fezes e os métodos com coleta parcial de fezes durante 3 ou 5 dias com utilização de
LIPE® podem ser utilizados para se determinar os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes propostos em equinos de
forma confiável.  
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Introdução: A coturnicultura de corte é uma atividade promissora, mas a alimentação das aves é o fator de produção de 
maior custo. Entretanto, com a evolução do conhecimento em nutrição, tornou-se possível reduzir este custo, pois as dietas 
passaram a ser formuladas com o uso de aminoácidos industrializados. Para uma nutrição mais eficaz é fundamental fornecer 
uma dieta equilibrada, objetivando a melhor aproveitamento dos nutrientes e reduzir sua excreção ao meio ambiente. A 
eficiência de utilização da proteína dietética por codornas é baixa, levando a uma grande excreção de nitrogênio nas excretas 
(TON et al., 2013). As informações sobre os níveis de proteína bruta para codornas europeias são discrepantes. Logo, estudos 
que abordam exigências nutricionais são imprescindíveis, a fim de melhorar o aproveitamento das rações, otimizar o 
desempenho e proporcionar maior economia. Objetivou-se avaliar a metabolizabilidade dos nutrientes de rações com níveis 
de proteína bruta para codornas europeias.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, 
cujas médias de temperatura máxima e mínima, umidade relativa do ar e ITGU foram 29,52°C, 26,90°C, 79,49% e 77,55, 
respectivamente. Utilizou-se 250 aves mistas em delineamento inteiramente ao acaso com cinco tratamentos (níveis de 
proteína bruta: 21, 22, 23, 24 e 25%) e cinco repetições de dez aves por parcela, distribuídas em gaiolas. As dietas foram 
isoenergéticas, atendendo ou excedendo as exigências dos aminoácidos essenciais, de acordo com Silva e Costa (2009). A 
composição dos alimentos foi segundo Rostagno et al. (2017), exceto para matéria seca e proteína bruta do milho e farelo de 
soja, determinados em laboratório, conforme Silva e Queiroz (2002). Foram cinco dias de adaptação e quatro de coleta total 
de excretas, do 19º ao 27º dia de idade, conforme preconizado por Sibbald e Slinger (1963). Analisou-se: matéria seca, 
proteína bruta, extrato etéreo e energia bruta das rações e das excretas, de acordo com Silva e Queiroz (2002). O coeficiente 
de metabolizabilidade foi assim calculado: CM = Quantidade de nutriente ingerido – Quantidade de nutriente excretado /
Quantidade de nutriente da ração x 100 (Roll et al., 2018). Com base no consumo de ração e excretas, determinou-se a 
ingestão, excreção, retenção e o coeficiente de metabolizabilidade de nitrogênio, conforme Matterson et al. (1965). As 
variáveis foram submetidas à análise de variância usando o software R Core Team (2016), com probabilidade de 5%. 
Utilizou-se análise de regressão no caso de significância.

Resultado e Discussão: Para cada 1% de aumento de PB, houve decréscimo de 1,04% para CMMS e 2,26% para CMPB e 
acréscimo de 0,77% no CMEE. Contudo, não houve efeito significativo (P>0,05) para o da energia bruta (CMEB). 
Resultados semelhantes aos de Vasconcelos et al. (2011), que avaliaram níveis de PB (15 a 21%) para frangos de corte e 
observaram que o aumento dos níveis reduziu o CMMS e CMPB. Isto indica que o desperdício de nutrientes é menor com a 
redução do teor proteico. Para formular as rações foi necessário incluir 0,75% de óleo de soja de uma dieta para outra à 
medida que os níveis de PB se elevaram. De acordo com Roll et al. (2018), uma dieta com maior proporção de ácidos graxos 
insaturados resulta em seu melhor aproveitamento.A cada aumento de 1% nos níveis de PB, observou-se acréscimo de 28,67 
mg/ave/dia de N ingerido, seguido do acréscimo de 40,8 mg/ave/dia de N excretado e diminuição do CMN em 2,26%. Os 
resultados para IN e EN foram paralelos com o aumento dos níveis. Assim, o balanço adequado dos aminoácidos permitiu 
eficiente utilização dos mesmos. A capacidade das aves em reter N não segue o aumento de sua ingestão com a elevação dos 
níveis de PB e todo excesso é excretado.Aves alimentadas com teores elevados de PB na dieta apresentaram menor eficiência 
de utilização de N, relacionada ao excesso de N a ser provavelmente eliminado. Logo, verificou-se uma considerável redução 
na eliminação de N e aumento da eficiência de sua utilização quando dietas com menores níveis de PB foram utilizadas, 
resultando na diminuição do poder poluente de dejetos da produção de codornas europeias.



Conclusão: Recomenda-se rações com 21% de proteína bruta para codornas europeias (Coturnix coturnix) de um a 35 dias 
de idade, caso sejam atendidos os requisitos dos primeiros aminoácidos limitantes.
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Introdução: Nos últimos anos, o interesse pelo leite asinino aumentou consideravelmente devido à sua composição, sendo 
um leite rico em AG insaturados com baixa relação de AG n-6/n-3, o que o torna útil na composição de dietas para humanos 
(CHIOFALO et al., 2002). No Brasil, poucas pesquisas foram realizadas sobre a qualidade nutricional do leite asinino e não 
existe definição clara de sistemas de produção voltados para a exploração racional do leite asinino, o que desfavorece a 
organização da cadeia produtiva desse leite e derivados (RANGEL et al., 2015). Devido ao maior teor de AG n-3 nas plantas 
frescas e que a maioria dos estudos com jumento foram feitos com animais em confinamento, hipotetiza-se que um leite mais 
saudável para o consumo humano, com baixa relação n-6/n-3, seja beneficiado pelo sistema a pasto, também com um efeito 
mediado pelos dias de lactação. Portanto, o objetivou-se caracterizar o efeito dos dias de lactação no perfil de AG do leite 
asinino da raça Pêga criadas a pasto.

Material e Métodos: O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal da 
Bahia, sob o protocolo N° 08/2017. Foram utilizadas 7 jumentas Pêga, de 6 e 18 anos, peso vivo médio 242,56 kg. As 
amostras de leite foram compostas de acordo com a média dos dias de lactação das jumentas em: 55, 110, 165, 210 e 275 dias 
de lactação. As amostras foram liofilizadas em liofilizador de bancada (TERRONI, modelo LV200). A obtenção dos ésteres 
metílicos de ácidos graxos (EMAG) nas amostras liofilizadas foi realizada mediante adaptações da metodologia proposta por 
Kramer et al. (2002). A separação dos EMAG realizou-se em cromatógrafo a gás (Focus GC - Thermo Scientific) equipado 
com detector de ionização de chama (CG-DIC) e coluna capilar SPTM – 2560 (100m x 0,25mm x 0,20 µm - Supelco). Os 
parâmetros de análises: temperatura do injetor 250°C; temperatura do detector 280°C; e razão de split 30:1. A temperatura do 
forno foi programada para 140°C, aumentando a uma taxa de aquecimento de 1°C/min até 220°C. O gás hidrogênio foi 
utilizado como gás de arraste a um fluxo 1,5mL/min. A identificação dos EMAG foi realizada por comparação dos tempos de 
retenção dos picos das amostras com o tempo de retenção dos ésteres es do padrão de referência (GLC-674, Nu-Chek Prep, 
Inc.), e o resultado foi obtido por meio de normalização de áreas com resultados expressos em porcentagem. Os dados foram 
analisados pelo pacote estatístico SAS (Software versão 9.3). Os efeitos linear e quadrático do dia de lactação sobre o perfil 
de AG do leite avaliaram-se com o procedimento PROC REG (P< 0,05).

Resultado e Discussão: De acordo com Park et al. (2006), o perfil de AG no leite depende da raça, idade e principalmente da 
dieta. Os AG láurico (C12:0) e mirístico (C14:0) não foram influenciados pelos dias de lactação (Tabela 1). No entanto, os 
AG palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0) diminuíram ao longo dos dias de lactação. Entre os AGPI, 18:2 n-6 (9,8%) e 18:3 
n-3 (16,7%) foram os mais representativos, aumentando linearmente ao longo dos dias de lactação. Efeito contrário foi 
observado nos AGM e o AG oleico, com redução dos teores no final do período de lactação. Nos herbívoros monogástricos, o 
conteúdo de AG da cadeia longa do leite está correlacionado com a composição dos AG da dieta, devido à ausência da 
biohidrogenação dos AG no trato digestivo antes da absorção (CHIOFALO et al., 2005). Segundo Valle et al. (2018), 
asininos alimentados com pastagem produzem leite com alto teor de 18:3 n-3, o que também foi observado no presente 
estudo. A relação n-6/n-3 é comumente utilizada para avaliar o valor nutricional e os benefícios à saúde dos seres humanos. 
Em geral, uma relação n-6/n-3 abaixo de 2,0 é mais desejável na redução do risco de muitas doenças crônicas 
(SIMOPOULOS, 2002). Como o perfil de AGS diminuiu com o passar da lactação e o consumo de pasto rico em AGPI se 
manteve, o leite asinino no final da lactação obteve as maiores proporções de AG essenciais.



Conclusão: O perfil do leite de jumentas Pêga criadas a pasto se torna mais rico em AG n-3 e n-6 no final da lactação, e é 
caracterizado por altas concentrações de AGPI, principalmente os ácidos a-linolênico e o linoleico, e por baixa relação n-6/
n-3.
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Introdução: Os gastos com a alimentação representam principal custo na produção de aves, sendo os preços do milho e do
farelo de soja os que mais impactam nesse custo uma vez que são majoritariamente usados nas rações e sensíveis às
oscilações do mercado. Assim, muitos alimentos vêm sendo estudados no intuito de otimizar o custo de produção. Neste
contexto, o resíduo de camarão vem despertando interesse por seu alto teor de proteína bruta, cerca de 36,69% (KHEMPAKA
et al., 2011) além de seu elevado valor de energia metabolizável verdadeira, cerca de 3247 kcal/kg (RODRIGUES et al.,
2004. Em contrapartida o alto teor de sódio e de quitina pode representar uma limitação do seu uso nas rações podendo
comprometer a digestibilidade dos nutrientes, parâmetros de desempenho, bem como, a qualidade dos ovos e parâmetros de
incubação dos mesmos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros de incubação de ovos de codornas
européias alimentadas com resíduo de camarão. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foram
utilizadas 200 codornas européias (Coturnix coturnix coturnix) reprodutoras com 28 semanas de idade, alojadas em gaiolas de
postura em sistema piramidal em galpão convencional. As aves foram distribuídas seguindo um delineamento inteiramente
casualizado composto por quatro tratamentos e cinco repetições de dez aves, tendo a unidade experimental oito fêmeas e dois
machos. Os tratamentos consistiram de uma ração controle a base de milho e farelo de soja e três níveis de inclusão do
resíduo de camarão: 5, 10 e 15%. O experimento teve duração de 105 dias divididos em cinco períodos de 21 dias. A coleta
de ovos destinados à incubação foi realizada no 4º período em 10 dias consecutivos, sendo os ovos armazenados abaixo do
zero fisiológico (23,5 ºC). Ao final do período de coleta os ovos foram pesados, identificados e distribuídos na incubadora
com temperatura de 38ºC, na qual permaneceram por 15 dias. Posteriormente, os ovos foram levados para o nascedouro com
temperatura de 36,8ºC onde permaneceram até os 17º dias (eclosão). Após o nascimento todos os ovos não eclodidos foram
avaliados através do embriodiagnóstico. Os dados referentes às médias obtidas foram submetidos à transformação radical pela
função y = vx+1 e posteriormente submetidos à análise de variância sendo as médias dos tratamentos incluindo o resíduo de
camarão comparadas com as do tratamento controle pelo teste de Dunnett (5%). Os dados também foram submetidos a
análises de regressão. 
Resultado e Discussão: Os resultados dos parâmetros de incubação estão demonstrados na Tabela 1. Há uma ausência de
efeito dos tratamentos sobre os paramentos de incubação. O peso do pinto, que está diretamente relacionado ao peso do ovo,
não foi afetado com a inclusão do resíduo de camarão, tendo uma média de 69,61% do peso do ovo, estando de acordo com
Schmidt et al. (2002), que indicam que o peso do pinto corresponde entre 62 e 76% do peso do ovo. Com relação à
eclodibilidade, Schmidt et al. (2009) observaram que ovos armazenados por mais de 3 dias apresentaram uma redução de
1,17% na eclodibilidade diariamente. Também Araujo et al. (2015) que, em estudo com codornas japonesas, observaram que
o armazenamento de ovos por período superior a uma semana demonstrou a redução da eclodibilidade dos ovos de codorna a
uma taxa de 63,97% e fertilidade de 84%. Além disso, a diminuição da eclosão dos ovos mediante inclusão do resíduo,
mesmo não sendo significativa (P>0,05) pode ter ocorrido devido ao elevado teor de sódio encontrado neste subproduto,
cerca de 1,47% em sua farinha (AZEVEDO, 2014). Lima (2009) estudando diferentes níveis de sódio na ração de codornas
japonesas constatou que a proporção de albúmen diminui, por haver a degradação de lisina prejudicando a deposição protéica,
provocando uma redução na quantidade de albúmen depositado para a constituição do ovo.

 
Conclusão: Os parâmetros de incubação não foram afetados com a inclusão do resíduo de camarão até o nível de 15% na
dieta de codornas européias. 
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Introdução: O farelo integral juntamente com a quirera, em função de suas características nutricionais são classificados
como alimentos energéticos e podem substituir parcialmente o milho nas rações, ou serem inclusos em níveis de acordo com
objetivo pretendido. A quirera é semelhante ao milho, e seu baixo teor de óleo é compensado pelo alto conteúdo em amido,
que fica em torno de 75%. A nutrição sofre influência direta e indireta do meio ambiente. Quando o clima interfere de
maneira imprópria na produção e no metabolismo dos nutrientes, ocorre a quebra na interação entre os elementos,
influenciando diretamente na saúde do animal que, sentindo-se agredido reage fisiologicamente (Müller, 1989). Portanto, a
avaliação dos indicadores comportamentais aliados aos dados bioclimáticos, imagens termográficas e desempenho produtivo;
são importantes para detectar a influência da fibra na produção de calor das aves criadas em sistema de piquetes gramados. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal do Tocantins, localizado em Araguaína – TO, no período de 16 de setembro a 16 de dezembro de
2018.Foram utilizados 300 pintos, lote misto, de crescimento lento (Pescoço Pelado Vermelho), de 1 a 90 dias de idade, com
peso médio inicial de 39, 95 ± 0,33g. No 30º dia, as aves com peso médio de 526,43 ± 76,21g foram distribuídas
homogeneamente nos piquetes experimentais (5,00m x 5,00m), cercados com tela e dotados de pequenos abrigos construídos
em madeira (2,00m x 1,15m), contendo um comedouro tubular e um bebedouro artesanal do tipo niplle. Durante o período de
um a 30 dias, as condições ambientais no interior das instalações experimentais foram monitoradas diariamente com auxílio
de um termômetro digital, colocado a meia altura das gaiolas possibilitando ao final os cálculos de temperatura média,
máxima e mínima e a umidade relativa do ar durante o período experimental. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, com cinco tratamentos, 0, 5, 15, 20 e 25% de inclusão do farelo de arroz integral, seis repetições e dez aves por
unidade experimental. A captura das imagens termográficas, no interior de todos os piquetes, foi efetuada em intervalos de
trinta dias, nos períodos da manhã (entre 07h00 e 08h00) e da tarde (entre 13h00 e 14h00), e realizada por meio da câmera
Flir E60®; à distância de 1 m dos animais.Para as análises estatísticas foi utilizado o programa SISVAR considerando o nível
de significância de 5% (SISVAR, 2011). 
Resultado e Discussão: Os níveis de inclusão do farelo de arroz integral não influenciaram (P>0,05) a temperatura corporal,
máxima, mínima e média, temperatura de pescoço e canela de frangos de crescimento lento aos 46 dias (Tabela 1).A faixa de
temperatura de conforto para aves varia em função de diversos fatores, tais como: espécie, idade, peso e tamanho corporal,
estado fisiológico, dieta alimentar, variação da temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, radiação incidente e
adaptação dos animais as condições impostas. Em geral a temperatura média das aves situa-se entre 41 a 42°C (MACARI;
FURLAN, 2002). Aves da linhagem Pescoço Pelado possuem maior capacidade de regulação da temperatura em razão da
ausência de penas no pescoço, adaptando-se melhor em condições adversas de clima.Com isso, ressaltamos a importância de
trabalhos futuros para melhor avaliar a influência dos alimentos alternativos sobre parâmetros e fisiológicos.

 
Conclusão: A inclusão dos níveis de farelo de arroz integral não afetou os parâmetros fisiológicos de frangos de corte de
crescimento lento aos 46 dias, nos horários das 07:00 às 19:00 horas. 
Agradecimentos: Universidade Federal do tocantins, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Referências Bibliográficas: MÜLLER, P.B. Bioclimatologia aplicada aos animais domésticos. 3°ed. Porto Alegre, Sulina,
1989. 262p.MACARI, M.; FURLAN, R.L.; GONZALES, E. Fisiologia Aviária Aplicada a Frangos de Corte. 2.ed.
Jaboticabal: FUNEP/FUNESP, 2002.
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Introdução: Anualmente, a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina e a Associação Brasileira de Criadores
do Cavalo Mangalarga Marchador promovem exposições nacionais. Segundo Costa et al. (2006), além da importância
econômica para a equideocultura, ao reunir os melhores exemplares esses eventos permitem a seleção dos reprodutores mais
adequados para a produção das gerações seguintes. Como para as raças nacionais de equinos marchadores não existem provas
zootécnicas quantitativas para aprovação dos reprodutores, são nas manifestações fenotípicas, avaliadas em julgamentos
morfológicos e funcionais, que criadores e árbitros procuram estimar os genótipos dos indivíduos, para escolher os futuros
reprodutores. Bons resultados em campeonatos nacionais revertem em valorização do indivíduo, dos seus progenitores e da
sua progênie.Neste contexto, objetivou-se com o trabalho determinar a frequência de participação dos equinos Campolina e
Mangalarga Marchador em exposições nacionais. 
Material e Métodos: Foram utilizados resultados de 1.781 animais da raça Campolina e 5.239 da raça Mangalarga
Marchador, que participaram das exposições nacionais realizadas entre 2007 e 2017. Os dados foram extraídos do banco de
dados da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina (ABCCCampolina) e da Associação Brasileira de
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM). Para determinar a frequência de participação dos equinos nas
exposições nacionais da raça Campolina, os dados referentes a cada uma das 10 exposições nacionais (2007 a 2017) foram
reunidos em um arquivo único, possibilitando, assim, contabilizar quantas vezes o nome próprio de cada equino se repetiu. O
mesmo processo foi realizado para a raça Mangalarga Marchador. Para comparar a proporção de equinos Campolina e
Mangalarga Marchador que participaram de uma a oito exposições nacionais, os resultados foram submetidos a um teste de
distribuição de frequência (Qui-quadrado), utilizando o software estatístico GraphPad Instat (versão 3.06). 
Resultado e Discussão: Em ambas as raças a maioria dos equinos (59%) competiu em apenas uma exposição nacional. Ao
analisar a proporção de animais que participaram de duas a oito exposições, observou-se redução gradual no número de
competidores (Tabela 1). Além disso, a proporção de equinos Mangalarga Marchador que disputaram apenas um evento
(62,24%) foi superior à registrada na raça Campolina (56,04%).A maior participação de equinos Mangalarga Marchador em
apenas um evento pode estar relacionada aos pré-requisitos exigidos nos regulamentos, e ao elevado custo financeiro para
preparar e levar os animais às exposições. Ao reunir apenas equinos que obtiveram boas classificações em julgamentos
anteriores, cada categoria das exposições nacionais é composta por indivíduos de alto nível morfológico e funcional, tornando
as disputas muito acirradas. Dessa forma, proprietários de animais que não obtiveram bons resultados na primeira exposição
nacional são desestimulados a comparecer com os mesmos indivíduos nos anos seguintes. Essa estratégia também deve ser
usada por criadores de Campolina, já que nessa raça a maioria dos indivíduos também competiu apenas uma vez.Por outro
lado, mais equinos Campolina participaram de duas e três exposições nacionais, indicando que estes criadores têm maior
persistência. Diferente da raça Mangalarga Marchador, os animais Campolina não precisam se qualificar em exposições
regionais para serem inscritos nas exposições nacionais da raça. Assim, os criadores priorizam a participação dos seus
animais nesses eventos, inclusive por vários anos consecutivos. 

 
Conclusão: Ao longo da carreira competitiva a maioria dos equinos Campolina e Mangalarga Marchador participa de apenas
uma exposição nacional. 
Agradecimentos: Agradecemos à Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador e à Associação
Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina por disponibilizar os dados, assim como à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela
concessão das bolsas de iniciação científica, mestrado e pós-doutorado.  
Referências Bibliográficas: COSTA, H. G.; COSTA, J. A. B.; CAIADO, J. R. C. Evaluation of Equine “Mangalarga
Marchador”: a Multicriteria Analysis by ELECTRE II Method. Revista Pesquisa e Desenvolvimento Engenharia de
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Introdução: Em 2018 o número de abate de suínos no território brasileiro teve um aumento de 2,4% em relação ao ano de 
2017 (IBGE, 2019), porém no estado da Bahia a atividade ainda não é tão significante e a produção de carne suína é 
considerada insuficiente, pois não atende a demanda do mercado interno. Apesar deste aumento, o consumo da carne suína 
ainda é pouco expressivo, ocupando a terceira colocação no ranking das carnes mais consumidas no Brasil, ficando atrás da 
carne de frango e bovina.Esta colocação é causada por vários fatores gerados pela população como, por exemplo, os mitos e 
preconceitos acerca da carne suína e seus derivados, além de envolver, em alguns casos, questões religiosas e crenças. Para 
tentar eliminar esses mitos e conceitos errôneos é necessário dispor de informações atualizadas, claras, comprovadas e que 
alcancem de fato o público alvo. O objetivo com este trabalho foi caracterizar o perfil do consumidor de carne suína de 
Salvador e Região Metropolitana.

Material e Métodos: A coleta de dados e as entrevistas ocorreram no período de novembro de 2017 a agosto de 2018. Os 
questionários foram desenvolvidos no Google Formulários, plataforma que permite criar formulários personalizados para 
pesquisas e questionários (GOOGLE, 2019) e também foram realizadas presencialmente na versão impressa nas maiores 
redes de supermercados da cidade de Salvador (Bahia) e região metropolitana: Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias e 
Simões Filho. No final os mesmos eram transmitidos para o formulário online. Foram 2.000 mil entrevistados de diferentes 
idades, níveis sociais e culturais, sendo 400 entrevistados por região. O questionário era composto por 24 perguntas diretas 
com alternativas pré-definidas com identificação dos consumidores; seus hábitos de consumo e conhecimentos sobre o 
produto. Para o cálculo de amostragem da população foi utilizado o método proposto por Samara e Barros (1997). Os dados 
obtidos foram processados, tabulados e submetidos à análise estatística descritiva, com ênfase na distribuição de frequências 
relativas das respostas (Sampaio, 1998), no programa Microsoft Office Excel, 2016; separados por frequência, dentre elas: 
idade (10-16, 16-26, 26-36, 36-46, 46-56 e acima de 56 anos), gênero (homem, mulher), nível acadêmico (fundamental 
incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, superior incompleto, superior 
completo e pós-graduação/mestrado/doutorado) e renda familiar (até um salário mínimo, até três salários mínimos, até cinco 
salários mínimos e acima de cinco salários mínimos).

Resultado e Discussão: Verificou-se que dos 2.000 entrevistados 55,5% são do gênero feminino e 44,5% são do gênero 
masculino. Destes, 1,70% apresentaram idade variando de 10 a 16 anos, 17,94% de 16 a 26 anos; 25,35% de 26 a 36 anos; 
24,15% 36 a 46 anos; 16,24% 46 a 56 anos e 14,61% acima de 56 anos. Com essa distribuição bastante heterogênea foi 
possível obter opiniões expressivas de um número de pessoas de diferentes faixas etárias e gêneros diferenciados, 
corroborando com os trabalhos de Silva et al. (2017) e Merlini et al. (2011), realizados em municípios do Maranhão e Paraná, 
respectivamente. Quanto ao grau de escolaridade, a maior parte dos entrevistados possuía ensino médio completo, 
semelhantes aos dados de Raimundo e Zen (2010) e Merlini et al. (2014). Outra parte considerável possuía nível superior 
completo ou incompleto e, quando relacionados ao consumo, observou-se que dentre os maiores graus de escolaridade o 
consumo aumentava, exceto na pós-graduação onde maior parte dos entrevistados dessa frequência eram idosos e alegavam 
não consumir por proibições médicas. Quanto à renda familiar dos entrevistados, observou-se que maior parte (43,25%) 
recebem até três salário mínimo, seguido por 30,55% até um salário mínimo; 26,2% possuem renda até ou acima de cinco 
salários mínimos. Observou-se que o maior consumo de carne in natura foi entre as pessoas com renda acima de cinco 
salários mínimos, resultado que pode ser justificado pelo seu poder aquisitivo que permite adquirir produtos diferenciados e 
de melhor qualidade, além do maior e mais facilitado acesso à informação que este grupo possui.

Conclusão: Um dos motivos para o baixo consumo pode estar relacionado com o fato de que muitos dos consumidores 
apresentam baixo poder aquisitivo o que faz com que tenham certa carência com relação a informações relacionadas ao 
produto. Por isso torna-se necessário o desenvolvimento de campanhas publicitárias claras e de fácil acesso em prol do 
consumo da carne suína que venha a atingir este público.

Referências Bibliográficas: GOOGLE. Google Formulários. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-
BR/forms/about/. Acesso em 19 de abril de 2019.IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Agência IBGE Notícias. 2019. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/23990-abate-de-suinos-aumenta-2-4-e-atinge-recorde-em-2018>. Acesso em 04 de abril de 2019.MERLINI, 
L. S.; FRASQUETTE, L. T.; SPOSITO, P. H.; DUTRA, H. M.; BEGOTTI, I. L. Caracterização do consumidor e do mercado 
da carne suína no município de Umuarama – Paraná – Brasil. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer. Goiânia, 
v.10, n.18, p.833, 2014.RAIMUNDO, L. M.; ZEN, S. Aferição do perfil do consumidor de carne suína – estudo de caso –
Carrefour/Jundiaí (SP). 48º In Congresso: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Campo 
Grande, jul., 2010. SAMARA, B. S.; BARROS, J. C. Pesquisa de Marketing: conceitos e metodologia. São Paulo. Makron 
Books, 156p., 1997.Sampaio, I.B.M. Estatística Aplicada à Experimentação Animal. Fundação de Estudo e Pesquisa em 
Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte, 221p., 1998.SILVA, A. S.; RODRIGUES, J. M. S.; BORGES, J. O. Perfil 
dos consumidores de carne suína comercializada no município de Grajaú, estado do Maranhão, Brasil. Scientia Agraria 
Paranaensis. Marechal Cândido Rondon, v.16, n.3, jul./set., p.309-313, 2017.
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Introdução: Suínos de raças nativas tem como característica a rusticidade e menor exigência nutricional em relação as
linhagens comerciais (4), são animais criados em pequenas propriedades, normalmente para subsistência dos produtores.Nas
regiões tropicais produtoras de coco, a produção de milho e de farelo de soja é escassa, fato que eleva o valor comercial de
tais ingredientes (1); por isso, a utilização da torta de coco pode ser uma fonte alternativa de proteína e energia para baratear
os custos de produção na suinocultura. A qualidade nutricional da torta de coco é variável, como todo resíduo ou coproduto
da agroindústria, e está relacionada ao tipo de secagem da copra, ao método de extração do óleo, que influenciará a sua
composição química, as suas características físicas e as condições de armazenamento.O objetivo deste estudo foi avaliar o
efeito da inclusão da torta de coco sobre o peso absoluto e relativo das vísceras de suínos de raça nativa abatidos tardiamente. 
Material e Métodos: Foram utilizados 18 suínos da raça Piau, machos castrados, com peso corporal inicial de 97.89±7.25 kg
e aproximadamente 246 dias de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e seis
repetições, com um animal por unidade experimental. Os tratamentos foram compostos pelas dietas, sendo uma dieta controle
(sem torta de coco) e outras duas dietas com inclusão de dois níveis de torta de coco (125 e 250 g-1). As dietas experimentais
foram formuladas à base de milho, farelo de soja e farelo de trigo, suplementadas com minerais e vitaminas (3). O período
experimental foi de 124 dias. Ao alcançar o peso de abate próximo a 140 kg, os animais foram pesados e submetidos a jejum
sólido por 12 horas. Em seguida, encaminhados para abatedouro comercial, após totalizar 18 horas de jejum sólido, os
animais foram insensibilizados por eletronarcose, sangrados, depilados e eviscerados. Após a evisceração foram separados e
pesados os seguintes órgãos: fígado, baço, estômago, intestino delgado e grosso. Posteriormente foi calculado seu peso
relativo pela divisão do peso absoluto do órgão pelo peso do animal ao abate, depois multiplicado por 100. Os dados foram
analisados no programa estatístico SAS, versão 9.4, utilizando o procedimento GLM para análise de variância com emprego
do teste F e valor de alfa em 0.05, as médias foram analisadas por contrastes ortogonais. 
Resultado e Discussão: Não foi observado efeito das dietas com diferentes níveis de inclusão de torta de coco sobre os pesos
absoluto e relativo dos órgãos dos suínos. Apesar do percentual de fibras nas dietas com 150 e 300 g-1 de torta de coco ser
muito superior ao percentual de fibras na dieta controle, e do período experimental longo (124 dias), o não aumento do peso
dos órgãos deve estar associado a elevada idade de abate dos suínos e ao baixo consumo alimentar. Os animais avaliados
neste experimento já eram adultos quando começaram a ser alimentados com as dietas experimentais, portanto já tinham o
trato gastrointestinal desenvolvido. Suínos adultos tem o trato gastrointestinal maior e mais desenvolvido do que os suínos
jovens, consomem menos em relação ao seu peso corporal e tem taxa de passagem da digesta reduzida, tais fatores melhoram
a capacidade de degradação das fibras (2).Avaliando suínos de linhagem comercial, abatidos aos 130 kg, (5) observaram
efeito da inclusão do alimento fibroso sobre o peso das vísceras. Indicando o efeito da idade, pois, os referidos autores
trabalharam com animais de crescimento rápido que atingiram o peso de abate em um período menor do que os animais
avaliados no presente estudo.



Conclusão: A inclusão de 150 e 300 g-1 de torta de coco na dieta de suínos pesados da raça nativa Piau, não alterou o peso
absoluto e nem o peso relativo do fígado, baço, estomago, intestino delgado e intestino grosso. 
Agradecimentos: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia/Ciência Animal (INCT-CA) e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Referências Bibliográficas: 1.DIARRA, S.S. Effects of enzyme products in the diet on growth, dressing-out percent and
organ weights of light pigs fed copra-meal-based diets. Animal Production Science, v. 57, n. 4, p. 683-689,
2016.2.LINDBERG, J.E. Fiber effects in nutrition and gut health in pigs. Journal of Animal Science and Biotechnology. v. 5,
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Introdução: Considerando a elevada demanda nutricional e energética, os leitões na fase de creche demandam de uma
alimentação que supra suas necessidades diárias, assim como favoreça a absorção dos nutrientes pelo trato gastrointestinal.
Para isso, fontes lipídicas como óleos são bastante utilizados, pois estes, além de agregar valor energético às rações,
favorecem a absorção de vitaminas lipossolúveis e melhoram a conversão alimentar (PUPA, 2004). Considerando a
imaturidade fisiológica do leitão na fase de creche, fontes lipídicas alternativas podem apresentar melhor digestibilidade
considerando a composição de ácidos graxos, bem como a posição interespecífica destes. Diante do exposto, objetivou-se
avaliar o pH dos conteúdos do estômago, intestino delgado e ceco de leitões na fase de creche alimentados com dietas
contendo diferentes fontes lipídicas. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da Universidade
Federal do Ceará. Foram utilizados 90 leitões da linhagem Topigs Norsvin desmamados aos 21 dias de idade com 6,63±0,75
kg, distribuídos entre 5 tratamentos: OS- ração contendo óleo de soja, OC- ração contendo óleo de coco, OVT- ração
contendo óleo de vísceras de tilápia, MF- ração contendo mistura física de óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco (3:2 em
kg:kg) e LE, ração contendo lipídio estruturado a partir de óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco (3:2 em kg:kg). A
mistura física entre os óleos de vísceras de tilápia e de coco foi realizada por meio da homogeneização dos óleos, enquanto o
lipídio estruturado foi produzido pelo processo de interesterificação destes óleos, adotando o metóxido de sódio como
catalisador. As fontes lipídicas foram incluídas em 2,5% nas rações. Utilizou-se um delineamento em blocos ao acaso, com 6
repetições por tratamento, considerando a unidade experimental de 3 animais por baia. As rações foram formuladas para as
fases pré-inicial 1, pré-inicial 2 e inicial, considerando-se os valores de composição química dos alimentos e as exigências
nutricionais dos leitões (ROSTAGNO et al., 2017). Aos 42 dias de idade, 1 animal de cada repetição foi eutanasiado para
avaliar o pH dos conteúdos do estômago, intestino delgado e ceco, colocados separadamente em recipientes plásticos para a
determinação do pH, com auxílio de peagâmetro digital. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não foram encontradas diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos para o pH dos
conteúdos do estômago, intestino delgado e ceco (Tabela 1). Os ácidos graxos de cadeia média, presentes no óleo de coco,
possuem efeitos antibacterianos relevantes em baixos níveis de pH, uma vez que estes estão presentes predominantemente
como sais, reduzindo sua penetração através da parede celular bacteriana, diminuindo o pH interno da célula e inibindo
crescimento bacteriano (ZENTEK, 2018). Por sua vez, a adição de óleo bem como a os produtos da digestão lipídica podem
modular negativamente a fermentação microbiana e a produção de ácidos graxos de cadeia curta no ceco, aumentando o pH
cecal (LUI et al., 2005). Entretanto, mesmo considerando o desenvolvimento fisiológico dos leitões, a adição das diferentes
fontes lipídicas em até 2,5% nas rações não resultou em alteração nos valores pH dos conteúdos do estômago, intestino
delgado e ceco dos animais aos 42 dias de idade.

 
Conclusão: O uso de diferentes fontes lipídicas em rações para leitões em fase de creche não altera o pH do estômago,
intestino delgado e ceco de leitões aos 42 dias de idade. 
Referências Bibliográficas: LUI, J.F.; OLIVEIRA, M.C.; CAIRES, D.R.; CANCHERINI, L.C. Desempenho, rendimento de
carcaça e ph cecal de coelhos Em crescimento alimentados com dietas contendo níveis de probiótico. Ciência Animal
Brasileira. v. 6, n. 2, p. 87-93, 2005.PUPA, J. M. R. Óleos e gorduras na alimentação de aves e suínos. Revista Eletrônica
Nutritime, v.1, p. 69-73, 2004.ROSTAGNO, H.S et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: Composição de alimentos e
exigências nutricionais. Editor: Horacio Santiago Rostagno. 4ed. Viçosa-MG/UFV, 2017ZENTEK, J. The role of short and
méd ium cha in  f a t ty  ac ids  on  in t e s t ina l  hea l th  in  p ig l e t s .  P ig333 .com,  2018 .  D i spon íve l  em:
<https://www.pig333.com/articles/role-of-short-and-medium-chain-fatty-acids-on-intestinal-pig-health_13939/>. Acesso em:
13 de setembro de 2019.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Não-Ruminantes

 
PODODERMATITE EM FRANGOS CRIADOS SOBRE DIFERENTES MATERIAIS DE

CAMA (CASCA DE ARROZ E MARAVALHA) 
DEIVID KELLY BARBOSA¹ 

 
, RODRIGO G. GARCIA¹; RAFAEL S. BADECA¹; CLAUDIA M. KOMIYAMA¹, BRUNA B. PRZYBULINSKI¹; JEAN K.

VALENTIM¹, VIVIAN A.R. CASTILHO¹, RITA T. R. PIETRAMALE¹ 
¹Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - Dourados, MS. 79825-070.

Contato: rafaelsantosbadeca@hotmail.com 
Introdução: O setor avícola nacional se tornou bastante competitivo no mercado externo, hoje país é o maior exportador
mundial de carne de frango. Porém, em um ambiente de consumidores cada vez mais exigentes, além da quantidade, é preciso
entregar também qualidade. Um dos principais itens das instalações que interferem na qualidade da produção da avicultura é
a cama de aviário. O contínuo contato da ave com a cama exige que o material utilizado apresente qualidades adequadas,
proporcionando conforto aos animais, prevenindo de problemas físicos, como a pododermatite, um tipo de lesão erosiva da
pele, apresentando inflamação devido a uma combinação de umidade e fatores cáusticos.Tal condição prejudica o animal
fisicamente e também prejudica o mercado para a exportação de pés de frango. Devido ao exposto, o estudo apresentado tem
como objetivo, mostrar a importância da boa manutenção da cama de aviário com casca de arroz e maravalha, para minimizar
problemas produtivos como pododermatite. 
Material e Métodos: A condução do experimento ocorreu no galpão experimental de frangos de corte da Universidade
Federal da Grande Dourados, em Dourados/MS. Foram utilizados 720 pintinhos machos, da linhagem comercial COBB 500,
distribuídas em 24 parcelas experimentais, sendo cada parcela constituída de 30 animais. O fornecimento de água e ração foi
ad libidium, o arraçoamento foi dividido em 3 fases: inicial, crescimento e final. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, com um em arranjo fatorial 2 x 2 nos tratamentos: dois materiais de cama (maravalha e casca de
arroz) e duas diferentes idades das aves (21 e 42 dias), com seis repetições cada. As avaliações das lesões podais foram
realizadas, com a verificação de cada pé, direito e esquerdo, em 100% das aves dos tratamentos. As lesões foram classificadas
da seguinte maneira: (0) nenhuma lesão; (1) lesão em menos de 25% das patas; (2) lesão entre 25 e 50% das patas; (3) lesão
em mais de 50% das patas, conforme metodologia proposta por Martrenchar et al. 2002. Os dados foram avaliados por
análises estatísticas não paramétricas e foram feitas pela comparação de médias pelo teste de Qui-quadrado através do pacote
estatístico Minitab, sendo considerado o nível de significância de 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Conforme disposto na tabela 1 aos 21 dias de idade, algumas aves apresentaram escore 0, e o maior
escore encontrado foi o de 2. Ou seja, a maioria das aves na avaliação de 21 dias não possuíam lesões. Já aos 42 dias de idade
(tabela 2) a maioria das aves apresentavam escore 1, seguida do escore 2 e o maior escore encontrado foi o de 3. Ou seja, a
maioria das aves na avaliação aos 42 dias de idade apresentavam lesões em 25% a 50% da pata. Dessa forma podemos avaliar
que animais de maior idade são mais acometidos por estas lesões. Quanto ao material de cama utilizado, podemos verificar
que houve menor incidência de aves com lesões por pododermatite na cama de casca de arroz.

 
Conclusão: As lesões por pododermatite se agravam com o passar dos dias de vida da ave. A casca de arroz é o material que
apresentou menor incidência de animais acometidos por pododermatite. 
Referências  Bibl iográf icas:  GARCIA RG,  PAZ ICLA,  CALDARA FR.  Avis i te .  Disponível  em:
www.avisite.com.br/cet/img/cama_20110309.doc 2011. Acesso 09/09/2019.MARTRENCHAR, A.; BOILLETOT, E.;
HUONNIC, D.; POL F. 2002. Risk factors for footpaddermatitis in chicken and turkey broilers in France. Preventive
Veterinary Medicine,52:213-226.
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Introdução: A coturnicultura vem se destacando no mercado agropecuário brasileiro como excelente atividade produtiva. A
demanda por sua carne tem aumentado nos últimos anos, por sua alta qualidade e palatabilidade (ABREU et al., 2014). Com
o aumento mundial do consumo de carne, os consumidores passaram a ter perfis de compra mais exigentes, principalmente
quando se relaciona aos aspectos ligados a qualidade dos produtos. A carne de codorna também é reconhecida por seus
valores nutricionais (alto conteúdo proteico e baixa quantidade de gordura), e preparo gastronômico fácil e rápido, assim é
fornecida com alto valor agregado (SILVA E COSTA, 2009). As características físico-químicas da carne são levadas em
conta pelos consumidores uma vez que influenciam diretamente na maciez, suculência, sabor e praticidade. Dessa forma,
objetivou-se avaliar a qualidade da carne de codornas de corte aos 35 dias em dietas com diferentes níveis de suplementação
de SI e VE. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental de Iguatemi na
Universidade Estadual de Maringá – UEM, onde aves foram alojadas em boxes de 2,5 m2 em um galpão convencional, com
piso de terra batida forrada com cama de palha de arroz. Foram utilizadas 1680 codornas de corte com 14 dias de idade, não
sexadas e distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x4 (SI = 0,1125; 0,2250; 0,3375 e
0,4500 mg/kg de ração x VE = 10; 23; 36 e 49 UI/kg de ração), totalizando 16 tratamentos, com três repetições de 35 aves
cada. As rações foram formuladas para atender as exigências das aves para aquela idade, exceto para o SI e VE. Para
avaliação de qualidade da carne, quatro aves por unidade experimental foram selecionadas de acordo com seu peso médio
(±10%), aos 35 dias de idade, sendo estas abatidas conforme normas estabelecidas pelo comitê de ética da instituição. Foram
extraídos os peitos destas quatro aves, onde duas foram imediatamente desossadas e retirados os filés, sendo congelados para
posteriormente serem utilizados para as análises de perda por descongelamento e cocção, e os dois peitos restantes foram
refrigerados para medição de pH e cor 24h post mortem conforme Bridi e Silva (2009). 
Resultado e Discussão: O pH final da carne (pHf) 24 horas post mortem, apresentou efeito quadrático (P= 0,0245) em
função dos níveis de VE. O valor de 5,70 estimado para o menor valor de pHf foi determinado com o nível de 26,02 UI de
VE/kg de ração. Houve efeito da interação (P=0,0123) com aumento linear para luminosidade em função dos níveis
crescentes de SI (P=0,0328) e VE (P=0,0358) nas rações. O componente de luminosidade vermelho-verde (a*) apresentou
efeito quadrático (P=0,0229), em função dos níveis de SI. O ponto de 16,43 para o máximo do componente de luminosidade
vermelho foi determinado com o nível de 0,28 mg de SI/kg de ração. De acordo com Fletcher (1999), a cor é um fator crucial
ligado à qualidade da carne que influencia o consumidor tanto no momento da compra como no consumo ou rejeição da
mesma. A perda de água por descongelamento reduziu linearmente (P=0,0260) em função dos níveis de SI. A perda de água
por cocção (PC) apresentou efeito quadrático (P=0,0422) em função dos níveis de VE. A menor perda de água por cocção
(5,23g) foi obtida com o nível de 29,58 UI de VE/kg de ração. A carne do peito é considerada o corte mais nobre das aves,
uma maior capacidade em reter água é tida como um aspecto de grande relevância na qualidade da carne. De acordo com
Peric et al. (2009), a atenção voltada para a qualidade dos produtos cárneos tem apresentado números significativos, pois os
consumidores consideram a perda de água durante o manuseio ou cozimento como um indicativo de má qualidade do
produto. 
Conclusão: O maior nível de SI e o nível de 29,58 UI de VE/kg proporcionaram uma carne de melhor qualidade com
menores perdas de água por descongelamento e cocção, respectivamente. 
Referências Bibliográficas: ABREU, L.R.A.; BOARI, C.A.; PIRES, A.V. Influência do sexo e idade de abate sobre
rendimento de carcaça e qualidade da carne de codornas de corte, Salvador, v.15, p.131-140, 2014. BRIDI, A.M.; SILVA,
C.A. 2009. Avaliação da Carne Suína. Londrina, Brasil. FLETCHER, D.L. Broiler breast meat color variation, pH, and
texture. Poultry Science. v.78, p.1323-1327, 1999.PERIC, L.; MILOŠEVIC, N.; ŽIKIC, D.; KANACKI, Z.; DŽINIC, N.;
NOLLET, L.; SPRING, P. Effect of selenium sources on performance and meat characteristics of broiler chickens. Journal of
Applied Poultry Research, v.18, p.403-409, 2009.SILVA, J.H.V.; COSTA. F.G.P. Tabela de Exigência Nutricional de
Codornas Japonesas e europeias. Jaboticabal-SP: Fundação de apoio a pesquisa, ensino e extensão-FUNEP, v.2, p.107, 2009.
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Introdução: Tendo em vista que o maior custo na produção avícola é com a alimentação, devem-se buscar alimentos que
atendam as exigências dos animais e reduzamos custos de produção. Sendo o milho a principal fonte de energia na
alimentação de frangos de corte, pesquisadores têm buscado alimentos alternativos que possam reduzir esses custos. Dentre
as alternativas apontadas como possível substituto parcial ao milho em grão têm-se o gérmen integral de milho (GIM), que é
obtido por meio da degerminação do grão de milho por via úmida (LIMA et al., 2012);corresponde aproximadamente 13% do
grão de milho (SILVA et al., 2013), podendo ser uma alternativa para a composição das rações de aves (LIMA et al., 2012).
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da carne de frangos de corte aos 42 dias de idade
alimentados com níveis crescentes do GIM.

Material e Métodos: O estudo foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de
Pernambuco.Foram utilizados frangos Cobb500,distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos
e seis repetições.Alimentados com dietas para atender as exigências nutricionais de acordo com as recomendações de
Rostagno et al.(2011),com exceção do GIM que foi de acordo com os resultados obtidos em ensaio de metabolismo.Os
tratamentos consistiram de uma dieta referência e cinco dietas testes com a inclusão de 4, 8, 12, 16 e 20% do GIM.Para a
avaliação da qualidade da carne foram utilizadas amostras de peito e pernas(coxa + sobrecoxa) das aves.Foram determinados
o pH,perda de peso por cocção,índice de peróxido,força de cisalhamento,retenção de água e corolação.A determinação do pH
foi realizada com um medidor de pH,introduzido diretamente nas amostras de peito das aves.Para análise da capacidade de
retenção de água,foi utilizado o método de Hamm(1960),adaptado por Wilhelm et. al.(2010),utilizando uma amostra de carne
de 2,0g cortada em cubo da parte cranial do filé.Para a determinação da força de cisalhamento,foram utilizados os músculos
do peito,com o aparelho Warner-BratzlerShear Force.Para perda de peso por cozimento,foram utilizados os músculos do
peito.As perdas durante a cocção foram calculadas pela diferença de peso das amostras antes e depois da cocção e expressas
em porcentagem (Honikel, 1987).Para determinar o índice de peróxido,foi utilizado o método Cd 8-53.A coloração da carne
do foi realizada com auxilio de um colorímetro KONICA MINOLTA,sistema CIELAB.

Resultado e Discussão: O pH da carne das aves não apresentou alterações em relação ao consumo do GIM. A capacidade de 
retenção de água da carne das aves não apresentou alterações em relação ao consumo das dietas contendo níveis de GIM. O 
fator 2 agrupou a característica de força de cisalhamento, mostrando inter-relação negativa. Assim, com o aumento do GIM 
nas dietas, reduziu a força de cisalhamento do peito dos frangos. Para perda de peso por cocção, os fatores 1 e 3 não 
apresentaram correlação significativa em relação à inclusão do GIM nas dietas.Já o fator 2 agrupou a característica de PPC, 
mostrando inter-relação negativa; o aumento do GIM nas dietas reduziu a PPC do peito dos frangos. Para o índice de 
peróxido, o fator 3 agrupou a característica de índice de peróxido do peito, expressando inter-relação positiva; a adição de 
níveis mais elevados do GIM na dieta de frangos tende a aumentar o índice de peróxido do peito. Porém, os demais fatores 
não reuniram níveis significantes para as variáveis. Para a analise da coloração da carne, temos que o fator 1 agrupou todas as 
variáveis relacionadas a coloração, mostrando que há uma correlação positiva entre as colorações dos cortes (peito, coxa e 
sobrecoxa) e a adição do GIM nas dietas das aves.



Conclusão: Conclui-se que o uso do GIM nas dietas de frangos de corte aos 42 dias de idade, nessas condições 
experimentais, pode melhorar a qualidade da carne de peito até 20% de inclusão. O GIM também mostrou forte correlação 
com a força de cisalhamento, o índice de peróxido e com a coloração da carne dos frangos.

Referências Bibliográficas: HONIKEL K.O. Influence of chilling on meat quality attributes of fast glycolysing pork 
muscles. In: TARRANT, P.V.; EIKELENBOOM, G.; MONIN, G. Evaluation and control of meat quality in pigs. Dordrecht: 
MartiniusNijhoff, p.273-283,1987.LIMA M. B. et al. Effect of broiler chicken age on ileal digestibility of corn germ 
meal.Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 34, n. 2, p. 137-141, 2012.SILVA, E. C. et al. Substituição do fubá de milho por 
gérmen integral de milho na dieta de ovinos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 48, n. 4, p. 442-449, 2013.WILHELM, A. 
E. et al.Protease activity and the ultrastruture of broiler chicken PSE (Pale, Soft, Exudative) meat. FoodChemistry, v. 119, 
n.3, p.1201- 1204, 2010.
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Introdução: A variação na qualidade da carne magra de suínos é uma grande preocupação para a indústria de carne, uma vez
que, animais que sofrem estresse agudo antes do abate, utilizam rapidamente suas reservas de glicogênio, com aumento no
teor de ácido lático, e consequente queda do pH muscular no post mortem o que resulta na produção de carne pálida, mole e
exsudativa (PSE). Neste sentido, alguns estudos (ROSENVOLD, BERTRAM e YOUNG, 2007) e (STAHL, C.A.; BERG,
E.P, 2003) têm avaliado a suplementação de creatina como uma forma de fornecer ATP para que ocorra a transformação do
músculo em carne e desta maneira aumentar a quantidade de energia disponível sem que envolva a via glicolítica e a
produção de ácido lático, reduzindo consequentemente a produção de carne PSE, devido a redução da velocidade de declínio
do pH após o abate. Neste sentido, objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de níveis crescentes de creatina em dietas
para suínos na fase pré-abate sobre a qualidade da carne. 
Material e Métodos: Todos os métodos que envolveram o manejo dos animais foram realizados em conformidade com os
regulamentos aprovados pelo Comitê de Ética Animal, registrado sob número de processo 23007.018733/2016-10. O
experimento foi conduzido em Granja comercial onde os animais foram alojados individualmente em baias com dimensões de
1,20m x 1,20m, contendo comedouros e bebedouros manuais localizadas em galpão de alvenaria, composto por telhado de
fibrocimento, com piso de concretos e laterais abertas. Foram utilizados 50 suínos machos castrados com peso médio inicial
de 85 ± 4,65 kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos, 10 repetições e um animal por
unidade experimental. Os tratamentos foram os níveis de creatina adicionados à dieta comercial (T1 - dieta comercial, T2 -
T1 + 15g/dia de creatina, T3 - T1 + 30g/dia de creatina, T4 - T1 + 45g/dia de creatina e T5 - T1 + 60g/dia de creatina),
durante um período de cinco dias antes do abate. Ao final do período experimental, todos os animais foram submetidos a
jejum alimentar de 12 horas, após o qual foram encaminhados para abate em frigorífico. Uma amostra do músculo
Longissimus dorsi foi coletada para análise das características qualitativas da carne (pH, temperatura, perda de água por
gotejamento, descongelamento, cocção e cor). Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Qualidade de Carne da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia de acordo com a metodologia de Ramos e Gomide (2017). Os dados foram
submetidos à análise de variância ao nível de 5% de significância através do software SAS. 
Resultado e Discussão: Não foi observado efeito (P>0,05) dos níveis de creatina sobre a qualidade da carne de suínos.
Corroborando com o presente estudo, Stahl, Allee e Berg (2003) e Rosenvold, Bertram e Young (2007) não encontraram
diferença significativa para o pH do músculo Longissimus dorsi de suínos suplementados com creatina. Uma vez que o pH e
a temperatura não foram influenciados pela suplementação de creatina, era esperado que a coloração da carne não fosse
alterada. Li et al. (2015), também não observaram efeito significativo da suplementação de creatina sobre a cor da carne de
suínos. Rosenvold, Bertram e Young (2007), não observaram diferenças significativas na perda de água no gotejamento,
descongelamento e cocção. Uma possível explicação para esses resultados pode estar relacionada ao manejo pré-abate dos
animais, o qual foi realizado em conformidade com as normas de bem estar animal. A capacidade de retenção de água está
relacionada à temperatura e ao pH do músculo, o que justifica os resultados encontrados para estes parâmetros, tendo em vista
que o transporte e o manejo pré-abate foram realizados de forma a causar o mínimo estresse aos animais. A suplementação de
creatina contribui para o aumenta dos níveis de creatina e fosfocreatina no músculo (SCHOCH, WILLOUGHBY e
GREENWOOD, 2006), o que resulta em um atraso na conversão metabólica de glicose em ácido láctico no músculo post
mortem, no entanto esse aumento pode não ter sido suficiente ou não ter tido estímulo devido às boas condições no manejo
pré abate dos animais.



Conclusão: A suplementação de creatina durante os 5 dias que antecedem o abate não altera a qualidade da carne de suínos. 
Referências Bibliográficas: LI, J.L et al. Effect of creatine monohydrate supplementation on carcass traits, meat quality and
postmortem energy metabolism of finishing pigs. Animal Production Science, v.56, p.48-54, 2015.RAMOS, E.M.; GOMIDE,
L.A.M. Avaliação da qualidade de carnes: Fundamentos e metodologias. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2017.ROSENVOLD,
R.; BERTRAM, H.C.; YOUNG, J.F. Dietary creatine monohydrate has no effect on pork quality of Danish crossbred pigs.
Meat Science, v 79, p.160-164, 2007.SCHOCH, R.S.; WILLOUGHBY, D.; GREENWOOD, M. The regulation and
expression of the creatine transporter: A brief review of creatine supplementation in humans and animals. Journal of the
International Society of Sports Nutrition, v. 3, p.60-66, 2006.STAHL, C.A.; BERG, E.P. Growth parameters and meat quality
of finishing hogs supplemented with creatine monohydrate and a high glycemic carbohydrate for the last 30 days of
production. Meat Science, v.64, p.169-174, 2003.STHAL, C.A.; ALLEE, G.L.; BERG, E.P. Creatine monohydrate
supplemented in swine finishing diets and fresh pork quality: II. Commercial applications. Journal Animal Science, v.79,
p.3081-3086, 2001.
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Introdução: A produção aquícola tem crescido de forma acelerada no Brasil e no mundo, em função do aumento da
população e da procura por alimentos saudáveis (FAO, 2012). A aquicultura brasileira apresentou produção de 772.560 mil T
em 2019. A região sul, especialmente o estado do Paraná, tem se destacado nesse segmento (PEIXE BR, 2019).O sistema de
recirculação de água (RAS), tem sido utilizado na produção de peixes no intuito de reduzir o uso da água, viabilizando a
reutilização desse recurso. São inseridos dispositivos que removem partículas sólidas, biofiltros que oxidam o produto das
excretas dos peixes, dispositivos de troca gasosa que removem o dióxido de carbono dissolvido, inserindo oxigênio,
necessário para os peixes e bactérias nitrificantes (GODDEK et al. 2019).Objetivou-se avaliar parâmetros de pH, temperatura
e oxigênio dissolvido da água de cultivo da Caranha (Piaractus brachypomus) em sistema de recirculação de água. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no Laboratório de Aquarismo do IF Goiano-Campus Ceres com utilização de
RAS (capacidade 160L), contendo sistema de filtragem físico/biológico coletivo (manta acrílica). O filtro biológico composto
por rocha britada e cerâmica. Em associação, utilizou-se ultravioleta para esterilização. O aquecimento foi realizado com
associação de termostato e aquecedor, implantado juntamente ao sistema de aeração suplementar, composto por mini
compressor e pedra porosa, instalado previamente ao filtro físico/biológico. Utilizou-se 60 exemplares de Pirapitinga
(Piaractus brachypomus), com comprimento total e peso médio iniciais, respectivamente de 55,56±0,5 mm e 3,91±1,0 g, sem
distinção de sexo, distribuídos em delineamento experimental em blocos casualizados, com três tratamentos, quatro
repetições, perfazendo 12 unidades experimentais (aquários - capacidade de 12 L) contendo cinco espécimes por unidade
experimental. O critério adotado para formação dos blocos foi o peso vivo inicial.Os tratamentos consistiram de taxas de
arraçoamento de 5,0; 9,0 e 13,0% da biomassa estocada. Os peixes foram alimentados três vezes ao dia, às 07:00; 12:00 e
17:00h, com dieta comercial microextrusada (1 à 2 mm) contendo 450,00g/kg de proteína bruta, 10,0g/kg fósforo,
1.500,00mg/kg vitamina C. A temperatura e o oxigênio dissolvido foram avaliados em intervalos de 24h, por meio de
oxímetro digital. A aferição do pH da água dos aquários e as trocas parciais (50% de seu volume), foram realizadas em
intervalos de 96h. A água perdida por evaporação foi reposta em frequência de 48h. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 são apresentadas as médias de temperatura, pH e oxigênio dissolvido na água de cultivo
do SAR. Conforme de Leira et al., (2017) peixes oriundos de regiões tropicais, apresentam como faixa ótima para
crescimento 24 a 28°C. Os valores de temperatura foram mantidos em média de 27,64ºC e não diferiram entre os tratamentos,
uma vez que foi utilizado sistema de aquecimento, alocado previamente ao filtro físico/biológico.O pH da água de cultivo
apresentou amplitude máxima durante o experimento de 0,32 unidades, variando entre 7,94 e 8,26. O pH é uma das principais
variáveis para os organismos aquáticos, sendo um dos mais complexos de interpretar porque vários fatores externos ou
internos podem causar alteração. Por outro lado, BALDISSEROTTO; GOMES, 2005 relataram faixa recomendada de pH
entre 6,5 a 9,0 para espécies de peixes tropicais. Verificou-se que somente os períodos experimentais influenciaram as médias
de pH, de maneira que somente entre 0 e 42 dias foi inferior a 8,0. Sendo assim, independentemente dos fatores em estudo, o
SAR foi adequada para manutenção da temperatura e pH da água de cultivo do Piaractus brachypomus. O nível médio de
oxigênio dissolvido verificado durante o experimento foi de 3,03mg/L. Conforme Cyrino et al. (2010) são adequadas
concentrações de OD superiores a 5 mg/L, enquanto, Tavares (2013) sugeriu 4 mg/L de OD, ambas superiores às verificadas
durante o experimento. Pôde-se verificar que a taxa de arraçoamento na proporção de 13,0% da biomassa estocada
proporcionou redução do OD durante o experimento.

 
Conclusão: O sistema de recirculação de água mostrou-se eficiente para a os parâmetros de temperatura e pH uma vez que se
manteve dentro do ideal para criação de peixes tropicais. Os valores de oxigênio dissolvido apresentaram-se abaixo do ideal
devido a elevada taxa de arraçoamento. 
Referências Bibliográficas: BALDISSEROTTO, B.; GOMES, L. C. Espécies natives para piscicultura no Brasil. Santa
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Introdução: As dietas comerciais para frangos de corte, baseiam-se na combinação de vários ingredientes em quantidades
adequadas para suprir suas exigências nutricionais, nas diferentes fases de criação. Entre os diversos componentes
empregados na produção das rações, estão os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais (Felix; Maiorka; Sorbara,
2009). A vitamina E, é essencial para a saúde e o perfeito desenvolvimento das diferentes espécies animais, é importante para
a integridade reprodutiva, sistema nervoso, muscular, participa de processos antioxidativos, pode melhorar a qualidade da
carne dos frangos de corte, criados sobre elevadas temperaturas, todos os benefícios citados acima devido ao uso da vitamina
E pode estar relacionado a sua característica de nutriente funcional (Kuttappan et al., 2012; Pacheco e Sgarbieri, 2001).
Diante disso objetivou-se avaliar a qualidade de carne de frangos de corte alimentados com diferentes níveis de vitamina E. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal do Tocantins, localizado em Araguaína – TO, no período de 30 de março a 11 maio de 2018, sendo
executado segundo as normas éticas estabelecidas pela Lei de Procedimentos para o Uso de Animais, como determinado pela
Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Tocantins (CEUA-UFT), com protocolo nº
23101.004458.2017-51. Foram utilizados 240 pintos de corte, de um dia de idade, machos, da linhagem Cobb 500®, que
foram criadas até o sétimo dia de acordo com as recomendações da linhagem, e alimentadas com dieta contendo apenas 50%
das exigências de vitamina E (a- tocoferol). Aos oito dias de idade, as aves foram homogeneizadas e os tratamentos
distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com quatro tratamentos (50, 100, 150 e 200% das
exigências de vitamina E, de acordo com as recomendações de Rostagno et al., 2017) e seis repetições de dez aves por
unidade experimental. As variáveis avaliadas foram coloração (luminosidade, vermelho e amarelo), o pH, a perda de peso por
cocção e a força de cisalhamento do músculo do peito. Os dados das variáveis avaliadas foram submetidos análise de
regressão por meio de modelos polinomiais de primeira ou segunda ordem, considerando o nível de inclusão de vitamina E
como variável independente. 
Resultado e Discussão: Observou-se que os níveis de vitamina E nas dietas, não influenciaram (p>0,05) os valores de
luminosidade (L*), o teor de vermelho (a*), o teor de amarelo (b*), o pH, a temperatura (TEMP), a força de cisalhamento
(FC) e a perda de peso por cocção (PPCO) do músculo do peito de frangos abatidos aos 42 dias de idade (Tabela 1). Hu et al.
(2015) compararam os efeitos do acetato de a-tocoferol e vitamina E, micro encapsulada no desempenho produtivo e na
qualidade da carne de frangos de corte e não observaram efeitos nos teores de luminosidade (L *), vermelho (a *), amarelo (b
*), na perda de peso por cocção e na força de cisalhamento do peito de frangos de corte criados até os 42 dias de idade.
Resultados divergentes foram encontrados por Hashizawa et al. (2013), que avaliaram o efeito da suplementação de vitamina
E, na qualidade da carne do peito de frangos de corte criados em estresse térmico até os 38 dias de idade e observaram efeito
nos teores de vermelho (a *).

 
Conclusão: Os níveis de vitamina E nas dietas, não influenciaram a qualidade de carne de frangos de corte dos 8 aos 42 dias
de idade.
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Introdução: O Brasil registrou recorde na produção de ovos em 2017, com aproximadamente 3,3 milhões de dúzias de ovos 
produzidas, o que representa uma alta de 6,7% em relação ao ano de 2016 (ABPA, 2018). E para assegurar que esse ovo 
chegue a mesa do consumidor com excelente qualidade, além dos cuidados durante a produção, fatores relacionados ao local 
de comercialização também são importantes, pois podem afetar a qualidade dos ovos. Fatores como temperatura imprópria de 
refrigeração, período de comercialização, tempo de armazenamento e umidade no local de comercialização (Guedes et al., 
2016). A qualidade externa dos ovos é avaliada pela característica da casca e presença de sujidades, já a interna consiste na 
avaliação do albúmen, cor da gema, presença de manchas de sangue e pH. Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de 
avaliar a qualidade interna e externa dos ovos de casca marrom comercializados em diferentes estabelecimentos comerciais 
localizados no município de Parintins-AM.

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Nutrição do Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins. Foram coletados 540 ovos comercializados em 
diferentes estabelecimentos e bairros do município. As coletas dos ovos foram realizadas durante 6 semanas, cada semana 
representou uma repetição e cada repetição continha 30 ovos. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com três 
tratamentos (ovos comercializados em granja local (frescos); ovos de supermercados; ovos de mercearias). Após as coletas os 
ovos eram encaminhados ao laboratório, sendo identificados, pesados individualmente em balança de precisão e separados 
por tratamento. Inicialmente foi feita avaliação visual quanto a presença de trincas e sujidades na casca, posteriormente foram 
feitas as avaliações de gravidade especifica. Em seguida os ovos foram quebrados em uma superfície plana para avaliação 
visual de presença de manchas internas de sangue, diâmetro e altura do albúmen (para determinar índice de albúmen) e cor da 
gema. Foram então separadas e pesadas as gemas individualmente, sendo posteriormente procedida a avaliação do pH, 
determinado com um pool de cinco gemas e claras. O peso e espessura da casca foram determinados 24h após secagem da 
mesma em temperatura ambiente. A Unidade Haugh foi determinada pela fórmula: UH = 100 log (H + 7,57 - 1,7W0,37, em 
que H é altura do albúmen (mm) e W é o peso do ovo (g). Os resultados foram submetidos a análise de variâncias e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a nível 5% de significância.

Resultado e Discussão: Não foram observadas diferenças significativas no percentual de ovos sujos (45%), entretanto, os 
ovos da granja apresentaram maior percentual de ovos trincados (8%) e com manchas internas (40%), quando comparados 
aos ovos de supermercado (5 e 11%) e de mercearia (7 e 23%), respectivamente. É importante ter atenção a estas 
características, uma vez que podem se tornar veículo de contaminação dos ovos (Lima et al., 2018). O peso dos ovos não 
diferiu, porém, os ovos frescos apresentaram maior (p<0,05) percentual de albúmen (69%) e menor de gema (24%), quando 
comparados aos de supermercado e mercearia (63 e 26% para albúmen e gema, respectivamente) que não diferiram entre 
si.Não houve diferença entre os tratamentos apenas para gravidade específica (Tabela 1). A altura do albúmen, a Unidade 
Haugh (UH) e o índice de albúmen (IA) dos ovos coletados em granjas apresentaram os melhores resultados, quando 
comparadas aos demais. Segundo Nepomuceno et al. (2014), os ovos ao chegarem à mesa do consumidor considerados de 
excelente qualidade devem apresentar valores de UH superiores a 90, o que foi observado apenas nos ovos da granja. Lana et 
al. (2017), afirmam que o IA de ovos fresco é de 0,12 e de ovos velhos 0,05.O aumento do pH do ovo ocorre devido a 
dissociação de ácido carbônico formando água e gás carbônico, essa reação é acelerada quando a temperatura de 
armazenamento é elevada, o que torna o albúmen mais líquido e a gema adquire água oriunda desse albúmen resultando em 
alterações no sabor e consequentemente na palatabilidade do produto (Figueiredo et al., 2011). 



Conclusão: Os ovos de casca marrom comercializados nos supermercados, mercearias e diretamente na granja em 
Parintins/AM apresentam altos índices de defeitos externos. Os ovos frescos apresentaram melhor qualidade interna 
quando comparados aos ovos comercializados em supermercados e mercearias, uma vez que a idade dos ovos 
comercializados nestes locais não era conhecida, gerando perdas ao consumidor final.
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Introdução: Fitases são enzimas que apresentam como principal benefício a capacidade de promover a liberação do fósforo 
fítico presente nos alimentos vegetais, melhorando sua digestibilidade (Ferreira et al., 2015), e proporcionando efeitos extra 
fosfóricos, como a liberação de aminoácidos, proteínas, carboidratos e outros minerais que se encontram complexados ao 
fitato (Dersjant-Li et al., 2014).Nos últimos anos, um novo conceito tem sido pesquisado, a superdosagem de fitase, que 
consiste na utilização nas dietas para monogástricos de duas ou três vezes a dosagem recomendada desta enzima (Meneghetti 
et al., 2011; Dersjant-Li et al., 2014), no intuito de incrementar o desempenho animal.A melhoria do desempenho e na 
qualidade dos ovos e cascas (Rojas et al., 2017), tem sido relatada em pesquisas com a superdosagem de fitase. Assim, 
objetivou-se avaliar o efeito da superdosagem de duas fitases diferentes, sobre a qualidade dos ovos de poedeiras leves.

Material e Métodos: Foram utilizadas 270 poedeiras da linhagem Hy Line White com 87 semanas de idade, pesando 1,695 ± 
0,05 kg e com produção média de ovos de 71,43 ± 13,16%, durante 5 períodos de 28 dias. As dietas experimentais foram 
isonutrientes e isocalóricas e formuladas segundo as exigências nutricionais da linhagem sugeridas pelo guia de manejo da 
linhagem e a composição dos ingredientes utilizados na formulação seguiu a recomendação de Rostagno et al. (2017). 
Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (2 tipos de fitases – 1ª produzida a partir 
da Escherichia coli e a 2ª produzida a partir do Aspergillus oryzae) x 2 dosagens (450 e 900 FTUs) e uma dieta controle (sem 
fitases) totalizando 5 tratamentos, com 6 repetições cada e 9 aves por repetição.Ao finalizar cada período de 28 dias foram 
avaliados os parâmetros de qualidade dos ovos, a seguir: percentual de albúmen (%), gema (%), e casca (%), espessura de 
casca (mm), e gravidade específica dos ovos (g/cm3). Para estas mensurações, foram selecionados quatro ovos por repetição, 
dois para a realização da gravidade específica e dois utilizados para as demais análises de qualidade. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e para comparação entre as médias do controle e dos demais tratamentos foi aplicado o teste 
de Dunnett a 5%, em seguida foi realizada uma análise considerando-se o modelo fatorial em que foram incluídos os efeitos 
dos tratamentos, fitases e dosagens, e da interação entre os fatores.

Resultado e Discussão: Quanto à comparação dos tratamentos pelo teste de Dunnett (5%), não foi observado efeito 
significativo para nenhuma das variáveis de qualidade dos ovos. Da mesma forma, não foi observada interação significativa 
entre os fatores para nenhuma das variáveis estudadas. O percentual de albúmen, gema e casca, a espessura da casca e a 
gravidade específica dos ovos não foram influenciados pelo tipo de fitase ou pelas dosagens utilizadas (Tabela 1). Dentre os 
efeitos das superdosagens de fitases relatados por Coweison et al. (2011), está a maior liberação de fósforo e cálcio dos 
ingredientes vegetais das dietas para serem absorvidos, sendo estes de fundamental importância para a formação dos ovos. 
Assim, esperava-se uma melhoria na qualidade das cascas com a maior disponibilidade desses nutrientes promovidos pela 
superdosagens, o que não observado nos resultados encontrados. Ainda que, os dois tipos de fitases ou as dosagens não 
tenham influenciado a qualidade dos ovos, os resultados obtidos são relevantes, principalmente se considerada, a qualidade 
das cascas observadas em relação à idade em que as aves se encontravam (107 semanas ao fim do experimento). Haja vista 
que, a gravidade específica dos ovos é um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade das cascas (Araújo e Albino, 
2011) e que valores maiores iguais ou superiores a 1080 g/cm3 evidenciam ovos de boa qualidade.



Tabela 1 - eer�eotuíil de ªlbllmen Q§lllíi. e �. espessura de � (EC) e gravidª!le 
específica dos� (GE) de poedeiras comerciais leves alimentadas com dietas contendo dois 
�de� com� !lireren!e� 

Rações 
CONTROLE 
Bacteriana 450 
Bacteriana 900 
Fúngica 450 
Fúngica 900 
Média 

cv1 (¾l 

Fitases 
Bacteriana 
Fúngica 

Dosa ens 

Albúmen(%) 
61,22 
61,40 
61,93 
61,20 
61,21 
61,39 
1,23 

61,66 
61,20 

Variáveis 

Gema(%) Casca(%) 
27,96 8,66 
28,13 8,66 
27,61 8,61 
27,77 8,70 
27,78 8,46 
27,85 8,62 
2,62 2,54 

27,87 8,64 
27,77 8,58 

450 FTUs2 61,30 27,95 8,68 
900 � 61,57 27,69 8,53 
ANOVA3 

p- valor

EC(mm) 
0,314 
0,317 
0,320 
0,323 
0,319 
0,319 
3, 10 

0,318 
0,321 

0,320 
0,319 

GE(g/cm3) 
1,083 
1,085 
1,082 
1,084 
1,083 
1,083 
0,21 

1,083 
1,084 

1,084 
1,082 

Rações 0,4131 0,7672 0,3531 0,6281 0,3046 
Fitase (F) 0,1692 0,7420 0,5115 0,5456 0,6558 
Dosagem (D) 0,4105 0,4033 0,0840 0,8831 0,0759 
F x D 0,4324 0,3927 0,2676 0,4018 0.4289 

'CV -Coeficiente de Variação; 2FTU- Unidade de Fitase Ativa; 3ANOVA-Análise de Variância. 

Conclusão: A superdosagem da fitase bacteriana (Escherichia coli) ou da fúngica (Aspergillus oryzae) pode ser utilizada nas 
dietas para poedeiras em segundo ciclo produtivo, sem afetar a qualidade dos ovos.
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Introdução: Os subprodutos oriundos da produção de biocombustíveis possuem características nutricionais que favorecem 
sua utilização na alimentação animal (CORREIA et al., 2012). A torta de girassol, obtida como subproduto por meio da 
extração de óleo na indústria de biodiesel, apresenta potencial para ser utilizado na alimentação animal, pois apresenta na sua 
composição 26,06% de proteína bruta, 20,51% de extrato etéreo e 5.249 kcal/kg de energia bruta (OLIVEIRA et al., 2012). 
Contudo, sua utilização na alimentação de monogástricos é limitada pela presença de fatores antinutricionais, como a 
presença de fitato, que dificulta a digestão e absorção de alguns nutrientes, como o fósforo e o cálcio, modificando a relação 
entre esses minerais e prejudicando sua deposição nos ossos (CAMPESTRINI et al., 2005). Objetivou-se avaliar os efeitos de 
diferentes níveis de inclusão de torta de girassol em rações para codornas de corte sobre a qualidade do fêmur.

Material e Métodos: 432 codornas de corte de 7 a 42 dias de idade foram distribuídas pelo peso vivo (SAKOMURA E 
ROSTAGNO, 2007) em um delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos (0, 5, 10, 15, 20 e 25% de inclusão 
de torta de girassol), e seis repetições de 12 aves cada. As rações foram formuladas segundo as exigências nutricionais 
propostas por Silva e Costa (2009). Aos 42 dias de idade, duas aves de cada unidade experimental, um macho e uma fêmea, 
foram selecionadas, eutanasiadas com posterior sangria, e em seguida retirado a coxa. Para a desossa, as coxas foram 
submetidas à água fervente por 5 minutos, e retirando todos os tecidos envolvidos nos ossos. Procedeu-se a mensuração do 
comprimento,diâmetro e peso do fêmur. A avaliação da densidade óssea foi realizada através do índice de Seedor, onde foi 
obtido dividindo-se o valor do peso (mg) pelo comprimento (mm) do osso avaliado (SEEDOR; QUARRACCIO; 
THOMPSON, 1991). Com auxílio de uma prensa mecânica, foi realizado resistência à quebra, sendo a força mensurada 
através de um extensômetro digital, e a deformidade (mm) através de um extensômetro analógico até o momento da ruptura 
do osso. Para a determinação de composição óssea, o fêmur foi submetido a pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 
55ºC por 72h. Posteriormente foram triturados para determinação e matéria seca e matéria mineral de acordo com a 
metodologia de Silva e Queiroz (2002).Os dados foram submetidos à análise de regressão e as médias comparadas pelo teste 
Dunnett (5%).

Resultado e Discussão: Na avaliação da qualidade o´ssea de codornas de corte alimentadas com torta de girassol (Tabela 1), 
observou-se que os para^metros o´sseos do fe^mur de codornas de corte na~o foram influenciados significativamente pela 
inclusão de torta de girassol, indicando que a inclusa~o de ate´ 25% de torta de girassol na~o afetou os parâmetros o´sseos 
avaliados. De acordo com a análise de regressão, foi observada a ausência de ajuste aos modelos sobre os parâmetros ósseos 
do fêmur. São encontrados relatos na literatura sobre a incapacidade de utilizac¸a~o de minerais complexados a` mole´cula de 
fitato presente nos alimentos de origem vegetal. Esses nutrientes são indisponíveis para aves pela ausência ou produção 
mínima de enzimas endo´genas (CAMPESTRINI et al., 2005). Consequentemente, embora as rac¸o~es sendo isofosfo´ricas e 
isoca´lcicas, esperava-se que a qualidade o´ssea de codornas de corte pudesse ser afetada com a inclusa~o de torta de girassol, 
no entanto, esse efeito na~o foi evidenciado.



Conclusão: O uso de torta de girassol com níveis de inclusão de até 25% nas rações para codornas de corte não afeta a 
qualidade óssea.
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girassol. Semina: Cie^ncias Agra´rias, Londrina, v. 33, n. 5, p. 1979-1990, 2012.SAKOMURA, N.K.; ROSTAGNO, H.S. 
Métodos de pesquisa em nutrição de monogástricos. Jaboticabal, SP: FUNEP, 2007, 283p.SEEDOR, J.G.; QUARRUCCIO, 
H.A.; THOMPSON, D.D. The bisphosphonate alendronate (MK-217) inhibits bone loss due to ovariectomy in rats. Journal 
of Bone and Mineral Research, [S.I] v.6, p.339-346, 1991.SILVA, J.H.V.; COSTA, F.G.P. Tabela para codornas japonesas e 
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Introdução: O desenvolvimento da indústria de carne de aves é atribuído à preferência do consumidor por produtos
saudáveis com alto teor de proteínas e ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) que atraem a percepção do público
(KARADAgOgLU et al., 2019). A cortunicultura tem chamado a atenção de produtores e os atributos relacionados a carcaça
ainda são pouco estudados. Os lipídeos, especialmente as frações insaturadas da parede celular são mais susceptíveis ao dano
oxidativo, que sem o controle antioxidante pode provocar desvios na qualidade da carne. O selênio junto à glutationa
peroxidase atua no combate ao estresse oxidativo (LUBOS et al., 2011), reduzindo o dano na camada fosfolipídica da célula
atenuando o dano tecidual, promovendo melhor qualidade de carne. A atividade antioxidante torna-se necessária para mitigar
o efeito dos danos oxidativos. Nesse sentido objetivou-se avaliar o rendimento de carcaça de codornas alimentadas com
diferentes níveis de óleo de soja e de selênio proteinato. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Avicultura do Campus-III da Universidade Federal da
Paraíba. A metodologia experimental do projeto foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPB (CEUA-
UFPB), registrado sob o protocolo nº 101/2017. Foram utilizadas 288 codornas de corte de um dia de idade, com peso inicial
de 9,0±0,5g. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente ao acaso, em seis tratamentos, com seis repetições,
totalizando 36 unidades experimentais de 8 aves cada. Foi utilizado um arranjo fatorial 2x3, sendo dois níveis de óleo de soja
(1,5 e 3,0%) e três níveis de selênio proteinato (Yes Minerals Selênio®) (0, 0,15 e 0,30 mg/kg). As dietas foram formuladas a
fim de atender as exigências nutricionais de codornas de corte, conforme recomendações de Silva & Costa (2009). As
codornas foram alojadas em gaiolas equipadas com bebedouros e comedouros, com cama de maravalha e aquecimento
através de campânula. Aos 42 dias as codornas foram submetidas a um jejum de sólidos por 8 horas, pesadas
individualmente, insensibilizadas por eletronarcose e abatidas. Após a evisceração, as carcaças foram pesadas, resfriadas a
4ºC e pesadas novamente para determinação do peso de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria (PCF) e o rendimento. Os
dados em arranjo fatorial 2x3, foram analisados quanto à normalidade dos resíduos, homogeneidade das variâncias e
submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM do SAS (SAS University, 2018), As médias foram comparadas
pelo teste de Tukey considerando-se a significância a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Os níveis de inclusão de óleo de soja na dieta não influenciaram (P<0,05) as variáveis de
características de carcaça, no entanto a suplementação de 0,15mg/kg de selênio proteinato na dieta influenciou os pesos de
carcaça quente e carcaça fria (P<0,05) das codornas. O peso da carcaça está relacionado à integridade celular e
consequentemente perda de agua por gotejamento, em frangos essa perda dos músculos pode diminuir com a adição de
selênio orgânico (Choct et al., 2004 , Peric et al., 2009). A capacidade das proteínas musculares de atrair água e retê-la dentro
das células é de grande importância para a qualidade da carne, nesse sentido, é sabido que o selênio é vital para os sistemas
antioxidantes intra e extracelulares do corpo, havendo uma correlação entre a qualidade da carne e a resistência à oxidação do
músculo (Surai e Dvorska, 2002). O selênio é parte da selenoproteína metionina sulfóxido redutase B, responsável pela
prevenção da oxidação de proteínas, que desempenha um papel importante na deterioração da qualidade da carne ( Surai e
Fisinin, 2010 ). Nesse sentido a preservação de células do tecido muscular promove melhor integridade tecidual e
consequentemente melhor resultados de características de carcaça.

 



Conclusão: A suplementação dietética com 0,15mg/kg de selênio minimiza as perdas de peso da carcaça de codornas de
corte. 
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Introdução: A produção de frangos caipiras em sistema semi-intensivo é um segmento da avicultura que tem se mostrado
promissor, principalmente para agricultura familiar. A carne produzida neste sistema agrada ao paladar, por ser saborosa. No
entanto, o desafio nesse tipo de criação é tornar a produção mais eficiente, ao diminuir os custos com a alimentação. A palma
pode ser um desses alimentos utilizados em substituição ao milho, pois é uma importante fonte de energia, rica em
carboidratos, principalmente não fibrosos (BISPO et al. 2007). Entretanto, níveis elevados de palma podem afetar a eficiência
de utilização dos nutrientes pela ave, fazendo com que as mesmas, aumentem os índices de gordura e diminuam o rendimento
de carcaça e dos cortes comerciais. Neste sentido, objetivou-se avaliar o rendimento de carcaça e dos cortes de frangos
caipiras pesadão vermelho alimentados com palma in natura e farelo de palma em substituição ao farelo de milho. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no galpão de avicultura do Setor Demonstrativo Experimental do Curso de
Zootecnia - SEDEZOO, da UFAL/Campus Arapiraca. O período experimental foi de 90 dias. Foram utilizados frangos
caipiras, machos, linhagem pesadão vermelho, com 22 dias de idade. O experimento foi conduzido em um delineamento
inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 parcelas com 6 aves cada. Os tratamentos
foram compostos por níveis de 0%, 15%Pin, 15%FP, 30%FP e 45%FP de substituição do farelo de milho pelo farelo de
palma (FP) e pela palma in natura (Pin). Todas as rações foram isoproteicas e balanceadas para atender as exigências
nutricionais em cada fase da criação de acordo com as recomendações de Rostagno et al. (2011). O farelo de palma forrageira
utilizado foi obtido da variedade miúda (Nopalea cochenillifera) bem como a ofertada in natura. Aos 90 dias, foram
selecionadas três aves por parcela. O rendimento de carcaça (%) foi calculado bom base no peso da ave depenada, eviscerada
e sem cabeça em relação ao peso vivo da ave em jejum. Os rendimentos dos cortes foram calculados em relação ao peso da
carcaça. Já o rendimento do órgão e da víscera foram calculados em relação ao peso da ave depenada. Os dados das variáveis
estudadas foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5%
de significância, utilizando o procedimento GLM do Programa SAS (Statistical Analysis System), versão 9.1. 
Resultado e Discussão: O rendimento da carcaça e dos cortes, com exceção da perna e cabeça, apresentaram diferença
(P<0,05) entre os níveis de substituição do farelo de milho pelo farelo de palma (Tabela 1). Conforme aumentava os níveis de
FP na ração reduzia o ganho de peso das aves, refletindo consequentemente no rendimento da carcaça e nos cortes. Silva et al.
(2003) explica que o peso vivo do frango apresenta alta correlação com o peso de carcaça e dos cortes nobres. Em linhagens
de crescimento lento, tipo caipira, a porcentagem de carne em relação à carcaça é maior que em linhagens comerciais.
Brandão et al. (2011), analisando os rendimentos de carcaça, peito e pernas de codornas de corte alimentadas com rações em
que o milho foi substituído parcialmente pelo FPF, encontraram diferenças para rendimento de carcaça. O rendimento de
peito, um dos cortes mais nobres, apresentou resultados satisfatórios até o nível de 30% de substituição do farelo de milho
pelo FP. O rendimento de pernas e de cabeça não apresentaram diferença estatística (P>0,05) entre os tratamentos. O mesmo
foi observado por Carolino, et al. (2014) ao avaliar o rendimento de carcaça e cortes de frangos alimentados com dietas
contendo sorgo grão inteiro. O rendimento da asa + coxinha da asa, foram melhores nos níveis de 15% de palma in natura e
30% e 45% de substituição do FP. O corte dorso apresentou melhor rendimento nas rações sem a inclusão da palma. Os
rendimentos de pês, vísceras e fígado foram maiores no nível de 45% de inclusão de farelo de palma.

 
Conclusão: A palma in natura e o farelo de palma podem substituir o farelo de milho em até 15% sem prejudicar o
rendimento da carcaça e dos cortes comerciais de frangos caipiras linhagem pesadão vermelho criados até os 90 dias de idade.
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Introdução: A inclusão da própolis em dietas de animais vem sendo estudada, principalmente, a fim de melhorar a saúde
intestinal, qualidade dos produtos e promover a substituição aos antimicrobianos, tendo como consequência, melhora nos
índices produtivos e menor resistência da população no consumo de produtos de origem animal. A própolis é uma resina, na
qual é coletada pelas abelhas que a utilizam para fechar as aberturas indesejáveis da colmeia, promovendo proteção contra
microrganismos. Possui cor e consistência variadas, de acordo com a flora de cada região, sendo que a própolis vermelha
apresenta substâncias que jamais foram encontradas em outro tipo de própolis. Contudo, seu resíduo não é utilizado na
fabricação de produtos para humanos e pode conter grande quantidade de substâncias ativas benéficas aos animais. Portanto,
objetivou-se avaliar a adição do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas para codornas, sobre o
rendimento de carcaça e órgãos aos 35 dias de idade. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca – AL, utilizando
540 codornas de linhagem japonesa, alojadas em 12 gaiolas no chão com densidade de 83,3 aves/m² e distribuídas em
delineamento inteiramente casualizado, em dois tratamentos (dieta basal e dieta com adição de 1% de resíduo de própolis),
com seis repetições de 45 aves cada. Da própolis bruta, obteve-se o extrato etanólico pelo método de Stradiotti et al. (2004) e
por diferença o resíduo do extrato da própolis vermelha. Esse resíduo foi previamente diluído em óleo de soja, na proporção
de 20% de resíduo, em chapa aquecedora com temperatura de 50°C e mistura manual intermitente, durante 40 minutos. Foi
utilizado um plano nutricional com duas rações similares, diferenciando-se somente que uma foi aditivada com 1% de resíduo
e outra não, formuladas para codornas de postura de 1 a 21 dias de idade e de 22 a 35 dias de idade, conforme Rostagno et al.
(2017).Aos 35 dias de idade, foi selecionada uma ave de cada unidade experimental para abate, sendo insensibilizadas e
abatidas por meio de degola completa com tesoura. Após a sangria, a pele foi retirada com as penas e as carcaças foram
evisceradas manualmente e pesadas. Os rendimentos da carcaça eviscerada, sem cabeça e pés e pele, foram calculados com
base no peso vivo ao abate. O fígado, gordura visceral e intestino (delgado e grosso) foram pesados e os valores foram
calculados com base no peso da carcaça eviscerada e sem pele. As variáveis foram analisadas pelo software estatístico SAEG,
5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: O peso vivo, rendimento de carcaça, rendimento de gordura abdominal, de fígado e de intestino, não
apresentaram diferença com a adição do resíduo do extrato de própolis na dieta de codornas aos 35 dias de idade (Tabela 1).A
ausência de diferença entre os tratamentos e a divergência desses resultados com outros estudos, para as características de
rendimento de carcaça e órgãos, pode ser avaliada com base em diferentes perspectivas. A utilização do resíduo do extrato de
própolis em vez de extrato concentrado de própolis é um ponto a ser considerado, pois os flavonoides contidos no resíduo do
extrato de própolis podem não ter ficado totalmente disponíveis paras aves.Outra hipótese pode ter sido pelo fato do ambiente
de criação não ter proposto um desafio sanitário que possibilitasse uma resposta mais expressiva com o uso do resíduo. Com
isso, os antimicrobianos presentes no núcleo possivelmente foram suficientes para manter o equilíbrio da microbiota
intestinal.Outro ponto a ser avaliado é a quantidade de resíduo que foi incorporada à ração. Como o resíduo é produto da
extração dos compostos biologicamente ativos da própolis bruta (STRADIOTTI et al., 2004), o mesmo pode apresentar
concentração de substâncias, como flavonoides e compostos fenólicos, insuficientes para promover resultado positivo nas
características avaliadas das codornas, cujo consumo do resíduo foi de apenas 1% na dieta total.Todavia, o resíduo de extrato
de própolis vermelha tem bastante potencial para ser usado como aditivo fitoterápico na alimentação de aves.

 
Conclusão: A adição de 1% do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas para codornas de 1 a 35 dias de
idade não afeta o rendimento de carcaça e órgãos. 
Referências Bibliográficas: ROSTAGNO, H.S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e
exigências nutricionais. 4. ed., Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2017, 488p.SAEG - Sistemas de análises
estatísticas e genéticas. Versão 9.1. Viçosa, MG:Universidade Federal de Viçosa, 2007.STRADIOTTI, D. J. et al. Ação da
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Introdução: A coturnicultura é um segmento da avicultura brasileira que cria, melhora e fomenta a produção de codornas. As
codornas de corte apresentam taxa de crescimento e peso final muito maior que as de postura, o que permite atingirem peso
adequado ao abate em idade bastante precoce (MÓRI et al., 2005). O selênio é essencial para o crescimento e manutenção da
ave. O mesmo possui diversas funções dentre as quais a melhora na atuação do sistema imune e no aumento da eficiência da
vitamina E (CHOCT et al., 2004). A vitamina E é considerada um nutriente essencial para o crescimento e a manutenção da
saúde dos animais (BENDICH et al., 1986). Ambos os elementos tem função antioxidante, protegendo as membranas
plasmáticas contra a ação tóxica dos peróxidos lipídicos (PASCHOAL et al., 2003). Dessa forma, o objetivo deste trabalho
foi avaliar o rendimento de carcaça e partes em codornas de corte aos 35 dias de idade, suplementadas com diferentes níveis
de selênio inorgânico e vitamina E. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Coturnicultura da Fazenda Experimental de Iguatemi na
Universidade Estadual de Maringá – UEM, onde aves foram alojadas em boxes de 2,5 m2 em um galpão convencional, com
piso de terra batida forrada com cama de palha de arroz. Foram utilizadas 1680 codornas de corte com 14 dias de idade, não
sexadas e distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x4 (SI = 0,1125; 0,2250; 0,3375 e
0,4500 mg/kg de ração x VE = 10; 23; 36 e 49 UI/kg de ração), totalizando 16 tratamentos, com três repetições de 35 aves
cada. As rações foram formuladas para atender as exigências das aves para aquela idade, exceto para o SI e VE. Para a
determinação do rendimento de carcaça e cortes, foram abatidas duas aves por unidade experimental aos 35 dias de idade (um
macho e uma fêmea, com peso variando entre ± 10% do peso médio), sendo estas abatidas conforme normas estabelecidas
pelo comitê de ética da instituição. Posteriormente, estas aves foram escaldadas por aproximadamente 10 segundos a uma
temperatura de 53 a 55ºC, procedendo a depena manual e evisceração por incisão abdominal. Para determinação do
rendimento de carcaça foi considerado o peso da carcaça sem a gordura abdominal, pés, pescoço e cabeça, relacionados ao
peso vivo da ave. Para o rendimento de cortes, foi considerado o rendimento de dorso, peito e pernas (coxa e sobrecoxa),
calculados com relação ao peso da carcaça eviscerada. 
Resultado e Discussão: O rendimento de peito aumentou e diminuiu linearmente em função dos níveis de SI (P=0,0501) e
VE (P=0,0220), respectivamente. Para o rendimento de dorso, houve um aumento linear do peso (P=0,0380) relacionado aos
níveis de VE. O rendimento de carcaça apresentou efeito quadrático (P=0,0056) em função dos níveis de VE, cujo maior
rendimento de carcaça (64,40%) foi obtido ao nível de 27,24 UI de VE/kg de ração. O rendimento de pernas reduziu
linearmente em função dos níveis de VE (P=0,0082) enquanto que para o SI houve um efeito quadrático (P=0,0394). A
estimativa de 23% para o menor rendimento de pernas foi obtida com o nível de 0,29 mg de SI/kg de ração. Para o
rendimento de carcaça, ao contrário do efeito quadrático relacionado à suplementação de VE obtido, Souza et al. (2011) não
verificaram efeito (P>0,05) da adição de VE (300 ppm) sobre os rendimentos de carcaça, peito, coxa e sobrecoxa de frangos
de corte em relação aos obtidos com ração basal, mesmo que mantidos sob estresse térmico. Baseado na fragmentação da
carcaça, o aumento linear obtido para o rendimento de dorso pode ter ocasionado a diminuição dos rendimentos de perna e
peito das aves, tendo em vista o comportamento quadrático apresentando pelo rendimento de carcaça. Gonçalves et al.
(2012), sugerem que como o dorso é considerado um parte da carcaça com baixo valor comercial, um resultado de aumento
no seu rendimento deve ser encarado como um aspecto negativo que, neste caso, a suplementação de VE está exercendo nas
carcaças de codornas de corte. 
Conclusão: A suplementação vitamínica para as aves, no período que antecedeu o abate, pode ter gerado acúmulo suficiente
de VE nos tecidos. Isso sugere que no caso dos rendimentos de peito e pernas, que são considerados os cortes nobres das
aves, o nível mais baixo de VE seria suficiente para as aves nesta idade. 
Referências Bibliográficas: BENDICH, A.; GABRIEL, E.; MACHLIN, L.J. Dietary vitamin E requirement for optimum
immune responses in the rat. Journal Nutrition, v.116, p. 675-681, 1986.CHOCT, M.; NAYLOR, A.J.; REINKE, N. Selenium
supplementation affects broiler growth performance, meat yield and feather coverage. British Poultry Science, v.45, n.5,
p.677- 683, 2004.GONÇALVES, F.M.; NUNES, J.K.; NOVELINI, L.; MANZKE, N.F.; ANCIUTI, M.A.; RUTZ, F.;
ZANUSSO, J.T. Total replacement of sodium selenite by selenium yeast reduces non prime cuts yields in male broilers.
International Journal of Poultry Science. v.11, p.777-780. 2012.MÓRI, C.; GARCIA, E.A.; PAVAN, A.C.; PICCININ, A.;
PIZZOLANTE, C.C. Desempenho e rendimento de carcaça de quatro grupos genéticos de codornas para produção de carne.
Revista Brasileira de Zootecnia. Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.34, n.3, p. 870-876, 2005.PASCHOAL, J.J.; ZANETTI,
M.A.; CUNHA, J.A. Efeito da suplementação de selênio e vitamina E sobre a incidência de mastite clínica em vacas da raça
holandesa Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.55, n.3, p. 249-255, 2003.SOUZA, M.G.; OLIVEIRA,
R.F.M.; DONZELE, J.L.; MAIA, A.P.A.; BALBINO, E.M.; OLIVEIRA, W.P. Utilização das vitaminas C e E em rações para
frangos de corte mantidos em ambiente de alta temperatura. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, p. 2192-2198, 2011.
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Introdução: Os avicultores buscam alternativas naturais, como fitoterápicos, que possam substituir os antimicrobianos e que
não provoquem perda de desempenho zootécnico, sendo a própolis uma opção, pois apresenta propriedades antimicrobianas,
decorrentes de compostos como os flavonoides e isoflavonoides. Estes compostos estão presentes em maior quantidade na
própolis vermelha, oriunda da planta Dalbergia ecastophyllum. No beneficiamento da própolis bruta, o extrato representa
apenas 10% da quantidade total, os outros 90% são de resíduo, que tem potencial de uso na alimentação animal. Diante do
exposto, objetivou-se avaliar a adição de 1% do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas para codornas na
fase de cria e recria (1 a 35 dias de idade), sobre o desempenho zootécnico. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Alagoas/Campus Arapiraca – AL, utilizando
540 codornas de linhagem japonesa, com um dia de idade, no qual foram alojadas em 12 gaiolas, com densidade de 83,3
aves/m² e distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, em dois tratamentos (dieta basal e dieta com adição de 1%
do resíduo), com seis repetições de 45 aves cada. Da própolis bruta, obteve-se o extrato etanólico pelo método de Stradiotti et
al. (2004) e por diferença o resíduo do extrato da própolis vermelha. Esse resíduo foi previamente diluído em óleo de soja, na
proporção de 20% de resíduo, em chapa aquecedora com temperatura de 50°C e mistura manual, intermitente, durante 40
minutos. Foi utilizado um plano nutricional com duas rações idênticas, diferenciando-se somente na inclusão de 1% de
resíduo de própolis em uma dieta e a outra sem adição do resíduo, sendo substituído por 1% de inerte. As dietas foram
formuladas para codornas de postura na fase de cria (1 a 21 dias de idade) e na fase de recria (22 a 35 dias de idade),
conforme estabelecidas por Rostagno et al. (2017).Semanalmente, até o 35° dia de idade, as aves e as sobras nos comedouros
e nos baldes foram pesadas e registradas para posteriores cálculos de consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar.
A mortalidade foi registrada diariamente para correção da conversão alimentar, conforme recomendado por Sakomura e
Rostagno (2016). As variáveis avaliadas foram tabuladas e submetidas à análise de variância através do software estatístico
SAEG (2007), a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A inclusão de 1% de resíduo do extrato de própolis de 1 a 35 dias não promoveu diferença quando
comparado com a dieta sem o resíduo, em todas as variáveis de desempenho estudadas (Tabela 1).As dietas experimentais
dessa pesquisa continham como aditivos melhoradores de desempenho, presentes no núcleo, que provavelmente tenham
conseguido manter a saúde intestinal das codornas, diluindo a ação da própolis. Em contrapartida, Hassan et al. (2018)
constataram que a adição do extrato de própolis de 1, 2 e 3 g/kg de ração na dieta de frangos de corte aumentou o ganho de
peso em média de 13% e melhorou em 26% a eficiência alimentar. Essa melhora pode ser ocasionada pelo aumento da
microbiota benéfica e controle das bactérias patogênicas pela própolis (KACÁNIOVÁ et al., 2012). A mudança da dinâmica
da microbiota intestinal é geralmente atribuída aos flavonoides, que têm atividade antibacteriana, e estão presentes no extrato
etanólico de própolis (FROZZA et al., 2013).Um agravante para a divergência entre os estudos realizados com própolis ou
seu resíduo é a variabilidade e complexidade da composição da própolis, que muda de acordo com a flora de cada localidade,
genética das abelhas rainhas e até mesmo com a época do ano em que é feita a coleta (BURIOL et al., 2009).

 
Conclusão: A adição de 1% do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas para codornas de 1 a 35 dias de
idade não interfere no desempenho zootécnico. 
Referências Bibliográficas: BURIOL, L. et al. Composição química e atividade biológica de extrato oleoso de própolis: uma
alternativa ao extrato etanólico. Química Nova, v. 32, n. 2, p. 296-302, 2009.FROZZA, C. D. S. et al. Chemical
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Introdução: A nutrição é um dos principais influenciadores da performance de aves comerciais. Desse modo, no intuito de
otimizar os resultados, alguns aditivos são incluídos nas dietas. As fitases são enzimas utilizadas com frequência nessas
dietas, para disponibilizar o fósforo fítico complexado ao fitato, diminuindo os custos de produção. Normalmente a dosagem
recomendada de fitase nas rações para poedeiras é de 300 FTUs (ROJAS et al., 2017). No entanto, uma nova concepção na
utilização de fitases tem sido difundida. Assim, a utilização de duas ou três vezes a dosagem normal, tem sido praticada, com
o objetivo de disponibilizar mais nutrientes potencializando o desempenho animal. A biometria dos órgãos é uma ferramenta
que permite um maior entendimento da anatomia das aves, possibilitando fazer uma correlação com a fisiologia das mesmas
(FRANZO et al., 2010). Assim, objetivou-se avaliar o efeito da superdosagem de duas fitases diferentes, sobre a biometria de
órgãos digestivos de poedeiras.

Material e Métodos: Foram utilizadas 270 poedeiras da linhagem Hy-Line White, com 58 semanas de idade, pesando 1,659
± 0,092 kg e com produção média de 77,29 ± 3,62%, durante 112 dias. As dietas experimentais foram isonutrientes e 
formuladas segundo as exigências nutricionais da linhagem. Já a composição dos ingredientes utilizados na formulação 
seguiu a recomendação de Rostagno et al. (2017).Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
2 x 2 + 1 (2 tipos de fitases – 1ª produzida a partir da Escherichia coli e a 2ª produzida a partir do Aspergillus oryzae) x 2 
dosagens (450 e 900 FTUs) e uma dieta controle (sem fitases) totalizando 5 tratamentos, com 6 repetições de 9 aves. As 
contribuições nutricionais e energéticas das enzimas utilizadas para formulação das rações experimentais foram fornecidas 
pelos fabricantes da fitases.No fim do experimento foram eutanasiadas 24 aves pelo método de deslocamento cervical 
(conforme Resolução Normativa nº 37/2018 – CONCEA) sendo retirados os órgãos para a análise biométrica. As variáveis de 
biometria dos órgãos digestivos foram: o peso relativo do proventrículo, moela, fígado, pâncreas, intestinos e comprimento 
dos intestinos.Os dados foram submetidos à análise de variância e para comparação entre as médias do controle e dos demais 
tratamentos foi aplicado o teste de Dunnett a 5%, em seguida foi realizada uma análise considerando-se o modelo fatorial em 
que foram incluídos os efeitos dos tratamentos, fitases e dosagens, e da interação entre os fatores

Resultado e Discussão: Não foi observado efeito (P>0,05) na comparação entre as médias pelo teste de Dunnett para 
nenhuma das variáveis biométricas. De semelhante modo, não houve interação significativa entre os fatores para nenhuma 
destas variáveis. O percentual de proventrículo, moela, fígado, pâncreas, intestinos e comprimento dos intestinos não foram 
influenciados pelo tipo de fitase ou pelas dosagens utilizadas no experimento (Tabela.1).A análise biométrica dos órgãos 
digestivos possibilita a identificação de prováveis alterações advindas do manejo nutricional ao qual as aves foram 
submetidas, pois o desenvolvimento desses órgãos está diretamente relacionado à alimentação do animal (FRANZO et al., 
2010). Considerando a utilização de dosagens não convencionais de enzimas nas dietas, alterações nos órgãos digestivos, 
poderiam evidenciar efeitos adversos de tais ingredientes, por conseguinte, inviabilizando o seu uso. Entretanto, nenhuma 
alteração nos órgãos digestivos foi observada, assim pode-se inferir que ambas as fitases e dosagens forneceram 
adequadamente os nutrientes necessários a boa qualidade biométrica dos órgãos encontrada.



Conclusão: A superdosagem da fitase bacteriana (Escherichia coli) ou da fúngica (Aspergillus oryzae) não afetam os órgãos 
digestivos de poedeiras leves, independente da dosagem utilizada.

Agradecimentos: À Deus, à Tecnavic, à Hy-line do Brasil, ao CNPQ e ao PBPU – UVA pela concessão da bolsa de 
pesquisa.
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Introdução: As enzimas exógenas fazem parte do grupo de aditivos zootécnicos. A fitase ou mio-inositol hexafosfato 
fosfohidrolase, é uma enzima fosfatase fitato específica que catalisa a hidrólise do ácido fítico, eliminando as propriedades 
antinutricionais do fitato, produzindo inositol, inositol monofosfato e fósforo inorgânico (LELIS et al., 2009). A dosagem 
recomendada de fitase nas dietas para poedeiras é de 300 FTUs/kg (Unidade de Fitase Ativa) (ROJAS et al., 2017), no 
entanto o conceito conhecido como Superdosing de fitase consiste na adição de níveis maiores desta nas dietas, com o intuito 
de potencializar o desempenho. Neste contexto, Pirgozlev et al. (2011), relatam que altas doses de fitase proporcionam efeitos 
benéficos sobre o desempenho animal. Ocorre que existem limitadas informações sobre a aplicação da superdosagem na 
nutrição de poedeiras. Assim, objetivou-se avaliar o efeito da superdosagem de duas fitases diferentes, sobre o desempenho 
de poedeiras.

Material e Métodos: Foram utilizadas 270 poedeiras da linhagem Hy Line White com 87 semanas de idade, pesando 1,695 ± 
0,05 kg e com produção média de ovos de 71,43 ± 13,16%, durante 5 períodos de 28 dias. As dietas experimentais foram 
isonutrientes e isocalóricas e formuladas segundo as exigências nutricionais da linhagem e a composição dos ingredientes 
utilizados na formulação seguiu a recomendação de Rostagno et al. (2017). Adotou-se um delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (2 tipos de fitases – 1ª produzida a partir da Escherichia coli e a 2ª produzida a 
partir do Aspergillus oryzae) x 2 dosagens (450 e 900 FTUs) e uma dieta controle (sem fitases) totalizando 5 tratamentos, 
com 6 repetições cada e 9 aves por repetição. Foram avaliados os seguintes parâmetros: consumo de ração (g/ave/dia), 
produção diária de ovos (%), peso do ovo (g), massa de ovos (g/ave/dia), conversão por massa de ovos (kg/kg), e conversão 
por dúzia de ovos (kg/dz). Os dados foram submetidos à análise de variância e para comparação entre as médias do controle e 
dos demais tratamentos foi aplicado o teste de Dunnett a 5%, em seguida foi realizada uma análise considerando-se o modelo 
fatorial em que foram incluídos os efeitos dos tratamentos, fitases e dosagens, e da interação entre os fatores.

Resultado e Discussão: Não foi observado efeito na comparação entre as médias pelo teste de Dunnett para as variáveis de 
desempenho. De semelhante modo, não houve interação significativa entre os fatores para nenhuma das variáveis. Os 
parâmetros de desempenho não foram influenciados pelo tipo de fitase ou pelas dosagens utilizadas (Tabela 1). As novas 
gerações de fitases bacteriana possuem resistência à degradação proteolítica quando comparadas às fitases fúngicas, 
explicando parcialmente a alta eficiência de sua utilização (Adeola e Cowieson, 2011). No entanto, nesta pesquisa os 
resultados para o desempenho foram semelhantes nos tratamentos com os dois tipos de fitases – bacteriana e fúngica, 
apresentando-se adequadas para maximizar os parâmetros produtivos, não ocorrendo, efeito adicional com a utilização da 
fitase bacteriana nesta fase produtiva das aves. O uso de superdosagens de fitase na dieta de aves têm demonstrado efeitos 
benéficos no desempenho animal (Pieniazek et al., 2016). Como observado, as variáveis de desempenho não foram 
influenciadas pelas dosagens de fitases (450 ou 900 FTUs). Provavelmente, tais resultados ocorreram em virtude das 
poedeiras estarem em segundo ciclo produtivo, onde as exigências nutricionais são menores, como também, pelo fato de que 
as dietas utilizadas serem isonutrientes, assegurando o suprimento adequado de nutrientes em todos os tratamentos, levando 
aos resultados encontrados.



Conclusão: A superdosagem da fitase bacteriana (Escherichia coli) ou da fúngica (Aspergillus oryzae) pode ser utilizada nas 
dietas para poedeiras em segundo ciclo produtivo, sem afetar o desempenho das mesmas.

Agradecimentos: A Deus, a Tecnavic, a Hy-line do Brasil e a CNPQ e ao PBPU – UVA pela concessão da bolsa de 
pesquisa.
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Introdução: A utilização de antibióticos como promotores de crescimento vem sendo reduzido na avicultura industrial,
fatores como a proibição de países da união europeia em adquirir produtos com este aditivo e o aparecimento de
superbactérias, trouxe a modernização do setor avícola em utilizar fontes alternativas de melhoradores de crescimento
(BARBOSA, 2016).Os probióticos são cepas de microrganismos vivos e estão no grupo de aditivos estudados com o intuito
de substituir os promotores de desempenho convencionais, agem como uma barreira física as bactérias patogênicas e
proporciona o equilíbrio da microbiota intestinal (PÊSSOA et al., 2012; RAMOS et al., 2011). Objetivou-se avaliar os efeitos
da suplementação com probiótico comercial à base de Bacillus subitilis, Saccharomices cerevisae e Aspergillus oryzae na
dieta de frangos de corte, como aditivo melhorador alternativo ao antibiótico sobre a morfometria intestinal. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
na cidade de Cruz das Almas. Foram utilizados 744 pintinhos de um dia de idade, machos, linhagem Cobb-500 previamente
vacinados contra os principais desafios da região (Bronquite infecciosa, Gumboro, Marek, e Newcastle), em um delineamento
inteiramente casualizado com três tratamentos e seis repetições: T1- Controle negativo isento de aditivos; T2- Controle
positivo (500g/t de antibiótico bacitracina dimetileno) e T3- Probiótico comercial 300g/t (Bacillus subitilis, Saccharomices
cerevisae e Aspergillus oryzae). Uma ave de cada parcela foi eutanasiada e foram coletados 4 cm do jejuno e do duodeno para
a avaliação da morfometria intestinal. Os segmentos foram lavados com solução fisiológia, fixados em formol tamponado e
encaminhados para o laboratório de Patologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Realizou-se a clivagem dos
segmentos e fixação em álcool 70%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100% por 30 minutos cada e em xilol I e II por 20 minutos cada,
foi feito o emblocamento em parafina I e II por 1 hora, conforme Molinaro et al. (2010). Para corar as lâminas foi aplicado a
técnica de Hematoxilina e Eosina. As lâminas coradas foram observadas, fotografadas em microscópio e analisadas pelo
software Image J medindo a largura e altura do vilo, relação vilo/cripta e superfície de absorção. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise estatística no SISVAR, analise de variância e Teste Tukey a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: A inclusão do aditivo alternativo ao melhorador convencional, promotor de desempenho, na ração de
frangos de corte, não influenciou significativamente (P>0,05) a morfometria intestinal no período inicial (1 a 21 dias) (Tabela
1). Resultados semelhantes foram encontrados por Ramos et al. (2011), sendo justificado por boas condições de manejo em
que a contaminação microbiológica do ambiente exerceu baixa pressão na saúde intestinal das aves. Entretanto Chávez et al.
(2016) e Giannenas et al. (2014) observaram que ao incluir probiótico na dieta de frangos de corte houve melhor
desenvolvimento das vilosidades com maior altura e largura dos vilos, refletindo significativamente (P<0,01) na saúde
intestinal dos animais. Confirmando os efeitos positivos ao se utilizar probióticos, sendo expresso através do aumento das
vilosidades, uma vez que a capacidade de absorção do intestino tem relação ao número e altura das vilosidades, redução no
tamanho implica em baixa eficiência absortiva de nutrientes (MACARI et al., 2008 e NUNES et al., 2009). 

 
Conclusão: A utilização de probiótico à base de Bacillus subtilis (1,2 x 106 UFC/g de ração), Saccharomices cerevisae (1,2 x
106 UFC/g de ração) e Aspergillus oryzae (1,2 x 106 UFC/g de ração não alterou a morfometria intestinal dos frangos de
corte, sendo recomendado sua utilização em substituição a melhoradores de desempenho convencionais. 
Referências Bibliográficas: CHÁVEZ, L. A. et al. Crecimiento y desarrollo intestinal de aves de engorde alimentadas con
cepas probióticas. Archivos de zootecnia, v. 65, n. 249, p. 51-58, 2016.GIANNENAS, I. et al. Assessment of probiotics
supplementation via feed or water on the growth performance, intestinal morphology and microflora of chickens after
experimental infection with Eimeria acervulina, Eimeria maxima and Eimeria tenella. Avian pathology, v. 43, n. 3, p. 209-
216, 2014.MACARI, M. et al. Fisiologia aplicada a frangos de corte. In: ______ Imunologia aplicada. 2ed. Jaboticabal:
Funep, FCAV/Unesp, 2008. Cap.18, p. 231-245.MOLINARO, E.M.; Caputo, G.L.F. e Amendoeira, M.R.R. 2010. Conceitos
e métodos para a formação de profissionais em laboratório de saúde. Vol 2.RJ/BR.290p.NUNES, A D. et al. Desempenho e
morfologia intestinal de frangos de corte alimentados com rações contendo aditivos alternativos a antimicrobianos. Brazilian
Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 46, n. 6, p. 500-506, 2009.PESSÔA, G. B S. et al. New concepts in
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crescimento. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 8, p. 1738-1744, 2011.SANTOS, J. R. G. L E TURNES, C. G.
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UTILIZAÇÃO DE CROMO LEVEDURA E VITAMINA C PARA FRANGOS DE CORTE

NATURALMENTE ESTRESSADOS PELO CALOR: DESEMPENHO NO PERÍODO DE 22 A
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Introdução: O clima em regiões de altas temperaturas torna-se um entrave para a produção de frangos de corte, interferindo
no desempenho, principalmente nas ultimas semanas do ciclo produtivo. Alternativas nutricionais, como minerais e
vitaminas, estão sendo estudadas na tentativa de amenizar os efeitos deletérios do clima sobre este parâmetro. O mineral
cromo participa da formação da molécula fator de tolerância a glicose (GTF), potencializando a ação da insulina, que
estimula a utilização da glicose e aumenta metabolismo. A vitamina C, em homeostase, é um componente não essencial na
dieta das aves, podendo sua síntese ser comprometida em situações de estresse. Sua suplementação é fundamentada em sua
ação antioxidante e na melhora da resposta imune. Assim, objetivou-se avaliar a suplementação de cromo levedura e da
vitamina C, de forma isolada ou associada, em dietas para frangos de corte em estresse pelo calor, no período de 22 a 42 dias,
sobre o desempenho produtivo dos animais. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade
Federal do Piauí, sendo aprovada pelo comitê de Ética de Experimentação Animal, através do parecer de aprovação nº
087/2012. Foram alojados 700 frangos machos da linhagem Ross 308AP, em dois galpões de desempenho. Os animais foram
distribuídos em 35 boxes, com 20 aves por box. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em função dos galpões,
em esquema fatorial 3 x 2 + 1, com três níveis de cromo levedura (300, 600,900 ppb) associados a dois níveis de vitamina C
(150 e 300 mg/kg) e uma dieta controle (sem suplementação de cromo levedura e vitamina C) As dietas experimentais foram
isonutritivas e formuladas de acordo com Rostagno et al. (2017). Foram mensuradas as variáveis ganho de peso (GP),
consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e índice de eficiência produtiva (IEP) na fase de 22 a 42 dias de idade. O
consumo de ração foi calculado pela diferença entre a quantidade de ração fornecida no início do período experimental, e as
sobras das rações testadas. Para determinar o ganho de peso as aves foram pesadas no início e no final da fase. A partir dos
dados de consumo de ração e de ganho de peso, foi calculado a conversão alimentar. O Índice de Eficiência Produtiva foram
calculados segundo Stringhini et al. (2006). Os dados de desempenho produtivo foram submetidos à análise da variância e
regressão, por meio do software SAS (Statistical Analysis System, versão 9.2). Foi adotado a = 0,05. 
Resultado e Discussão: A temperatura média foi de 26,83±1,68ºC e a umidade 84±5,14%, caracterizando desconforto
térmico dos animais, segunda a linhagem (AVIAGEN, 2014). Não houve interação (P>0,05) entre os níveis de cromo e de
vitamina C, assim como não houve diferença entre o tratamento controle com os demais tratamentos (Tabela 1), sugerindo
que os níveis basais dos nutrientes já são capazes de manter a homeostase, sem prejudicar o desempenho das aves. Resultados
estes que divergem de Rajalekshmi et al. (2014) ao suplementar com cromo e Tayeb et al. (2011) suplementando como
vitamina C, onde observaram melhora no desempenho em ambiente de desconforto térmico.

 
Conclusão: A suplementação de cromo e vitamina C não melhora os parâmetros de desempenho no período de 22 a 42 dias



de idade, indicando que ração basal atende as exigências do organismo, evitando possíveis disfunções metabólicas que
poderiam afetar as variáveis em estudo. 
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Introdução: Avanços na cadeia produtiva avícola como o melhoramento genético, nutrição e manejo, culminam o destaque
da produção mundial frente ao complexo de carnes (TAVERNARI et al., 2008; BARROS, 2017). O custo desta com
alimentação condiz com 70% do total, devido a alguns ingredientes. A exemplo o milho, que compõe de 70% dos
concentrados comerciais e oneram a dieta, apresenta baixa produtividade no semiárido (SILVA et al. 2002; SOUZA, 2015).
A dificuldade da produção avícola nessas regiões é a escassez de água e insumos necessários à produção. Portanto se precisa
de alimentos alternativos como a Algaroba, que frutifica na entressafra do milho, podendo ser utilizada para baratear a
produção (SILVA et al., 2002ab). Esta é adaptada ao semiárido e foi introduzida no Brasil na década de 40 (HARRIS et al.,
2003).Contudo, o objetivo foi utilizar a Farinha de Vagem de Algaroba na Alimentação de Frangos de Corte e avaliar tanto o
desempenho produtivo das aves quanto o preço total das rações. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado entre os meses de Março a Maio de 2019, no setor de avicultura de corte
do Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês. O galpão utilizado para o experimento é de alvenaria, com 11 metros de
comprimento por 8,60 metros de largura, possui cobertura de telha de cerâmica e lanternim. O piso é de concreto, as paredes
laterais são rodeadas de tela e possuem lonas para controle de entradas de ar.O galpão possui 20 boxes experimentais feitos
de cano de PVC 25 mm, com comprimento de 2 metros por 1 metro de largura e 65 cm de altura. Cada box foi enumerado e
acomodadas 10 aves inicialmente, sendo no total utilizados 200 animais. Estas aves foram adquiridas com 1 dia de idade e
seu aquecimento foi realizado com lâmpada incandescente, instaladas com campânulas.No período (1 a 7 dias) forneceu-se às
aves a ração inicial comercial e a partir de 8º dia de vida começaram os testes com inclusões níveis de farinha de vagem de
Algaroba. As rações experimentais foram formuladas segundo Rostagno et al. (2011), sendo isoproteicas e isoenergéticas.
Foram utilizados quatro tratamentos, com cinco repetições cada, em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). Os
resultados de desempenho peso final (PF), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) obtidos
foram submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias de Dunnet a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não se observou diferença significativa (P>0,05) na fase de 7 a 21 dias para os parâmetros de PF,
GP e CR, apenas para conversão alimentar, onde com nível de inclusão de 3% houve uma piora nesse parâmetro, não
ocorrendo nos outros níveis (Tabela 1). Desta forma o nível de inclusão e 9% é recomendado para frangos de corte estando de
acordo com recomendações de Pinheiro et al., (1998) 7% a 9% na fase inicial (SILVA E CARNEIRO, 1987).Para a fase final
de 22 a 42 dias houve diferença significativa (P<0,05) para parâmetros de PF e GP com função quadrática inversa,
colaborando com estudos de Rostagno et al., (2011) que recomenda 8% de inclusão e FVA na fase final.Os custos da ração
por ave (Consumo de ração e custo médio de ração por quilo) foram de R$ 6,59; 6,41; 6,30 e 5,97 para os niveis de inclusão
de FVA de 0, 3, 6 e 9%, respectivamente. Justificando a inclusão do farinha de vagem de algaroba.

 
Conclusão: O nível de inclusão de 9% Farinha de Vagem de Algaroba pode ser utilizado na alimentação de frangos de corte



sem alterar o rendimento de corte e órgãos, além de haver um menor custo de produção desta ração. 
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Introdução: Na região Nordeste do Brasil, a avicultura de corte ocupa posição de destaque como atividade agroindustrial,
impactando a economia da maioria dos Estados e com forte tendência a expansão.Buscando a consolidação da produção de
frango de corte em regiões quentes, fica evidente a necessidade de se estudar alternativas que possam reduzir o impacto
negativo da alta temperatura ambiente sobre a produtividade das aves (SUGANYA et al., 2015). Neste contexto, os nutrientes
funcionais, caracterizados por promoverem benefícios à saúde animal, além de nutrir, têm se destacado, principalmente
aqueles que exibem características antioxidantes e imunomoduladoras (YOO et al., 2016), como a vitamina C e o
selênio.Frente à carência de informações acerca da associação desses nutrientes, objetivou-se avaliar a viabilidade econômica
das dietas suplementadas com vitamina C e selênio para frangos de corte de 22 a 42 dias de idade, mantidos em condições
naturais de temperatura ambiente elevada. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida nos galpões de desempenho do Setor de Avicultura da Universidade Federal
do Piauí (UFPI), em Teresina-PI. Todos os procedimentos inerentes à pesquisa, foram submetidos e aprovados pelo comitê de
ética no uso de animais da UFPI sob o protocolo nº 355/17.Foram selecionados 700 pintos machos com 22 dias de idade da
linhagem Ross 308 AP, com peso médio inicial de 879 ± 10 g. As aves foram distribuídas em delineamento em blocos ao
acaso, em função da disposição dos galpões, em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo dois níveis de vitamina C (150 e 300 mg de
ácido ascórbico revestido/kg de ração), associados a três níveis de selênio (0,2, 0,4 e 0,6 mg de selênio levedura/kg de ração)
e uma dieta controle (sem suplementação de vitamina C e selênio), totalizando sete tratamentos e cinco repetições.Para os
cálculos da viabilidade econômica das rações, foram consideradas as seguintes variáveis primárias: consumo médio da ração
(kg) (CMR), custo da ração (kg) (CR), ganho de peso médio (kg) (GPM), peso vivo médio (kg) (PVM) e preço do frango
vivo (kg) (PFV). Com base nos valores observados para essas variáveis primárias, foram obtidos, conforme Togashi (2004),
os seguintes indicadores econômicos: a) custo médio de arraçoamento (CMA); b) relação CMA/GPM; c) renda bruta média
(RBM); d) margem bruta média (MBM). O preço médio do quilograma do frango vivo (R$ 3,50) foi obtido no comércio local
do município de Teresina- PI, enquanto o preço do quilograma da ração foi considerado a partir dos preços de aquisição dos
demais ingredientes. 
Resultado e Discussão: Na avaliação dos índices econômicos obtidos de 22 a 42 dias de idade (Tabela 1), identificou-se
maior custo médio de arraçoamento para o nível mais elevado de inclusão dos nutrientes testes (300 mg de vitamina C/kg de
ração, combinado a 0,6 mg de selênio/kg de ração), diferindo 1,2% em relação ao grupo controle (sem suplementação dos
nutrientes) e 2% em relação ao tratamento com nutrientes testes de menor custo médio observado (150 mg de vitamina C/kg
de ração, associado a 0,6 mg de selênio/kg de ração). A relação custo médio de arraçoamento/ganho de peso médio foi maior
para os tratamentos com 300 mg de vitamina C/kg de ração associadas aos níveis de selênio. Assim, foi observada diferença
de 2,40% na relação CMA/GPM, entre a dieta com menor valor de CMA/GPM (150 mg de vitamina C/kg de ração,
combinado com 0,4 mg de selênio/kg de ração) em comparação com a dieta de maior CMA/GPM (300 mg de vitamina C/kg
de ração, associado a 0,4 de selênio/kg de ração). Para os parâmetros de renda bruta e margem bruta média, a dieta controle
apresentou os melhores índices em relação às dietas testes.Os melhores índices econômicos da ração controle podem ser
atribuídos, em partes, aos custos das rações testes e a ausência de melhora no desempenho produtivo de animais alimentados
com as rações suplementadas com vitamina C e selênio. Dessa forma, com base nos índices zootécnicos alcançados, preço
dos ingredientes e valor pago pelo kg do frango no mercado, a pesquisa não aponta benefícios econômicos na inclusão destes
nutrientes na dieta de frangos de corte de 22 a 42 dias de idade.

 
Conclusão: A dieta controle (sem adição de vitamina C e selênio) mostra-se mais viável economicamente, indicando que as
dietas basais atendem às exigências de frango de corte na fase de 22 a 42 dias de idade.
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Introdução: A suplementação dietética com ácido ascórbico (vitamina C) pode melhorar a saúde das aves, 
aumentando seu status antioxidante e imunidade, devido ao aumento das atividades de enzimas antioxidantes, o aumento 
dos níveis de anticorpos e retenção de ácido ascórbico nos órgãos linfoides (MONACELLI et al., 2017). A função primária 
do cromo é ajudar a manter a homeostase glicêmica pela regulação da ação do hormônio insulina. A deficiência de 
cromo resulta em hiperglicemia durante o jejum, alteração na tolerância à glicose, níveis mais altos de insulina circulante, 
elevação dos níveis de colesterol e triglicerídeos sanguíneos, decréscimo na capacidade de a insulina se ligar a célula e 
decréscimo no número de receptores da insulina (ANDERSON et al., 1991). Objetivou-se avaliar o consumo, excreção 
e coeficientes de metabolizabilidade da energia bruta em resposta as suplementações com vitamina C e cromo nas 
dietas para frangos de corte na fase inicial.

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida na Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina, no ano de 2017, sob 
aprovação do Comitê De Ética de Experimentação Animal – CEEA/UFPI (Parecer de Aprovação n°. 087/12). Foi realizado 
ensaio de metabolismo, com frangos machos da linhagem Ross, de 11 a 17 dias de idade. O experimento para a fase inicial 
foi realizado com 175 aves. Adotou-se o delineamento inteiramente ao acaso em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo dois 
níveis de vitamina C (150 e 300 mg/kg) associados a três níveis de cromo orgânico (0,3; 0,6 e 0,9 mg/kg) e uma dieta 
controle, sem suplementação de vitamina C e cromo, totalizando sete tratamentos e cinco repetições, com 5 aves cada. O 
período experimental teve duração de sete dias, sendo os três primeiros para adaptação das aves às gaiolas e às dietas, e os 
quatro últimos dias para a coleta das excretas. As dietas foram formuladas segundo recomendações preconizadas por 
Rostagno et al. (2011). As excretas foram coletadas, armazenadas e em seguida foram feitas as análises para 
determinação da energia bruta. Os cálculos dos coeficientes de metabolizabilidade da energia bruta das dietas foram 
realizados, de acordo com Barbosa (2003). Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de Dunnet, SNK e 
regressão polinomial, segundo o procedimento GLM do Statistical Analysis System – SAS (2002), versão 9.0, com a = 0,05.

Resultado e Discussão: Não houve interação entre a vitamina C e o cromo para as seguintes variáveis: energia bruta ingerida, 
energia bruta excretada, coeficiente de metabolizabilidade da energia bruta (P>0,05). Também não foram constatados 
efeitos da vitamina C isolada sobre as variáveis citadas (P>0,05), no entanto, a energia bruta ingerida e o coeficiente de 
metabolizabilidade da energia bruta apresentaram resposta linear decrescente ao acréscimo de cromo na dieta (P<0,05) 
segundo as equações Y = 338,7343 -0,0506x (R2 = 0,97) e Y = 76,2586 - 0,0032 x (R2 = 0,98), respectivamente, onde se 
observou menor consumo à medida que se elevou o nível de suplementação do cromo nas dietas (Tabela 1). Geralmente, as 
aves regulam o consumo de alimento com base nas suas necessidades energéticas específicas, por meio de um mecanismo 
fisiológico glicostático, no qual a glicose age como um sinalizador químico primário ligado diretamente ao hipotálamo 
que regula o metabolismo energético das aves (BETERCHINI, 2012). Desse modo, ao facilitar o acoplamento insulina-
receptor e ativar, por meio da cromodulina, um número maior de receptores insulínicos da membrana celular 
(LEWICKI et al., 2014), o cromo possibilita que uma quantidade maior de glicose seja absorvida e eficientemente 
aproveitada pelas células (TOGHYANI et al., 2012), o que provavelmente fez com que as necessidades energéticas nestes 
animais fossem atendidas com a menor ingestão de energia (LINDEMANN et al., 1995).



Conclusão: Quando se leva em conta apenas o parâmetro metabolizabilidade da energia bruta, não se recomenda a 
suplementação com vitamina C e cromo de forma associada ou isolada em dietas para frangos de corte na fase inicial. 
Os níveis encontrados nas dietas basais são suficientes para atender à exigência nutricionais dos animais. 
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estudos. 
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Introdução: A vitamina C ou ácido ascórbico é um potente antioxidante que geralmente é suplementado na ração para aliviar
o estresse oxidativo, melhorar a imunidade e estimular a produção de anticorpos (CHAND et al., 2014). Apesar de frangos de
corte terem a capacidade de sintetizar o ácido ascórbico (KHAN et al., 2012). Aves jovens possuem essa capacidade limitada
(CHAND et al. 2014). Em condições estressantes como fome, doenças infecciosas e alta temperatura ambiental, podem
limitar a síntese orgânica endógena e esgotar os níveis dessa vitamina no organismo (KHAN et al., 2012). Em aves, a
suplementação com cromo quelatado melhora a velocidade de crescimento, a eficiência alimentar, o rendimento de carcaça e
a qualidade da mesma, por reduzir o teor de gordura (GURSOY, 2000). Objetivou-se avaliar o consumo, excreção e
coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca e proteína bruta em resposta as suplementações com vitamina C e cromo
nas dietas para frangos de corte na fase inicial. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida na Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina, no ano de 2017, sob
aprovação do Comitê de ética em experimentação animal – CEEA/UFPI (Parecer de Aprovação n°. 087/12). Foi realizado
ensaio de metabolismo, com frangos machos da linhagem Ross, de 11 a 17 dias de idade. O experimento foi realizado com
175 aves. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo dois níveis de vitamina C
(150 e 300 mg/kg) associados a três níveis de cromo orgânico (0,3; 0,6 e 0,9 mg/kg) e uma dieta controle, sem suplementação
de vitamina C e cromo, totalizando sete tratamentos e cinco repetições, com 5 aves cada. O período experimental teve
duração de sete dias, sendo os três primeiros para adaptação das aves às gaiolas e às dietas, e os quatro últimos dias para a
coleta das excretas. As dietas foram formuladas segundo recomendações preconizadas Rostagno et al. (2011).As excretas
foram coletadas, armazenadas e em seguida foram feitas as análises para determinação da matéria seca e proteína bruta. Os
cálculos dos coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca e proteína bruta das dietas foram realizados, de acordo com
Barbosa (2003). Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de Dunnet, SNK e regressão polinomial, segundo o
procedimento GLM do Statistical Analysis System – SAS (2002), versão 9.0, com a = 0,05. 
Resultado e Discussão: Não foi observada a interação entre os níveis de vitamina C e cromo para o consumo, excreção e os
coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca (MS) e da proteína bruta (PB) das dietas (P>0,05). A adição de vitamina C
não alterou nenhuma das variáveis da matéria seca e proteína bruta estudadas (P>0,05) e de modo semelhante, o cromo não
exerceu efeito significativo no consumo, excreção e metabolizabilidade da matéria seca e proteína bruta (P>0,05), assim
como também não se detectou diferenças entre o tratamento controle e os demais tratamentos testados para estes parâmetros
(P>0,05) (Tabela 1). Como a suplementação das dietas com a vitamina C e o cromo orgânico não favoreceram as variáveis do
metabolismo da matéria seca e da proteína bruta, sugere-se que provavelmente, ao se oferecer uma dieta cuja exigência
nutricional do animal seja atendida adequadamente, as aves podem apresentar um bom aproveitamento dos ingredientes
utilizados na formulação da ração, independentemente da suplementação com a vitamina C e cromo (LIMA et al., 2017),
desde que não haja influência negativa significativa de outros fatores.



Conclusão: A suplementação das dietas de forma associada e isolada com vitamina C e cromo não influenciam a
metabolizabilidade da matéria seca e da proteína bruta, para frangos de corte na fase inicial. Os níveis encontrados nas dietas
basais são suficientes para atender à exigência nutricionais dos animais.  
Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa de
estudos. 
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Introdução: Pesquisas têm demonstrado que aves estressadas necessitam de maior aporte de vitaminas e minerais (CHAND 
et al., 2014; YOO et al., 2016). Isto se deve às modificações no metabolismo nestas condições. Além disso, nas épocas 
quentes do ano, o consumo voluntário de ração diminui. O selênio é um mineral essencial, sendo necessário para inúmeras 
enzimas. Desta forma, pode ser capaz de aumentar o desempenho dos frangos de corte, com dietas suplementadas com este 
mineral (OLIVEIRA, 2014). Objetivou-se avaliar o efeito da adição de níveis de vitamina C e de selênio orgânico na dieta 
sobre o desempenho de frangos de corte, no período de 22 a 42 dias de idade.

Material e Métodos:  A pesquisa foi conduzida nos galpões de desempenho do Setor de Avicultura do Departamento de 
Zootecnia (DZO) do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina. Foram 
selecionados 700 pintos machos com 21 dias de idade da linhagem Ross 308 AP. As aves foram distribuídas em 
delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo dois níveis de vitamina C (150 mg e 300 mg de ácido 
ascórbico revestido/kg de ração), associados a três níveis de selênio (0,2 mg, 0,4 mg e 0,6 mg de selênio levedura/kg de 
ração) e uma dieta controle (sem suplementação de vitamina C e selênio, mas com níveis basais de 30,0 mg de selenito de 
sódio/kg de ração), totalizando sete tratamentos e cinco repetições. Os parâmetros de desempenho avaliados nos períodos de 
22 a 42 dias de idade foram: ganho de peso (kg/ave), consumo de ração (kg/ave) e conversão alimentar (kg/kg).

Resultado e Discussão:  Não foi verificado interação entre os níveis de suplementação de vitamina C e de selênio 
(P>0,05) para as variáveis de desempenho na fase de 22 a 42 dias de idade (Tabela 1). Também, não foi observado efeitos 
dos níveis de vitamina C, nem nos de selênio, para os parâmetros de desempenho (P>0,05). Em comparação da dieta controle 
com as demais, no período de 22 a 42 dias de idade, não se constatou diferença (P>0,05), para as variáveis: consumo de 
ração, ganho de peso e conversão alimentar. Assim, os resultados sugerem que os níveis de vitamina C e selênio contidos 
no premix mineral e vitamínico atendem as exigências das aves.



Conclusão: A suplementação de vitamina C associada ao selênio não melhora os parâmetros de desempenho (consumo de 
ração, ganho de peso e conversão alimentar) de frangos de corte no período de 22 a 42 dias de idade.
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M.; BERTECHINI, A. G., 2014: Effect of different sources and levels of selenium on performance, meat quality, and tissue 
characteristics of broilers. The Journal of Applied Poultry Research 23, 15-22. YOO, J.; YI, Y. J.; KOO, B. et al. Growth 
performance, intestinal morphology, and meat quality in relation to alpha-lipoic acid associated with vitamin C and E in 
broiler chickens under tropical conditions. Revista Brasileira de Zootecnia, v.45, n.3, p.113-120, 2016.
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Introdução: As vitaminas são micronutrientes que participam de inúmeros processos metabólicos do organismo, sendo
essenciais para ótima saúde e desempenho do animal. A deficiência de uma ou mais vitaminas pode levar a distúrbios
metabólicos, resultando em queda na produtividade, no crescimento e no desenvolvimento de doenças. Já o aumento na
suplementação de certas vitaminas tem efeitos positivos (FÉLIX et al., 2009).A vitamina C ou ácido ascórbico é classificada
como não essencial para frango de corte, pois essas aves sintetizam quantidade suficiente para atender a demanda do
organismo (RUTZ et al., 2014). Já o selênio é um nutriente importante para o funcionamento do organismo animal e seu
crescimento, tem como principal função ser componente essencial da enzima glutationa peroxidase (SKRIVAN et al., 2012).
Objetivou-se avaliar o efeito da adição de níveis de vitamina C e de selênio orgânico na dieta sobre o rendimento de carcaça
de frangos de corte, no período de 22 a 42 dias de idade. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada nos galpões do Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia (DZO) do
Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina. Aos 21 dias de idades, foram
selecionados 700 pintos machos da linhagem Ross 308 AP. As aves foram distribuídas em delineamento em blocos ao acaso,
em esquema fatorial 2 x 3 + 1, sendo dois níveis de vitamina C (150 mg e 300 mg de ácido ascórbico revestido/kg de ração),
associados a três níveis de selênio (0,2 mg, 0,4 mg e 0,6 mg de selênio levedura/kg de ração) e uma dieta controle (sem
suplementação de vitamina C e selênio), totalizando sete tratamentos e cinco repetições.Os parâmetros avaliados nos períodos
de 22 a 42 dias de idade foram: rendimento de carcaça, peito e coxa. Na determinação do rendimento de carcaça levou-se em
consideração o peso da carcaça depenada e eviscerada (sem pés, com cabeça e pescoço) e o peso vivo das aves após jejum. 
Resultado e Discussão: Não houve interação entre os níveis de vitamina C e os de selênio (P>0,05) para os parâmetros de
rendimento de carcaça e dos principais cortes (P>0,05). Também, constatou-se que os níveis de vitamina C e de selênio não
influenciaram os parâmetros de rendimento de carcaça e dos principais cortes (P>0,05), exceto para rendimento de peito. No
confronto do tratamento controle com os demais, também não foi observada diferença (P>0,05), para rendimento de carcaça e
coxa (Tabela 1).Os níveis de selênio influenciaram de forma quadrática (P<0,05) o rendimento de peito, de acordo com a
equação: y = 24,875x2 - 18,575x + 38,08 (R² = 1), com o menor rendimento de peito ocorrendo em resposta a suplementação
de selênio de 0,37 mg/kg de ração, que equivale ao valor de rendimento de peito de 34,63%.

 
Conclusão: A suplementação de vitamina C associada ao selênio não melhora os parâmetros de rendimento de carcaça e coxa
de frangos de corte no período de 22 a 42 dias de idade.A inclusão a partir de 0,4 mg de selênio suplementar propicia menor
rendimento de peito aos 42 dias de idade. 
Referências Bibliográficas: FÉLIX, A. P.; MAIORKA, A.; SORBARA, J. O. B. Níveis vitamínicos para frangos de corte.
Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 2, p. 619-626, 2009.RUTZ, F. Absorção de vitaminas. In: MACARI, M.; FURLAN, R.
L.; GONZALES, E. In: Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 2 ed. Jaboticabal FUNEP/UNESP, 2014, cap. 12, p.
149 – 166.SKRIVAN, M.; MAROUNEK, M.; ENGLMAIEROVA, M. et al. Influence of dietary vitamin C and Selenium,
alone and in combination on the composition and oxidative stability of meat of broilers. Food Chemistry, v.130, p.660-664,
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Introdução: O desempenho de frangos de corte pode ser prejudicado se forem submetidos a condições fora da
termoneutralidade, induzindo a um estresse térmico (WAN et al., 2018).O estresse prejudica a função imunológica e induz ao
dano oxidativo (HABIBIAN; GHAZI; MOEINI, 2015). A vitamina C apresenta-se como um potente antioxidante, reduzindo
os efeitos adversos do estresse térmico, e o selênio, através das selenoproteínas, atua nas defesas antioxidantes (PISOSCHI;
POP, 2015). Assim, objetivou-se avaliar a suplementação de vitamina C e selênio em dietas para frangos de corte, sobre o
balanço e eficiência de utilização do nitrogênio e energia metabolizável corrigida pelo balanço do nitrogênio. 
Material e Métodos: Utilizou-se 140 frangos de corte machos, no período de 22 a 29 dias de idade. Até 21º dia de vida, as
aves receberam dieta formulada conforme Rostagno et al. (2017). No 22º dia de idade, as aves foram pesadas e distribuídas
em gaiolas metabólicas e posteriormente, foi iniciado o período de coleta de excretas, com duração de quatro dias.O
delineamento foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3 + 1, dois níveis de vitamina C (150 e 300 mg de ácido
ascórbico revestido/kg de ração), três níveis de selênio (0,2, 0,4 e 0,6 mg de selênio levedura/kg de ração) e uma dieta
controle.Utilizou-se a técnica de coleta total de excretas. As amostras foram analisadas de acordo com os procedimentos de
Silva e Queiroz, (2002). A partir dos dados foram calculados a eficiência de utilização do nitrogênio (EUN) e energia
metabolizável aparente corrigida para o balanço de nitrogênio (EMAn).Os dados obtidos foram submetidos a análise
estatística com auxílio do software SAS (Statistical Analysis System) a a=0,05. 
Resultado e Discussão: Os valores médios da temperatura máxima (32,84± 3,11), mínima (23,86 ± 0,90) e umidade relativa
do ar (73,30 ± 5,96 %) estão acima da zona de conforto, de acordo com Abreu e Abreu (2011). O estresse por calor prejudica
o consumo de nutrientes e metabolismo, reduzindo a concentração de vitaminas, minerais e provoca distúrbios no sistema
imunológico (RENAUDEAU et al., 2011).Para EUN, foi observado efeito linear (P<0,05) nos níveis de selênio associado a
150 mg de vitamina C/kg da dieta, de acordo com a equação y = 65,17 - 6,65x (R² = 0,89) (Tabela 1).Para a variável de
EMAn, foi observado que no nível de 0,6 mg de selênio/kg da dieta, o maior valor ocorreu quando associada a 300 mg em
comparação ao nível de 150 mg de vitamina C (P<0,05). Também, verificou-se efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de
selênio associados a 150 e 300 mg de vitamina C/kg da dieta, representados, respectivamente, pelas equações Y=3254,6x2 -
2779,1x + 3575,5 (R² = 1), e Y = 8508,6x2 - 6226x + 4039,3 (R² = 1).No confronto do tratamento controle com os demais
tratamentos testes, o valor da EMAn da dieta controle apresentou menor valor, quando comparado ao maior nível de
associação dos nutrientes testes. Assim, possivelmente, essa maior associação pode ter contribuído para melhor fornecimento
de energia ao desenvolvimento corporal nos momentos em que estes animais foram submetidos a temperaturas fora da zona
de conforto térmico.

 
Conclusão: O maior nível de associação dos nutrientes testes, melhora a disponibilidade de energia metabolizável aparente
quando corrigida pelo balanço do nitrogênio. 
Referências Bibliográficas: ABREU, V. M. N.; ABREU, P. G. Os desafios da ambiência sobre os sistemas de aves no
Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 40, n. 2, p. 1-14, 2011.HABIBIAN, M., GHAZI, S., MOEINI, M. M. Effects of
Dietary Selenium and Vitamin E on Growth Performance, Meat Yield, and Selenium Content and Lipid Oxidation of Breast
Meat of Broilers Reared Under Heat Stress. Biological Trace Element Research, v. 169, n. 1, p. 142–15, 2015.PISOSCHI, A.
M., POP, A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review. European Journal of Medicinal
Chemistry, v. 97, p. 55-74, 2015.RENAUDEAU, D. et al. Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in
livestock production animal. The Animal Consortium, v. 6, n. 05, p. 707-728, 2011.ROSTAGNO, H. S. et al. Tabelas



Brasileiras para Aves e Suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 4º ed, Viçosa: UFV, 2017. p. 488.SILVA,
D. J.; QUEIROZ, C., 2002: Análise de alimentos (Métodos químicos e biológicos). Universidade Federal de Viçosa: Viçosa.
235p.WAN, X. et. al. Dietary enzymatically treated Artemisia annua L. improves meat quality, antioxidant capacity and
energy status of breast muscle in heat-stressed broilers. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 98, n. 10, p. 3715-
3721, 2018.
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Introdução: Análise de solo é um dos fatores essenciais para sucesso na produção de forragens, contribuindo na 

sustentabilidade, planejamento das adubações e produtividade das culturas. Apesar de representar cerca de 1,3% do custo 

operacional em unidades produtivas, comumente torna-se uma prática não difundida em propriedades (SANTOS et al., 

2017).Características químicas do solo possuem distribuição dinâmica e distinta, devido alterações ocasionadas pelas 

estratégias de manejo agrícola adotadas; processos de degradação e erosão advindos de atividades antrópicas ou intemperismo 

(ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016; BRITO et al., 2019). Dentre as culturas, painço (Panicum miliaceum L.) e mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) são utilizadas para alimentação animal e humana (STRANGE; SCOTT, 2005).O objetivo do 

estudo foi analisar grupamentos entre solos com o cultivo de painço, após o plantio de mandioca, afim de encontrar 

características qualitativas análogas que sejam favoráveis à produção dessa forragem. 

Material e Métodos: DadosA partir de dados de análises químicas de solos (Tabela 1), originalmente apresentados no estudo 

de Silva et al. (2018), englobando: potencial hidrogeniônico (pH), e teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio e magnésio 

(Ca+Mg), alumínio (Al) e sódio (Na). Foram utilizadas dez amostras de diferentes propriedades (tratamentos com três 

repetições), cuja área possuía plantio de mandioca anteriormente à incorporação do cultivo de painço.Análises estatísticasA 

análise de agrupamento foi utilizada para identificar e organizar os solos em grupos. Uma matriz de similaridade foi gerada 

com as informações das dez amostras de solo, com base na distância multivariada de Chebyshev. O método aglomerativo foi 

utilizado na matriz de distâncias, produzindo dendrograma. A validação do dendrograma foi realizada com o coeficiente de 

correlação cofenética. O critério para definir o número de grupos do dendrograma foi o Cubic Clustering Criterion (CCC) 

(CHARRAD et al., 2014). A análise multivariada de agrupamento foi realizada utilizando o software livre R, versão 3.6.1. 

(2019). 

Resultado e Discussão: Houve formação de quatro grupos distintos, com elementos similares em cada grupo. Os grupos A, 

B, C e D agruparam, respectivamente, quatro, três, uma e duas amostras de solo (Figura 1).Na Tabela 1, verifica-se que o 

grupo A contém teores semelhantes para pH, P, K, Ca+Mg e Na. O grupo B possui proximidade em pH, P, K e Ca+Mg. O 

grupo C possui teores elevados para pH e K. Já o grupo D tem as variáveis pH, P, Ca+Mg e Na análogas.Em relação a fibra 

solúvel em detergente neutro (FDN), é a porção que melhor representa composição fibrosa das forragens, composta pela 

hemicelulose, celulose e lignina. Já a fibra solúvel em detergente ácido (FDA) inclui celulose, lignina, cinzas e compostos 

nitrogenados indigestíveis (SOUZA et al, 2019). Logo, existe relação direta da FDN com ingestão de alimentos pelo animal e 

estimativa da qualidade da forragem; e da FDA com digestibilidade da forragem (ZIECH et al., 2015). Na Tabela 2, os grupos 

A, B e D possuem maiores taxas pra FDN indicando uma melhor qualidade da forragem, fazendo com que esses solos sejam 

melhor aproveitados em relação à produção de matéria seca (MS). O grupo C possui maior teor para FDA, indicando uma  

produção de matéria seca de pior digestibilidade.Na nutrição de ruminantes, a fibra na dieta deve ser calculada nos padrões 

preconizados pela NRC (2001) entre 25 a 44% de FDN, e 17 a 21% de FDA. Ademais, fibra é fonte energética dos 

ruminantes pois é convertida em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) na fermentação pela microbiota ruminal, atendendo 

60 a 80% das necessidades energéticas do animal (ALVES et al., 2016). 
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Tabela I - Análises guímicas dos solos QOr tratamento. 

  Trata mento  

pH 
001  

4,9 
002  
4,8 

003  

4,8 
004  
4,8 

005  
4,8 

006  

5,5 
007  
4,6 

008  

4,3 
009  
4,6 

010 

5,0 

p (ppm) 51 30 18 50 36 36 23 46 24 20 

K (ppm) 83 72 64 98 62 71 73 67 46 97 

Ca+Mg(mcq/1OOmL) 2,2 2,0 2,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,7 2,0 2,6 

AI (meq/1OOmL) 0,14 0 ,21 0,16 0,26 0,21 0,02 0,34 0,45 0,19 0,17 

 Na{pQm) 17 16 13 22 13 13 15 17 li 20  

Fonte: Adaptado de Silva et ai. (2018). 

Tabela 2: Valores médios de Matéria Seca (MS), Fibra em DetergenteNeutro (FDN) e 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) dos grupos A, B, C e D nos dez solos analisados. 
 

Grupos MS FDN FDA 
Grupo A (7,8,3,9) 36,11 62,40 47,62 

Grupo B (5,2,6) 35,45 59,82 47,51 

Grupo C (10) 29,06 44,44 57,40 

Grupo D (1,4) 35,61 52,56 47,05 

Fonte: Adaptado de Silva et ai. (2018).   
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F igura 1: Dendrogramacotn os quatro grupamentos de solos observados, com base na 

distânc ia 1nultivariada de Chebyshev, utilizando o critério Cub ic Clustering Criterion 

(CCC) para definir o número de grupos. 

 

Conclusão: A análise de agrupamentos indica o grupo A como o de melhor valor nutricional. Portanto, os solos 3, 7, 8 e 9, 

neste caso, são os mais propícios para cultivo de painço destinado à alimentação animal. 

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – Brasil (CNPq). 
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Determining the Relevant Number of Clusters in a Data Set. J. Stat. Softw., v.61, p.1-36,2014.NRC. Nutrient requeriments of 
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DA S. SANTOS¹; VITOR V. S. DE ALMEIDA¹; EDNEIDE R. DA SILVA²; PAULO O. S. CAVALCANTE²; 
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Introdução: Análise de OPG (ovos por grama) é um exame parasitológico, que consiste na contagem de ovos de 

endoparasitos presentes nas fezes dos animais, permitindo o monitoramento das parasitoses nos rebanhos, que associada a 

manejos sanitário adequado, resulta na retardação do aparecimento da resistência anti-helmíntica (a vermífugos) no rebanho. 

Os animais até a puberdade apresentam grande susceptibilidade às parasitoses, adquirindo com o avançar da idade resistência, 

porém, existem determinadas épocas e condições fisiológicas em que esses animais vão se encontrar mais susceptível 

(MILLER & HOROBOV, 2006).Sabendo-se que as infestações parasitárias são responsáveis por grandes perdas econômicas, 

o trabalho desenvolvido teve como finalidade identificar infestações de endoparasitos no rebanho, bem como quais raças  

entre as analisadas apresentam-se com maior grau de infestação. 

Material e Métodos: Foram coletadas fezes de 35 cabras contemporâneas, criadas no sistema semi-intensivo, não lactantes, 

de sete raças diferentes ((Parda Alpina, Toggenburg, Alpina Americana, Alpina Britânica, Anglo Nubiana, Murciana e 

Saanen),, com cinco repetições cada. As coletas foram realizadas diretamente na ampola retal dos animais, no período da 

tarde, as amostras das fezes foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos limpos e identificados com o número da matriz 

correspondente. As amostras foram armazenadas em caixa térmica e enviadas ao Laboratório de Fisiologia e Parasitologia 

Animal da Universidade Federal de Alagoas, Campus - Arapiraca, para serem processadas e analisadas. Cada amostra foi  

macerada individualmente, obtendo-se uma mistura homogênea, pesadas, 2g de fezes por amostra em um recipiente de vidro, 

foram adicionados 30 mL de solução (500 g de açúcar/ 360 ml de água destilada), misturadas e filtradas em um Becker, 

usando uma peneira fina e uma dupla camada de gaze, com descanso de 10 minutos. Depois se retirou uma amostra de 

suspensão filtrada com o auxilio de uma pipeta, para o preenchimento das 2 células da câmara de McMaster, deixando a 

mesma em descanso por 2 minutos. Posteriormente analisadas em um microscópio (focalizar com uma objetiva 10x) para se 

realizar a contagem dos ovos. Para obtenção do valor final, somou-se os números de ovos das 2 células, dividiu por 2 e 

multiplicou-se por 100. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo avaliado através da ANOVA com 

comparação entre as médias através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Os resultados expressam que não houve diferença significativa entre as raças, no que se refere ao 

grau de infestação endoparasitária no rebanho caprino avaliado, como demonstra a Tabela 1. Quanto maior a produtividade  

do animal, menor será sua rusticidade, resultando em uma maior susceptibilidade a parasitos e doenças, as raças analisadas 

são apresentam de média a alta produção, o que explica níveis de infestação média, contudo vale considerar que estas cabras 

já estavam bem adaptadas a região. O tipo de sistema de produção (intensivo, extensivo ou semi-intensivo) influencia os 

níveis de infestação, pois o contato dos animais com a pastagem, onde encontra-se a maior parte das larvas em estado livre e 

por tanto contaminantes, sofre variações, sendo menor em sistemas intensivos e semi-intensivos e maior em sistemas 

extensivos. Sabe-se que o excesso de lotação nas áreas pastoris contribui acentuadamente para a intensificação das 

verminoses (SOUZA et al., 1999) e permite uma maior contaminação da pastagem por larvas infectantes (BIANCHIN, 1996). 

Neste trabalho todos os animais estavam sob mesmo manejo, o que explica a ausência de diferença nos valores encontrados 

pela contagem de OPG. 

Tabela 1. Valores de ovospor grama de fezes, de diferentes raças caprinas 

 

Raças OPG DPM Mínimo Máximo CV (%: 

Parda Alpina 1690 621 1000 2500 36,79 

Toggenburg 1600 1024 500 2750 64,00 

Alpina Americana 1700 491 1300 2500 28,89 

Alpina Britânica 1990 1277 1050 4150 64,22 

Anglo Nubiana 2200 817 1050 2950 37,14 

Murciana 1780 439 1300 2150 24,69 

Saanen 1740 317 1550 2300 18,22 

 

Conclusão: Animais de diferentes raças, mas com capacidade produtiva semelhantes, quando criados no mesmo sistema 

produtivo, recebendo o mesmo manejo sanitário, apresentam níveis de infestações endoparasitárias semelhantes. 

Referências Bibliográficas: MILLER, J.E.; HOROHOV, D.W. Imunological aspects of nematode parasite control in sheep. 

Journal of Animal Science, v.84, p.124-132, 2006. SOUZA, A. P.; BELLATO, V.; RAMOS, C. I. Controle das principais 

parasitoses dos ruminantes, eqüinos e suínos em Santa Catarina. 1ª ed., Lages, 1999, v. 1000,113p. BIANCHIN, I. 

Epidemiologia dos nematódeos gastrintestinais em bovinos de corte nos cerrados e o controle estratégico no Brasil. In: 

CHARLES, T.P. (Ed.). Controle de nematódeos gastrintestinais em ruminantes. 
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Introdução: A produção de ruminantes no Brasil apresentou, nos últimos anos, um aumento acentuado de subprodutos com 

potencial para serem utilizados na alimentação animal, principalmente os oriundos da cadeia do biodiesel (MOREIRA et al., 

2014), o que vão de encontro aos alimentos alternativos que podem diminuir os custos de produção, tornando-os mais 

eficientes economicamente. Entre esses subprodutos, a torta de mamona merece destaque devido ao alto teor de proteína, 

porém apresenta como principal entrave na alimentação animal a presença de compostos antinutricionais, com destaque à 

ricina (DANG & VAN DAMME, 2015). Porém, após a destoxificação pode utiliza-la na alimentação de ruminantes. Desta 

forma, considerando a possibilidade de utilização de subprodutos da cadeia do biodiesel em dietas para ruminantes, dando 

destinação eficiente a esses subprodutos, objetivou-se avaliar a influência da torta de mamona destoxificada sobre a 

viabilidade financeira de cabras Saanen e Anglo Nubianas. 

Material e Métodos: As informações dos parâmetros técnicos para análise financeira desta pesquisa foram obtidas no Centro 

Tecnológico de Produção de Leite de Cabra da Embrapa Caprinos e Ovinos (3º44’57,42” sul e 40°20’43,50” oeste) localizado 

na cidade de Sobral-CE, Brasil. Todos os procedimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com os 

regulamentos da Comissão de Ética no Uso de Animais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de 

Pesquisa com Caprinos, protocolo Nº 005/2015. A avaliação financeira dos dados foi realizada de forma descritiva, 

utilizando-se o software AVETEC® (Avaliação de viabilidade econômica de tecnologia em sistemas de produção 

agropecuária) desenvolvido pela Embrapa (GUIDUCCI et al. 2012). Os investimentos referentes à implantação do sistema de 

produção foram: aprisco com área total de 144 m2.Além disso, fizeram parte do investimento a aquisição de equipamentos 

para produção de matrizes, tal como forrageira e balança e uma betoneira para destoxificação da torta de mamona. Os 

indicadores financeiros considerados foram: valor presente líquido (VPL), VPL anualizado (VPLa), prazo de retorno de 

investimento (Payback), taxa interna de retorno (TIR), TIR modificada (TIRm), índice de lucratividade (IL) e taxa de 

rentabilidade (TR). Os resultados dos parâmetros zootécnicos obtidos foram extrapolados para um sistema de 72 cabras, dois 

reprodutores, três partos a cada dois anos. Essa extrapolação foi realizada para que a análise financeira pudesse ser realizada 

em base científica e em economia de escala. 

Resultado e Discussão: Observou-se que a análise financeira das dietas avaliadas se mostraram viáveis ao longo de 8 anos 

com a taxa de juros de 6% ao ano (Tabela 1). Tanto o VPL quanto o VPLa apresentaram valores bem atrativos para uma 

pequena criação de cabras leiteiras. Em relação aos cenários avaliados, o sistema de criação de cabras Saanen que utilizou a 

dieta a base de TMD Ca(OH)2 e as Anglo Nubianas alimentadas com TMD NaOH apresentaram maiores VPLs (R$ 

171.818,01 e 154.218,22, respectivamente). É interessante observar que, de uma forma geral, os sistemas de criação com  

cabras Anglo Nubianas, embora tenham apresentado VPLs positivos, demonstraram valores relativamente inferiores aos 

sistemas de criação de cabras da raça Saanen, com exceção do que utilizou a dieta à base de TMD NaOH em que observou-se 

elevado VPL, inclusive maior que as Saanen alimentadas com a mesma dieta ou à base de farelo de soja. Em relação ao 

payback, pode observar que todos os cenários apresentaram baixo tempo de retorno do investimento aplicado, com valores 

inferiores a três anos para as Saanen e entre 3,19 a 4,03 para as Anglo Nubianas, com destaque para ao sistema que utiliza 

TMD NaOH (2,33 anos). o índice de lucratividade de todos os sistemas ficaram acima de 1, mostrando grande eficiência de 

todos os sistema, com destaque ao sistema de criação de cabras Saanen alimentadas com TMD Ca(OH)2 ficou abaixo de 1, 

onde para cada um real investido tem o retorno de R$ 2,85. A TIR também merece destaque, onde os valores observados para 

todos os sistemas foram superiores à taxa de atratividade que é de 6%, ao ano. 



 

Conclusão: O uso da torta de mamona destoxificada por soluções alcalinas mostra ser uma alternativa viável para produção 

de crias e leite por cabras, com destaque as cabras Anglo Nubianas alimentadas com TMD NaOH. 
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Introdução: Dentre os alimentos volumosos, a silagem é considerada uma alternativa para minimizar os efeitos negativos da
época de estiagem, pois conserva o alimento ainda na forma úmida através da acidificação. Em meio as culturas ensiladas, o
milheto (Pennisetum glaucum) destaca-se por apresentar ciclo de produção curto, de 60 a 90 dias, e produção de 12 a 30t de
biomassa verde mesmo quando cultivado em regiões de baixo regime pluviométrico, além de apresentar bom rendimento de
massa seca de forragem (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2009). Através dos dados espectrais a tecnologia NIR pode auxiliar
na seleção ou classificação de materiais com maior potencial produtivo ou identificar estruturas químicas desejáveis a fim de
determinar fatores qualitativos dos alimentos. O presente estudo buscou realizar a análise exploratória de dois híbridos de
milheto (IPA BULK e BRS 1501) cultivados em quatro estados do Nordeste brasileiro. 
Material e Métodos: No período de 01/05/2018 a 20/07/2018 foram cultivados dois híbridos de milheto, IPA BULK e BRS
1501, colhidos no estágio leitoso-farináceo, ensilados em minissilos experimentais (3.927 dm³) oriundas de quatro
propriedades rurais situadas nos estados de Alagoas, Paraíba, Sergipe e Ceará, totalizando 32 unidades experimentais. As
análises foram realizadas no LANA – Laboratório de Nutrição Animal da Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral – CE.Após
abertura, a biomassa de cada minissilo foi homogeneizada e submetida a pré-secagem (SILVA e QUEIROZ, 2006), em
seguida foram moídas em moinho tipo willey (1mm) e acondicionadas em sacos plásticos. Para a leitura no equipamento NIR
FOSS© 5000 (Foss NIR Systems Inc., Silver Spring, MD, USA) as amostras foram alocadas em estufa a 55 °C por três horas
(LYONS e STUTH,1992). Em seguida, foi realizada leitura espectral numa faixa de 1100 a 2500nm na região do
infravermelho próximo para obtenção dos dados espectrais. Após a leitura espectral de cada amostra foi aplicado um método
de multivariada de reconhecimento padrão não supervisionada, a análise de componentes principais (PCA) de análise
exploratória das amostras para avaliar a formação de agrupamentos (LYRA et al., 2010) e análise classificatória SIMCA (Soft
independent modelling by class analogy). A análise estatística descritiva foi realizada através do software The Unscrambler
versão 10.5.1 (Camo Inc, AS, Norway). 
Resultado e Discussão: Através da análise dos componentes principais da silagem de milheto foi possível detectar que nas
amostras individuais, a PC-1 foi responsável por 89% da variância e a PC-2 por 6%. A análise de PCA foi responsável por
95% das variações dos dados individuais. A partir da variância das observações, PC-1 e PC-2 observou-se que IPA BULK e
BRS 1501, apresentaram semelhanças quanto às estruturas dos componentes químicos que podem sugerir equivalência na
qualidade química dos híbridos de milheto.A técnica SIMCA identificou 68% de similaridade entre as silagens (Tabela 1). A
análise mostra que houve diferenças entre os grupos químicos e nesse aspecto, o resultado pode indicar diferença genotípica
(DIAS et al., 2002), da região de origem, quanto ao valor nutricional do alimento e/ou quanto à qualidade fermentativa do
material ensilado. Os parâmetros qualitativos podem ser avaliados pela análise químico-bromatológica que e utilizadas para
fins de calibração e validação das equações de predição de silagem. A estimativa aproximada do valor nutricional deverá
também ser correlacionada com a idade de corte e variáveis de qualidade fermentativa da silagem que correspondem ao
nitrogênio amoniacal, pH e produção de efluentes.

 
Conclusão: A análise de PCA mostrou que pode haver equivalência da composição química dos híbridos de milheto IPA
BULK e BRS 1501. A partir das similaridades detectadas pelo SIMCA (68%) faz-se necessário identificar as variáveis ou os
fatores similares entre os híbridos. 
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NIRS equations for predicting diet quality of freeranging cattle. Journal Range Manage, v. 45, p. 238-244, 1992. LYRA, W.
S; SILVA, E. C; ARAÚJO, M. C. U; FRAGOSO, W. D; VERAS, G. Classificação periódica: um exemplo didático para
ensinar análise de componentes principais. Química Nova, v. 33, p. 1594-1597, 2010.SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. de.
Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos 3. ed. Viçosa, MG: UFV, 2006. 235 p.
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Introdução: A cadeia produtiva da pecuária nacional tende a se desenvolver em sistemas com fins conservacionistas devido
as questões socioambientais e otimização da área utilizada para a formação de pastagens, especialmente em regiões
semiáridas. Os sistemas integrados visam a otimização da pastagem pela introdução de espécies exóticas à vegetação nativa.
Segundo Schiborra et al. (2015) para avaliar características importantes da dieta, a técnica do NIRS fecal é apropriada para
investigações com animais em pastoreio e áreas livres, quando a ingestão de alimentos e a seleção de dietas não podem ser
determinadas diretamente. O fim de realizar uma análise exploratória do desempenho de ovinos em sistema integrado
objetivou-se estimar através dos espectros obtidos pelo NIRS fecal a variabilidade da dieta dos ovinos das raças Santa Inês,
Morada Nova e Somalis no sistema integrado durante o período seco no bioma da Caatinga. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido na Fazenda Três Lagoas pertencente a Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral
(CE), cujo clima, segundo Köeppen, é do tipo BSh, semiárido quente com precipitação pluviométrica durante o período
experimental de 115,6mm. Foram selecionadas 21 ovelhas não gestantes e não lactantes, contemporâneas com média de 1,5
anos das raças Santa Inês(n=7), Morada Nova(n=7) e Somalis(n=7), Famacha 2 e peso corporal de 37,8±1,7Kg; 23,5±1,8Kg e
22,5±1,9Kg, respectivamente. O uso dos animais foi aprovado pela CEUA/CNPC - Comissão de Ética no uso de animais da
Embrapa Caprinos e Ovinos, protocolo 015/2018. A área experimental é um ILPF que compreende área de 5,84 ha de
Caatinga raleada com faixas de 20m e 10m de largura enriquecido com pastagem de Megathyrsus maximus cv. Massai
alternadas com faixas de vegetação nativa nas mesmas dimensões. Os animais foram alocados no sistema durante 65 dias
(15/10/2018 e 21/12/2018), e alimentados exclusivamente com pasto diferido, sal mineral e água ad libitum. A coleta de fezes
foi realizada diretamente da ampola retal por três dias consecutivos a cada quinze (15) dias (outubro, novembro e dezembro).
Após a pré-secagem (Silva e Queiroz, 2006), as fezes foram moídas a 1mm (moinho tipo willey) para leitura espectral no
equipamento NIR FOSS© 5000 (Silver Spring, MD, USA) na faixa de 1100 a 2500nm na região do infravermelho próximo.
A análise descritiva dos scores dos componentes principais (PCA) foi realizada pelo software The Unscrambler versão 10.5.1
(Camo Inc, AS, Norway) para avaliar a formação de agrupamentos (Lyra et al., 2010). 
Resultado e Discussão: A PCA dos espectros demonstrou que dentre as amostras individuais a PC-1 foi responsável por 77%
da variância e a PC-2 por 21% (Figura 1), modelando 98% das variações. A variância das observações em PC-1 e PC-2
mostraram formação de agrupamentos com áreas coincidentes entre as variáveis (Figura 1). A PCA da matriz organizada em
períodos de coleta de fezes ao longo do período experimental indica que houve variabilidade da composição química da
forragem ofertada, alterando o valor nutricional da dieta. Em PC1, observa-se que em outubro (1) e final de novembro (4), a
análise fecal demonstrou menor dispersão entre os animais e ainda uma centralidade dos dados com pouca variação e,
portanto, limitado em termos de informação. Por outro lado, os períodos 2, 3 e 5 agregam importante dispersão nos dados. No
quadrante II, observa-se também maior variância no mês de dezembro (5). Tal comportamento pode ser resultante da
precipitação pluviométrica de 115,6mm de 01/12/2018 a 18/12/2018, onde se observou acúmulo de biomassa verde,
especialmente de lamina foliar da cv. Massai e crescimento do estrato herbáceo (dados não apresentados) corroborando com
alteração da composição química da pastagem. De modo geral, o comportamento dentro do período 5 demonstrou-se
homogêneo, sem clara formação de grupos, muito provavelmente pela diferença da composição química da pastagem, bem
como do comportamento ingestivo dos animais. 
Conclusão: A análise de PCA, pode-se inferir que a formação de banco de dados espectrais com o objetivo de gerar modelos
NIR a partir dos espectros fecais em sistemas integrado de raleamento em faixas na Caatinga devem considerar todo o
período seco do ano, uma vez que variações tanto na qualidade quanto na disponibilidade podem afetar o comportamento
ingestivo dos animais e a respectiva química fecal. 
Referências Bibliográficas: GINDRI, M. et al. Uso do NIRS como ferramenta de diagnóstico nutricional de animais
mantidos em pastagem natural. 2016. 77f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS,
2016. LYRA, W. S; SILVA, E. C; ARAÚJO, M. C. U; FRAGOSO, W. D; VERAS, G. Classificação periódica: um exemplo
didático para ensinar análise de componentes principais. Química Nova, v. 33, p. 1594-1597, 2010.SILVA, D. J.; QUEIROZ,
A. C. de. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos 3. ed. Viçosa, MG: UFV, 2006. 235 p.SCHIBORRA, A.,
BULANG, M., BERK, A., SUSENBETH, A., & SCHLECHT, E. Using faecal near-infrared spectroscopy (FNIRS) to
estimate nutrient digestibility and chemical composition of diets and faeces of growing pigs. Animal Feed Science and
Technology, v. 210, p. 234-242, 2015.
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Introdução: A ovinocultura de corte é uma importante atividade econômica na região Nordeste, que apresenta forte impacto
social por ser explorado em sua maioria em pequenas propriedades. Desta forma, a adoção de qualquer tecnologia que
melhore a rentabilidade da exploração tem forte impacto social. A utilização de do feno de plantas nativas como o mata-pasto
pode ser uma alternativa, uma vez que este é um alimento que apresenta elevado valor nutritivo (MUNIZ et al., 2012).Uma
forma prática de avaliar se a adoção de uma nova tecnologia é mais interessante economicamente seria por meio da análise
marginal, que permite avaliar quanto haverá de retorno para cada real investido na nova tecnologia. Assim, objetivou-se com
este trabalho avaliar a taxa de retorno marginal da introdução de 14% de feno de mata-pasto no concentrado de cordeiros em
aleitamento. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda da Flor de Maria, localizada no município de Timon-MA.
Foram avaliados 20 cordeiros machos de parto simples com aproximadamente 15 dias de idade e 10,52±0,43 kg de peso vivo,
distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado.O experimento teve duração de 45 dias, correspondendo a 15 dias
de adaptação dos animais e 30 dias de coleta de dados. Os tratamentos consistiram de duas dietas, uma padrão, formulada
com milho triturado, farelo de soja e mistura mineral, e outra com inclusão de 14% de feno de mata-pasto. As dietas foram
formuladas de acordo com o (NRC, 2007) para um ganho de peso de 220g/dia. O consumo de concentrado foi estimado pelo
peso da dieta oferecida menos o peso das sobras, e o peso dos animais ao final do experimento foi obtido por pesagem após
jejum prévio de 14 horas.Foi utilizada a metodologia proposta por Rennó et al. (2008) para avaliação econômica,
considerando-se apenas os custos com alimentação, pois estes foram os únicos que variavam entre os sistemas. O custo com
alimentação foi levantado com base no preço dos ingredientes no mercado de Teresina-PI, sendo que para o feno de mata-
pasto considerou-se apenas os custos com mão de obra. Para receita considerou-se o preço pago para o produtor em Teresina-
PI para venda de cordeiros para engorda (R$ 7,00/kg vivo). Os preços foram levantados no mês de agosto de 2019, e
extrapolados para um lote de 100 animais para fornecer escala de produção.Os dados foram analisados mediante estatística
descritiva, utilizando o software Microsoft Excel 2010. 
Resultado e Discussão: A inclusão de feno de mata-pasto resultou em aumento de 27% no peso dos cordeiros, associado a
um aumento no consumo de ração de 72% no consumo de ração (Tabela 1). Ao contrário do observado por Sá et al. (2012),
que registraram redução do consumo por cordeiros com a inclusão de feno de gliricídia, a inclusão de feno de mata-pasto
promoveu um incremento no consumo de ração, essa diferença deveu-se provavelmente a menor proporção de feno utilizada
neste trabalho (14%, em relação a 30% do utilizado pelos referidos autores). Pequenas concentrações de tanino na dieta
podem ter efeito benéfico sobre o metabolismo digestivo (Silva et al., 2016), o que pode ter contribuído para o maior
consumo e melhor desempenho dos animais alimentados com feno de mata-pasto.Em função da inclusão de um ingrediente
de baixo custo, a ração com feno de mata-pasto apresentou menor preço por quilo, entretanto, devido ao maior consumo de
concentrado, a inclusão de feno de mata-pasto resultou em um gasto com alimentação de R$ 516,45 a mais para a
alimentação de 100 cordeiros. Apesar disso, o maior peso final dos animais resultou em uma receita bruta de R$ 2.765,00 a
mais com a utilização de feno de mata-pasto. Deste modo, apesar do maior gasto com alimentação, cada R$ 1,00 investidos a
mais em alimentação com a inclusão de feno de mata-pasto resultou em uma receita extra de R$ 4,35.

 
Conclusão: A inclusão de 14% de feno de mata-pasto no concentrado de cordeiro em aleitamento melhora a rentabilidade na
fase de cria de ovinos.
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Introdução: A avaliação das características qualitativas e quantitativas da carcaça é fundamental, tendo em vista que estes
fatores são primordiais para a determinação da qualidade da carne por parte dos consumidores, sendo estes fatores facilmente
manipulados pelo genótipo e dieta (Andrade et al., 2009; Pereira et al.,2010). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os
parâmetros sensoriais da carne de cordeiros Rabo Largo e Santa Inês alimentados com dietas de diferentes teores de energia. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Foram utilizados 40 cordeiros, sendo 20 da raça Santa Inês (SI) e 20 da raça Rabo Largo (RL), confinados por 50 dias, tendo
sete dias para adaptação (ao ambiente e dietas) distribuídos em delineamento experimental em blocos completos casualizados
em esquema fatorial 2 x 2. As dietas experimentais consistiram em duas proporções de volumoso:concentrado, sendo 30:70 a
dieta de alta energia (AE) contendo 12,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,51 Mcal/kg de matéria seca; e 70:30
a de Baixa Energia (BE), contendo 10,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,21 Mcal/kg de matéria seca. O
volumoso foi o feno de capim Tifíton-85 e o concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e
suplemento mineral. Após o confinamento, os cordeiros foram abatidos e 40 gramas do músculo Longissimus dorsi da meia
carcaça esquerda foi retirado para análise sensorial em um painel treinado composto por oito provadores do sexo feminino e
três do sexo masculino, em que avaliaram em uma escala não estruturada de nove pontos ancorada nas extremidades a
intensidade de cada atributo da carne (aroma, maciez, suculência, sabor e aceitação global), com escores que expressaram
desgostei extremamente (1) a gostei extremamente (9), sendo realizadas em duas sessões, considerando cada uma como
repetição (AMARINE; PANGBORN; ROESSLER, 1965; LARMOND, 1979). Os dados foram submetidos à análise de
variância e o teste Tukey (P<0,05) foi utilizado para analisar as médias. 
Resultado e Discussão: Não houve interação (P>0,05) entre dieta e genótipo para nenhuma das variáveis analisadas.
Entretanto, houve efeito (P<0,05) de genótipo apenas para cor da carne dos animais Rabo Largo que apresentaram uma cor
mais intensa, quando comparado aos animais Santa Inês. Landim et al (2017) reportaram cor menos intensa na carne de
ovinos Rabo Largo quando comparado ao cruzamento Rabo Largo x Santa Inês, e reportaram como uma possível causa a
característica da heterogeneidade racial, uma vez que foi aplicado manejo semelhante em ambos os grupos, e foram abatidos
na mesma faixa etária. Além disso, neste trabalho, os animais Santa Inês foram oriundos de um cruzamento com o genótipo
Dorper, o que provavelmente pode ter contribuído para os resultados contrastantes. Embora, no presente estudo, o genótipo
dos animais Rabo Largo tenha influenciado na cor da carne, não houve diferença na aceitação global.

 
Conclusão: Dietas com diferentes teores enérgicos não alteram a qualidade sensoriail da carne ao ponto de serem rejeitadas
pelos consumidores. Embora, a carne dos animais Rabo Largo tenham apresentado cor mais intensanão houve diferença na
aceitação global. 
Referências Bibliográficas: AMARINE, M. A.; PANGBORN, M. R.; ROESSLER, E. B. Principles of sensory evaluation of
food. New York: Academic Press, 602 p. 1965.ANDRADE, M. B.; MACEDO, F. A. F.; JOBIM, C. C. et al. Características
da carcaça e da carne de cordeiros terminados com dietas contendo diferentes proporções de silagens de grãos de milho. Acta
Scientiarum. Animal Sciences. Maringá, v. 31, n. 2, p. 183-189, 2009.LANDIM, A.V; COSTA, H.H.A.; CARVALHO, F.C.
et al. Desempenho produtivo e características de carcaça de cordeiros Rabo Largo puro e cruzados com Santa Inês. Arq. Bras.
Med. Vet. Zootec., v.69, n.5, p.1267-1274, 2017.LARMOND, E. Laboratory methods for evaluation of foods. Ottawa: Food
Research Institute/Canada Department of Agriculture, 1979. 432p.PEREIRA, E.S.; PIMENTEL, P.G.; FONTENELE, R.M.
et al. Características e rendimentos de carcaça e de cortes em ovinos Santa Inês, alimentados com diferentes concentrações de
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Introdução: A produção de ovinos Santa Inês tem crescido no Brasil e o potencial de mercado tem aumentado colocando-se
como uma alternativa para o produtor rural, já que a raça se adapta à diferentes sistemas de produção. Porém, a interação
animal e ambiente deve ser considerada quando se busca eficiência na exploração pecuária (RIBEIRO, et al., 2017). A
identificação dos fatores climáticos que influenciam o desempenho do animal na forma de estresse térmico é preponderante
para o sucesso econômico. A temperatura e umidade do ar são os fatores com maior influência sobre a homeotermia, visto
que em ambientes quentes é necessária perda de calor por evaporação. Sabe-se que a zona de clima semiárido, devido à alta
incidência de radiação solar e altas temperaturas, impõem situações estressantes aos animais (Silva et al., 2013). O objetivo
deste trabalho foi verificar a associação das condições ambientais no ganho de peso de cordeiros da raça Santa Inês
confinados durante o período de terminação. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Unidade de Pesquisa de Pequenos Ruminantes do campus Profª.
Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus. O clima do município de Bom Jesus-PI é classificado como
subúmido seco (MEDEIROS et al., 2013). Foram utilizados 28 cordeiros Santa Inês, machos e fêmeas, que foram
desmamados quando atingiram cerca de 90 dias (±10) e 15 Kg (±2Kg). Os cordeiros permaneceram confinados por 10
semanas em uma baia de 50m², com piso de cimento, cobertura e água e capim triturado disponível no cocho e suplementação
concentrada de farelo de milho, farelo de soja e sal mineral na proporção de 1% do peso vivo por animal, de acordo com o
recomendado pelo NRC (2007) para ovinos em crescimento. Os animais foram pesados semanalmente em balança metálica
manual específica para a espécie. A temperatura ambiente, temperatura de bulbo seco (Tbs) e de bulbo úmido (Tbu) foram
aferidas em termo higrômetro analógico e anotadas todos os dias ao final da tarde (entre 17-18 horas). O índice de
temperatura e umidade foi calculado pela equação ITU= 0,72 (Tbs+Tbu) + 40,6 (KELLY; BOND, 1971). Os dados de ganho
de peso foram avaliados quinzenalmente e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Foi realizado teste de
correlação de Pearson (p<0,05) para a associação entre o ganho de peso, ITU e temperatura ambiente média de cada período
quinzenal. 
Resultado e Discussão: Foi observado menor (p<0,05) ganho de peso entre a nona e décima semana, período em que a média
do ITU e temperatura ambiente foram mais elevados (Tabela 1). A correlação entre o ganho de peso e ITU (r= -0,26) e entre
ganho de peso e temperatura ambiente (r= -0,23) foi baixa, porém significativa (p<0,05), comprovando o efeito do ambiente
no ganho de peso.Para terem máxima produtividade, os animais dependem de uma faixa de temperatura adequada, sendo essa
entre 25 a 30º C, dentro desses limites os nutrientes ingeridos pelos animais são utilizados exclusivamente para seu
crescimento e desenvolvimento (NEIVA et al., 2004). Porém, as temperaturas observadas durante o experimento ultrapassam
esse limiar.Neiva et al., (2004) descrevem valores de ITU menores que 83% como sendo a ideais para cordeiros, sendo assim,
os valores de ITU encontrados durante este estudo foram extremamente estressantes, principalmente para animais confinados.
Dessa forma, todo o período experimental está caracterizado como um quadro preocupante de estresse térmico nos
animais.Silva et al., (2013) trabalhando cordeiros Santa Inês criados na mesma região obtiveram ganho de peso superior aos
encontrados no presente trabalho, porém em épocas com valores menores de ITU, o que indica que os animais deste
experimento realmente sofreram com as condições do ambiente e por isso não tiveram um bom desenvolvimento.

 
Conclusão: Concluiu-se que os fatores ambientais de temperatura e umidade locais interferiram no ganho de peso de
cordeiros Santa Inês em confinamento durante a terminação. 
Referências Bibliográficas: KELLY, C.F.; BOND, T.E. Bioclimatic factors and their measurements. In: National Academy
Of Sciences, (Ed.) A guide to environmental research on animals. Washington: National Academy of Sciences, 1971.
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Introdução: A avaliação de carcaça é essencial para suprir as necessidades do mercado atual, a qual dispõe de numerosos 

métodos de avaliação que permitem aos consumidores um excelente produto de qualidade, com boa conformação da carcaça, 

musculatura, textura e cor, oferecendo ao produtor um maior lucro pela qualidade de sua carcaça (CEZAR e SOUZA, 2007). 

Para chegar a um bom resultado de carcaça final desses animais, a terminação em confinamento é um ótimo meio de criação 

para trazer um alto índice de qualidade do produto final, podendo ser correlacionado ao uso de coprodutos, o que pode 

oferecer ao produtor um animal com maiores ganhos de pesos diários e a redução na idade do abate (OLIVEIRA, 2018). A 

utilização de coprodutos como a torta de babaçu, pode trazer benefícios quando usados na alimentação animal, gerando lucro 

aos produtores (SÁ et al., 2015).Esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da carcaça de cabritos alimentados com 

diferentes níveis de torta de babaçu. 

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, Campus 

São Luís – Maracanã. Os tratamentos foram determinados como níveis crescentes de inclusão da torta de babaçu na dieta para 

cabritos em confinamento, nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado com 4 

tratamentos e 7 repetições. Utilizou-se 28 cabritos machos castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 

18,66±1,84kg. Os animais foram alimentados com volumoso (silagem de milho) e concentrado. A dietas foram formuladas 

para tornarem-se isoprotéicas e isoenergéticas, de acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007), para animais de 20 

kg de peso vivo e que permitissem ganho de 150 g/dia.Após 77 dias de confinamentos, os animais foram mantidos em jejum 

de 18 horas e abatidos de acordo com as normas e procedimentos contidos na legislação (BRASIL, 2000). Realizado o abate, 

as carcaças foram transportadas para a câmara fria a 4° C, onde permaneceram por 24 horas. A partir da meia carcaça 

esquerda, realizou-se uma secção entre a 12ª e 13ª costelas para avaliação da Área de Olho de Lombo, Profundidade e Largura 

do músculo Longíssimus dorsi (Cezar e Souza, 2007). A Área do Olho do Lombo foi calculada pela fórmula AOL = 

(A/2*B/2)*p (Silva Sobrinho,1999). A medida GR foi obtida com auxílio de um paquímetro a 11 cm da linha dorso-lombar. 

Os dados foram analisados por meio do Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico 

SAS (SAS Institute, 2003). 

Resultado e Discussão: Houve efeito de tratamento (P<0,05) sobre a Profundidade do Longissimus dorsi, observando-se 

maior média (27,80mm) para os animais alimentados com a dieta contendo 18% de torta de babaçu (Tabela 1). Os níveis de 

inclusão de torta de babaçu não influenciaram (P>0,05) a variável de Largura do Longissimus dorsi, denotando-se que a Área 

do Olho do Lombo, havendo efeito (P<0,05), foi mais influenciada pela Profundidade do que pela Largura do Longissimus 

dorsi. Verificou-se que a maior média (11,42 mm²) da Área do Olho do Lombo foi encontrada no nível de 18% de inclusão.  

Os níveis de inclusão de torta de babaçu influenciaram (P<0,05) na variável Grau rouler que, ao contrário das demais 

(maiores médias no nível de 18%), apresentou maior média (12,98mm) no nível de 12%. Além disso, houve efeito (P<0,05) 

para as variáveis Compacidade da Carcaça e Compacidade da Perna, com maiores médias, também, para o nível de 18% de 

inclusão de torta de babaçu (0,238kg/cm e 0,064kg/cm, respectivamente). De Souza et al. (2014), no seu estudo com o efeito 

da suplementação sobre as medidas morfométricas da carcaça de caprinos Caninde em pastejo na Caantinga, encontrou 

valores 0,33g/cm e 0,19g/cm, quando avaliou as compacidades da carcaça e da perna, respectivamente. 

Tabela 1. Parâmetros da qualidadeda carcaça de cabritos terminadosem confinamento, alimentados 

com diferentes níveis de inclusão da torta de babaçu na dieta 

Variáveis 
Níveís de inclusão de torta de babaçu 

CV (%) P. Valor
 

 
 
 
 
 

) 
 
 
 
 
 
 

 

  k /cm                                                                                                                                                                         

Médias com letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem (P<0,05) entre si pelo teste de 
Tukey. 

 0% 6% 12% 18%  

Profundidade do 

fongissimus dorsi (mm) 

 

21,52b 22,22b 
 

23,98ab 27,80a 12,41 0,0027 

Largura do fo ng iss imu s 

dorsi (mm) 
46,90a 4 6,51 a 46,07a 51,88a 8,93 0,0602 

Grau •roule'   (mm) 8,47b 10,10ab 12,98a 11,01ab 19,86 0,0048 

Area do olho do lombo 

(mm2 

 

8,02b 
 

8,30b 8,81b 11,42a 
 

1532 0,0005 

Compacidadeda 

carcaça (kg/cm) 
0,205b 0,201b 0,223ab 0,238a 8,01 0,0018 

Compacidadeda perna 0,051b 0,053b 0,058ab 0,064a 9,35 0,0005 

 



 

Conclusão: A inclusão de até 18% de torta de babaçu na dieta de cabritos em terminação afeta a qualidade da carcaça destes, 

tanto para Área do Olho do Lombo quanto para o grau de deposição de carne na carcaça. 
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Introdução: O aumento no consumo de carne ovina no Brasil tem levado produtores a buscar alternativas alimentares 

visando o aumento da produção de carne em sistemas eficientes e sustentáveis (MURTA et al., 2011). O resíduo de cervejaria 

ganha destaque devido à disponibilidade (GILAVERTE et al., 2011) e por seu potencial nutricional como um alimento 

proteico (23-30%) podendo ser utilizado em substituição parcial do volumoso ou do concentrado (CAVILHÃO, 2013).A 

obtenção de medidas a partir do animal vivo e a avaliação subjetiva da condição corporal e conformação, constituem 

ferramentas importantes na determinação do momento ideal para abate, permitindo predizer características produtivas como 

peso, rendimento, conformação da carcaça e auxiliam na avaliação de índices zootécnicos (PINHEIRO et al., 2007).Assim, 

objetivou-se avaliar a inclusão de resíduo de cervejaria desidratado (RCD), na porção concentrada da ração, sobre as medidas 

morfométricas de borregos Santa Inês. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal do Ceará. Foram utilizados 35 borregos Santa Inês com, aproximadamente, 70 dias de idade e peso 

corporal (PC) médio de 16,00±1,69 kg. Os animais foram pesados, identificados, vermifugados, vacinados e distribuídos nos 

tratamentos em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0; 20; 40; 60 e 80% de inclusão de RCD na 

porção concentrada da ração) e sete repetições. As rações experimentais foram formuladas de acordo com o NRC (2007) para 

ganho médio de 200 g dia-1 com relação volumoso:concentrado de 60:40. As rações foram compostas por feno de capim-  

Tifton 85, grão moído de milho, farelo de soja, fosfato bicálcico, premix mineral e o RCD de acordo com os tratamentos 

experimentais. Os animais foram submetidos à avaliação da condição corporal por meio da palpação da rugosidade dos 

processos transversos e dorsais das vértebras lombares dos animais, sendo os escores atribuídos em uma escala variável de 1 a 

5 (RUSSEL et al., 1969). As medidas morfométricas realizadas foram: comprimento corporal (CC), altura da cernelha (AC), 

altura de garupa (AG), largura de garupa (LG), comprimento de garupa (CG), largura de peito (LP) e o perímetro torácico 

(PT) (Cezar e Sousa, 2007). Os resultados foram analisados por meio da análise de variância, utilizando o PROC GLM e 

submetidos a análise de regressão, utilizando o PROC REG do SAS (Sistema de análise estatística, versão 9.1; 2003). 

Resultado e Discussão: Verificou-se decréscimo linear (P<0,05) entre as rações avaliadas para o escore da condição corporal 

(ECC), evidenciando que a inclusão de 80% de RCD resultou em escore inferior em relação aos demais níveis avaliados. 

Entretanto, as diferentes rações não interferiram nos valores do comprimento do corpo e de garupa (P>0,05; Tabela 1). O 

ECC é um parâmetro que está diretamente relacionado com o ganho de peso dos animais, de forma que animais com maior 

ganho de peso, apresentarão maior escore corporal.Para as variáveis perímetro torácico, altura de cernelha, altura de garupa, 

largura de garupa e largura de peito, verificou-se influência negativa das diferentes rações (P<0,05), pois à medida que se 

elevaram os níveis de inclusão de RCD houve uma redução linear nos resultados observados. Segundo Pinheiro e Jorge 

(2010), a largura de garupa é uma medida que indica maior proporção de músculos do corte da perna, característica 

importante para ovinos destinados ao abate, pois a perna é um dos cortes mais nobres da carcaça, e consequentemente, mais 

valorizados na espécie ovina.É importante destacar que características morfométricas são determinantes para a avaliação do 

peso corporal e da conformação da carcaça, principalmente em relação à composição tecidual do corpo. Assim, a deposição 

de tecido muscular, especialmente nas regiões que compreendem os cortes mais nobres da carcaça, podem contribuir para 

uma maior agregação e lucratividade da produção animal (CEZAR e SOUSA, 2007). 



 

Conclusão: Borregos Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado na porção concentrada da ração, 

apresentam menor acúmulo de massa corporal e podem sofrer alterações nas medidas morfométricas obtidas in vivo. 

Agradecimentos: Ao CNPq (Proc.474447/2013-8) e a CAPES pelo suporte financeiro para execução da pesquisa. 

Referências Bibliográficas: CAVILHÃO, C. et al. Avaliação in vivo e características da carcaça de cordeiros Santa Inês 

alimentados com resíduo de cervejaria. Scientia Agraria Paranaensis, Marechal Cândido Rondon, v. 12, p. 320-330, 

2013.CEZAR, M. F.; SOUSA, W. H. Carcaças ovinas e caprinas: obtenção, avaliação, classificação. Agropecuária tropical, 

Uberaba, 2007.GILAVERTE, S. et al. Digestibilidade da dieta, parâmetros ruminais e desempenho de ovinos Santa Inês 

alimentados com polpa cítrica peletizada e resíduo úmido de cervejaria. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 40, n. 3, 

p. 639-647, 2011.MURTA, R.M.; CHAVES, M.A.; PIRES, A.J.V.; VELOSO, C.M.; SILVA, F.F.; ROCHA NETO, A.L.; 

EUSTÁQUIO FILHO, A.; SANTOS, P.E.F. 2011. Desempenho e digestibilidade aparente dos nutrientes em ovinos 

alimentados com dietas contendo bagaço de cana-de-açúcar tratado com óxido de cálcio. Revista Brasileira Zootecnia, 

Viçosa, 40: 1325-1332.NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, 

cervids, and new world camelids. The National Academies Press, Washington, 2007.PINHEIRO, R. S. B.; JORGE, A. M. 

Medidas biométricas obtidas in vivo e na carcaça de ovelhas de descarte em diferentes estágios fisiológicos. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 39, n. 2, p. 440-445, 2010.PINHEIRO, R.S.B. et al. Biometria in vivo e da carcaça de 

cordeiros confinados. Archivos de  Zootecnia, Málaga, v.  56,  n.  216, p.  955-958, 2007.RUSSEL, A.J.F.; DONEY,  J.M.; 

GUNN, R.G. Subjective assessment of fat in live sheep. Journal of Agricultural Science, Ontario, v. 72, p.451-454, 1969.



'"'"° 

coa 

CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes 

 

 
AVALIAÇÃO DE INDICADORES ECONÔMICOS DE MICROREGIÕES DO AGRESTE 

PERNAMBUCANO 

PAULO FERNANDO ANDRADE GODOI (1), BRENO S. DO NASCIMENTO(2);; LUIZ HENRIQUE TORRES 

FIGUEIRA (1); DANIELA M. DE CARVALHO(4). THAÍSE VIRGÍNIA FREIRE RAMOS PEIXÔTO(1); ANTÔNIA 

SHERLÂNIA CHAVES VÉRAS(4) 

(1)Doutorando no PPGZ, UFRPE(2)Graduando em Zootecnia, UFRPE(3)Mestrando, UFRPE (4)Professor, UFRPE 

Contato: zootecnia.godoy@yahoo.com.br 

Introdução: A competitividade no mercado de lácteos é muito acirrada, onde o baixo preço médio do leite, seus altos custos 

de produção e a carência de um controle administrativo-econômico, traz dificuldades aos pequenos produtores. Em 1950,  

com a regulamentação do comércio de leite, os preços praticados eram os mesmos em todas as regiões do Brasil (MORAES e 

FILHO, 2017). Porém, em 1990, com a retirada do tabelamento do preço, o mercado nacional de leite sofreu efeitos negativos 

(JOSAHKIAN, LUIZ, 2018), fazendo com que o produtor tivesse a necessidade de se adequar ao mercado.O ano de 2018 se 

encerrou com as cotações do leite ao produtor em queda, porém com expectativas de que nos meses seguintes os preços 

apresentassem uma recuperação, fundamentados na oferta e no aumento da competição entre empresas para assegurar 

matéria-prima (CEAEA, 2019). Dessa forma, no presente trabalho objetivou-se avaliar dos indicadores econômicos de 

microregiões do Agreste de Pernambuco. 

Material e Métodos: Realizou-se o estudo durante o primeiro semestre de 2019 em dezesseis propriedades leiteiras situadas 

no agreste de Pernambuco, em três municípios distintos, sendo eles Alagoinha, Lajedo e São Bento do Una, pertencentes à 

bacia leiteira de Pernambuco. O trabalho iniciou-se com entrevistas semiestruturadas para compreender as técnicas 

administrativas realizadas por parte dos produtores, e interpretar as especificidades de gestão realizadas nessas propriedades. 

As visitas iniciais também tiveram o objetivo de verificar a disponibilidade e interesse do produtor em colaborar com a 

pesquisa. Posteriormente realizou- se a apresentação dos estagiários participantes da pesquisa aos produtores, e após estes 

contatos iniciais que foi possível começar a coleta de dados continuada e mensal.Realizou-se levantamento dos recursos 

disponíveis nas propriedades, referente ao inventário dos recursos: terras, animais, benfeitorias e máquinas, no intuito de 

quantificar os recursos físicos, bem como o capital empatado na atividade leiteira, utilizando o valor do bem novo e a vida  

útil de cada ativo. Seguidamente foram acompanhadas as receitas e despesas, indicadores de tamanho e de produtividade.As 

informações foram coletadas pelos estagiários do Grupo de Pesquisa em Gestão Rural – Leite (GPGR – Leite). Seguidamente 

os dados foram analisados em estatística descritiva para verificar os indicadores econômicos. 

Resultado e Discussão: O preço médio recebido nas regiões se manteve constantemente abaixo da média nacional CEPEA 

de preço do leite. Além disso, os valores recebidos foram em média 9,74% menores que o esperado, estando R$0,14 centavos 

abaixo do valor referencial. Isto evidencia a necessidade de estabelecer estratégias possam permitir ao agricultor familiar 

enfrentar alguns obstáculos quanto à produção e comercialização dos alimentos (CRIBB, 2014, apud. SANTOS, J.S.). O 

custo operacional efetivo por litro (COE/l) que contabiliza os desembolsos correntes da atividade de apresentou média R$ 

0.9446, o que indica resultados satisfatórios em relação ao preço médio recebido por litro (R$ 1.3099), sendo assim foi 

possível atingir margem bruta por litro (MB/l) aceitável para a atividade leiteira. Porém quanto ao custo operacional total por 

litro (COT/l) que é referente aos desembolsos acrescidos dos gastos médios com a depreciação do inventário da propriedade e 

o pró-labore (CEPEA, 2019), observou-se média de R$ 1.4553, o que ultrapassa o preço médio recebido, indicando a 

descapitalização destes produtores à médio prazo. Segundo Matsunaga (1976), não estando os custos fixos apropriados, é 

fácil ao produtor avaliar até que ponto é vantajoso continuar produzindo a curto prazo, uma vez que a tomada de decisão de 

permanecer ou não na atividade baseia-se no custo variável médio, ou seja, estes produtores ainda têm espaço para reverter 

sua situação, pois o impacto do elevado COT/l em relação ao preço médio, não é sustentável à médio prazo 
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Conclusão: O gerenciamento é importante para identificar situações de vulnerabilidade econômica nas empresas rurais. 



Diante desse cenário se deve realizar melhorias na administração das propriedades com um controle mais efetivo dos custos e 

elevação de receita. 
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Introdução: O capim elefante tem alta produção de forragem, atingindo 80 a 100 toneladas de matéria natural/ha por corte 

(1). Pode ser utilizado na forma de pastejo direto ou formação de capineira para ser fornecido in natura ou na forma de silagem. A 

adubação de cobertura com formulação a base de NPK é feita entre cada ciclo de corte e rebrota, no momento que a planta tem 

maior demanda por nutrientes pode ser utilizada a adubação foliar através de pulverização. Os bioestimulantes podem 

modificar processos fisiológicos do vegetal, alterando seus processos estruturais, na finalidade de melhorar o valor nutritivo 

(2). Maximizada pelo etileno no processo de senescência, a proporção dos componentes potencialmente digestíveis tende a 

diminuir e a de fibra aumentar justificando o uso de inibidores de etileno (3). Este estudo teve como objetivo avaliar a ação de 

bioestimulantes e associações via pulverização foliar na degradabilidade in situ do capim elefante Napier colhido aos 70 dias de 

rebrota. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Hera município de Itapetinga, Bahia, com o capim elefante 

Napier (Pennisetum purpureum) de 29 de março a 10 de junho. O capim elefante foi submetido a cinco protocolos de pulverização 

com bioestimulantes: Controle - Nenhuma aplicação; 1BR - Biorregulador aos 7 dias; 2BR+AF - Biorregulador aos 7 dias e 

Fertilização foliar aos 20 dias; 2BR+AF+IE - Biorregulador aos 7 dias, Biorregulador e Fertilização foliar aos 20 dias, 

Inibidor de Etileno aos 30 dias; 3BR+AF+IE - Biorregulador aos 7 dias, Biorregulador e Fertilização foliar aos 20 dias, Inibidor 

de Etileno e Biorregulador aos 30 dias. No dia 10 de junho de 2017 foi colhido o capim aos 70 dias de rebrota, a 15 centímetros do 

solo, coletando 2 metros lineares das 2 linhas no centro da parcela, totalizando 4 metros lineares. O material foi pesado e 

partir do peso obtido foi calculada a produtividade por hectare. O capim foi triturado em partículas de 3 a 5 centímetros utilizando 

uma máquina forrageira estacionária. As amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55ºC, durante 72 horas. A 

degradabilidade ruminal da matéria seca foi determinada (3) após moagem em peneira de 5 mm, em moinho tipo Willey. O 

material foi incubado em saco   de náilon contendo sacos de tecido não tecido (TNT), com dimensões de 5 x 5 cm, contendo 0,5 

gramas de conteúdo. A incubação ocorreu nos tempos de 72, 48, 24,12, 6 e 0 horas. Após lavagem o material seguiu para avaliação 

de matéria seca (4). 

Resultado e Discussão: As aplicações de protocolos bioestimulantes não promoveram melhoria na degradabilidade potencial da 

matéria seca (Tabela 1).  O biorregulador utilizado é composto por três reguladores vegetais, ácido indolbutírico - IBA 

(análogo de auxina), cinetina (citocinina) e ácido giberélico - GA3 (giberelina). As auxinas atuam na síntese de RNA 

mensageiro induzindo a formação de enzimas como proteases, resultando na síntese de triptofano e formação de AIA. Também são 

produzidas hidrolases e lipases  que agem sobre polissacarídeos ou glicopeptídeos gerando ruptura das ligações entre as 

microfibrilas de celulose que constituem a parede celular. Este rompimento promove o aumento na plasticidade e uma 

deformação irreversível da parede celular. As giberelinas estimulam a síntese de enzimas como -amilase, que promove a 

diminuição do potencial osmótico no interior do vacúolo através da formação de glicose a partir do amido provocando um influxo 

de água aumentando as dimensões celulares (6). O protocolo 3BR+AF+IE garantiu maior fração solúvel (a) da MS com 12,75% 

e de forma inversa, para a fração insolúvel potencialmente degradável (b) esse protocolo apresentou o menor percentual 

58,35%. Também proporcionou maior taxa de degradação da fração b (c) e foi superior na degradabilidade efetiva para 

todas as taxas de passagem em relação ao grupo controle. 
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Conclusão: 

A degradabilidade da matéria seca aumentou com o uso dos protocolos de bioestimulantes. Além da solubilidade e degradabilidade 

efetiva as velocidades de degradação foram impactadas positivamente. 
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Introdução: Na produção de ovinos as parasitoses são as maiores responsáveis por perdas econômicas nos rebanhos 

(SANTOS et al., 2016) e o principal problema sanitário enfrentado pelos criadores são as verminoses gastrointestinais 

(BATISTA et. al., 2016). Esses parasitas geralmente não causam a morte dos animais se apresentando, muitas vezes, de 

forma subclínica. Os animais jovens apresentam-se mais susceptíveis que os adultos. Nos ovinos os parâmetros sanguíneos 

são susceptíveis a ação das nematoides gastrintestinais, sendo as infecções causadas por estes um dos principais fatores 

limitante desse setor pecuário uma vez que acometem todas as faixas etárias, causando perdas de peso de 30 a 40% nos 

animais jovens, e aproximadamente 60% dos prejuízos econômicos, tornando a atividade economicamente inviável (LINO et 

al., 2016). Assim, com este estudo objetivou-se avaliar o índice leucocitário de ovelhas Santa Inês tratadas com óleo de Nim 

Indiano (Azadirachta indica A.Juss). 

Material e Métodos: Foram utilizadas 20 ovelhas da raça Santa Inês, provenientes do rebanho do Laboratório de 

Caprinocultura e Ovinocultura do CCHSA/UFPB, distribuídas em um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 

cinco 5 e 4 repetições. Os animais são criados em regime intensivo, estabulados em baias de piso ripado. Utilizou-se o óleo de 

Nim Indiano 100% puro. Os tratamentos (T) utilizados são: T1: 1,0 mL/kg de água destilada (Controle); T2: 1,0 mL/kg de 

óleo por pv (peso vivo); T3: 2,0 mL/kg de óleo por pv; T4: 3,0 mL/kg de óleo por pv e T5: 4,0 mL/kg de óleo por pv. 

Realizou-se a aplicação do óleo de Nim aos animais em jejum de 12hr00, pela manhã, por via oral, dias 0, 7, 14, 21, 28 e 35 

de experimento. As amostras sanguíneas foram colhidas nos dias 0, 21 e 42 para a realização de exames hematológicos e 

bioquímicos. A contagem do número total de leucócitos foi determinada por meio de um contador automático de células 

(CC550 – CELM). A partir de esfregaços corados com May-Grunwald-Giemsa (MGG) e determinados às quantidades de 

cada tipo leucocitário. Para as variáveis obtidas através das análises de sangue, além da Regressão, foi realizado também teste 

para comparação múltipla de médias utilizando o Teste de Tukey. O nível de significância adotado é de 5%. O modelo 

utilizado foi: Yijk=µ+Ti+eijk. Em que: Yijk= Valor observado das variáveis estudadas, relativo a cada indivíduo recebendo o 

nível j de óleo de Nim Indiano na ração; µ= Constante geral da característica; Ti= Efeito do tratamento i (i = 1, 2, 3 e 4); eijk= 

erro aleatório associado em cada observação. 

Resultado e Discussão: Na Tabela 1 são apresentados os dados relativos ao leucograma de matrizes Santa Inês tratados com 

óleo de Nim Indiano. Os valores de linfócitos, monócitos e eosinófilos em todas as avaliações ficaram dentro dos valores de 

referência para a espécie. Para os valores de leucócitos observou-se que no dia 21 no tratamento contendo o maior nível de 

óleo de Nim valores desta variável acima dos valores de referência. Considerando os valores dos leucócitos, observou-se 

ainda efeito regressivo no dia 21 no tratamento contendo o maior nível de óleo de Nim. Este fato também deve estar ligado as 

altas taxas de infestação de vermes, que estavam acima de 8 mil ovos por grama de fezes. A ocorrência de efeito linear indica 

que o aumento das doses de óleo de Nim Indiano provoca um aumento dos valores de leucócitos, como pode ser observado na 

Figura 1. Além dos valores de linfócitos, monócitos e eosinófilos em todas as avaliações ficarem dentro dos valores de 

referência para a espécie, não houve efeito (P>0,05) significativo para nenhuma dessas variáveis avaliadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão: Houve alteração de baixa magnitude na avaliação leucocitária de ovinos Santa Inês tratados com óleo de Nim  

Indiano. Os valores de linfócitos, monócitos e eosinófilos ficaram dentro dos valores de referência para a espécie nas 

avaliações. Para os valores de leucócitos, na terceira semana de tratamento contendo o maior nível do óleo valores desta 

variável está acima dos valores de referência. 
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Introdução: A ovinocultura é uma das principias atividades do ramo da pecuária desempenhadas na região Nordeste, sendo
comumente realizada de forma extensiva, pois reduz os custos de produção. Porém, a distribuição pluviométrica irregular que
ocorre no Nordeste provoca sazonalidade na produção de forragem, que acarreta na falta de volumoso durante alguns meses
do ano.Uma alternativa para diminuir os efeitos dessa problemática é a utilização de capineiras. De acordo com Soares
(2008), para essa finalidade, o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) se destaca sobre as demais forrageiras, sendo
o mais difundido devido a seu elevado potencial produtivo, sua boa aceitação pelos animais e fácil cultivo. Dentro do gênero
Pennisetum existe o cv. Taiwan A-146 2.37, que se destaca pelo seu elevado teor de matéria seca, boa relação folha/colmo
devido ao menor espaço entre nós. Diante disso, objetivou-se avaliar a degradabilidade ruminal do clone de capim-elefante de
porte baixo Taiwan A-146 2.37. 
Material e Métodos: O trabalho foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) pertencente à Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Foram utilizados três ovinos machos mestiços de Santa Inês, fistulados no rúmen, com peso
médio de 60 ± 2 kg. O experimento teve duração de 20 dias, sendo 15 para adaptação dos animais as condições experimentais
e cinco dias de incubação. O genótipo utilizado na incubação foi coletado a partir do corte aos 90 dias de idade e, logo em
seguida, triturado em ensiladeira, sendo posteriormente pré-seco em estufa de 55 ºC, por 72 horas. Em seguida, o genótipo foi
moído em moinho tipo willey com peneiras de crivo de 2 mm e colocados cerca de 2,0 g da amostra, todas em duplicata, em
sacos de náilon com porosidade de 40 mm e dimensões de 7 x 10 x 2 cm. Cada conjunto de sacos foi colocado de acordo com
o tempo de incubação (0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72, 96) e retirado todos de uma vez. Após a remoção dos sacos do rúmen, os
mesmos foram lavados em água corrente até que a água de lavagem se apresentasse limpa. Na sequência, foram secos em
estufa com circulação forçada a 55 °C por 72 horas, pesados e utilizados para estimar os parâmetros da cinética ruminal,
determinando-se o desaparecimento da MS.O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema de
parcelas subdivididas, de modo que o efeito do genótipo Taiwan A-146 2.37 foi colocado nas parcelas e o tempo de
incubação no rúmen nas subparcelas. Os dados foram analisados pelo Statistical Analysis Sistems (SAS, 2009) e as médias
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Observou-se diferença significativa (P<0.05) para os valores médios da taxa de desaparecimento da
matéria seca em função dos diferentes tempos de incubação, conforme Tabela abaixo.As primeiras horas (0, 2 e 4) de
incubação apresentaram médias iguais que pode ter ocorrido devido ao curto tempo que o material ficou exposto a ação dos
microrganismos. Porém à medida que a amostra permanece mais tempo no rúmen, maior será a ação dos microrganismos
sobre o material e, consequentemente, isso irá promover um aumento na taxa de degradação. Devido ao seu porte baixo o cv.
Taiwan possui uma maior relação folha colmo, que resulta em um material com menor quantidade de fibra e maior percentual
de fração degradável, que justifica a alta taxa de degradação (68,86%) da MS no tempo 72. Pereira et al. (2000) ressaltaram
que a relação folha: colmo representa uma característica importante para a avaliação da qualidade de materiais forrageiros,
tendo em vista que uma maior proporção de folhas pode indicar que o material é de melhor degradabilidade por consequência
da menor prevalência de tecidos estruturais de difícil degradação. 

 
Conclusão: O cv. Taiwan apresentou alta taxa de degradação da matéria seca, o que o coloca como uma alternativa de fonte
de volumoso de qualidade para se utilizar na alimentação de animais ruminantes.
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Introdução: Em sistemas de produção de carne de ruminantes, a carcaça é o elemento mais importante no animal. Um dos
primeiros índices a ser considerado na comercialização é o rendimento da carcaça, uma vez que expressa a relação percentual
entre o peso corporal e o peso da carcaça, o qual pode ser influenciado por velocidade de crescimento, idade ao abate, manejo
nutricional, entre outros (HASHIMOTO et al, 2012).Diante da competitividade dos mercados, faz-se necessário o
aproveitamento de coprodutos gerados tanto no processo digestivo quanto no processo agroindustrial. Os componentes não-
carcaça e a torta de babaçu são importantes fontes para o aumento da rentabilidade dos sistemas, considerando-se seus baixos
custos e altos valores nutritivos na alimentação animal e humana (SOUSA, 2018) e (MORENO, 2011).Nesse contexto, esse
trabalho objetivou-se avaliar o rendimento de componentes não-carcaça de cabritos alimentados com dieta contendo
diferentes níveis de inclusão de torta de babaçu. 
Material e Métodos: O experimento foi executado no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão,
Campus São Luís – Maracanã. Os tratamentos consistiram em níveis crescentes (0, 6, 12 e 18%) de inclusão de torta de
babaçu na dieta dos animais em confinamento. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 7
repetições. Os cabritos foram alimentados com volumoso (silagem de milho) e concentrado, admitindo-se uma sobra entre 10
a 20%, em dietas formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas, balanceadas para permitir um ganho de peso médio
diário de 150 g/dia, e calculadas de acordo com as exigências prescritas pelo National Research Councial – NRC (2007).
Utilizou-se 28 cabritos machos, castrados, sem padrão de raça definida (SPRD), com aproximadamente 8 meses de idade e
peso vivo inicial médio de 18,66±1,84 kg.Após 77 dias de confinamento, os cabritos no foram abatidos no abatedouro do
IFMA - Campus Maracanã, seguindo as normas e procedimentos presentes na legislação (BRASIL, 2000). Após a esfola e
evisceração, os componentes não-carcaça (trato gastrointestinal (TGI),fígado, coração, pulmão, rins e baço) foram separados
e pesados, para as respectivas mensurações dos pesos. O TGI foi pesado cheio e, em seguida, houve o esvaziamento e
minuciosa lavagem e assim obtenção do peso do trato gastrointestinal vazio. 
Resultado e Discussão: Observou-se que o coração, pulmão, rins, baço e trato gastrointestinal não foram influenciados pelas
dietas (P>0,05). No entanto, o fígado sofreu efeito de tratamento (P<0,05), apresentando maior média no nível de inclusão de
18% de torta de babaçu e menor média nos níveis de inclusão 0 e 6% de torta de babaçu (Tabela 1). Ao trabalhar com ovinos
alimentados com torta de babaçu com diferentes níveis de inclusão de 0, 12,5; 25 e 37,5%, Luz (2015) obteve resultados para
as médias de peso do fígado de 0,500; 0,540; 0,520; 0,620; 0,570kg, respectivamente. Tal fato pode ser explicado por
Carvalho et al. (2005), onde ele afirma que o peso dos componentes não-carcaça é influenciado por diversos fatores, estes
sendo peso corporal, sexo, genética, idade e alimentação.

 
Conclusão: A inclusão de torta de babaçu na dieta afeta o peso do fígado de cabritos em confinamento. 
Agradecimentos: Ao Global Environment Facility – GEF/PNUD pelo financiamento da pesquisa e a Embrapa Cocais pela
parceria. 
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Introdução: A artrite encefalite caprina (CAE) é uma síndrome degenerativa, provocada pelo Retrovírus da subfamília
Lentivirinae, afetando os sistemas articular, mamário e nervoso, gerando grandes prejuízos econômicos e desvalorização das
matrizes, reprodutores e sêmen (PINHEIRO et al., 2001). O vírus infecta animais sem distinção de raças, idades ou sexos
(DAWDON,1989). A respeito do aspecto reprodutivo sobre a transmissão do lentivírus caprino, Fieni et al. (2003) em
estudos detectaram DNA pró-viral do Vírus em tecidos do trato genital de fêmeas (útero, oviducto e ovário) provando a
susceptibilidade desses tecidos ao CAEV. Com o intuito de aprofundar os conhecimentos sobre o vírus, e a crescente
demanda por parte dos pesquisadores na área para elucidar o aspecto reprodutivo na transmissão, objetivou-se avaliar a
ocorrência de transmissão vertical, de matrizes naturalmente infectadas para seus descendentes, por meio de Reação em
Cadeia da Polimerase Nested (nPCR) e cocultivo celular. 
Material e Métodos: Esta pesquisa foi devidamente aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
Embrapa Caprinos e Ovinos com protocolo de Nº 010/2018. Inicialmente coletou-se sangue de 42 matrizes no terço final da
gestação através da venipuntura da jugular, com tubos de 5mL com e sem anticoagulante (Ethylenediamine tetraacetic acid –
EDTA). Após a coleta os tubos sem anticoagulante foram centrifugados em a 1500 G por 10 minutos para a separação do
soro sanguíneo, o qual posteriormente foi submetido ao teste de Western Blot. Já os tubos com anticoagulante foram
destinados à extração de Ácido Desoxirribonucleico (DNA) pró-viral conforme metodologia de Grimberg et al. (1989) e
submetidas ao nPCR de acordo com Andrioli et al. (2006).Para o cocultivo em membrana sinovial caprina (MSC), foram
coletadas 17 amostras sanguíneas provindas de cabritos sabidamente, positivos para CAE pela nPCR. Após a separação dos
macrófagos, estes foram adicionados às placas de 24 poços contendo células de membrana sinovial caprina. O cocultivo foi
mantido em ambiente a 5% de CO2, a 37ºC, por um período de 105 dias. Sendo que a cada sete dias havia trocas periódicas
de meio e tripsinização celular a cada 21 dias. Os sobrenadantes foram coletados e separados por tratamento, para a
realização da nPCR. O processo de extração de DNA-proviral de sobrenadante celular provinda do cocultivo foi realizado por
metodologia descrita por Feitosa (2007).  
Resultado e Discussão: Das 42 cabras prenhas submetidas aos testes apenas 21 (50%) apresentaram DNA –proviral pela
nPCR. E sorologicamente através do WB, apenas três (7,14%) apresentaram anticorpos contra CAEV. Já os testes realizados
com os neonatos, dos 73 cabritos, 34 (46,57%) apresentaram positividade para o vírus, por meio da técnica de nPCR,
enquanto que no teste sorológico (WB) observou-se três animais positivos (4,10%).Para o cocultivo das 17 amostras todas
apresentaram resultado positivo no nPCR. Confirmando o isolamento pela amplificação do DNA pró-viral de LVPR.
Ressalta-se que após 21 dias (1ª coleta) 11/17 amostras exibiram resultado positivo na nPCR.Nas placas filhas de cocultura
celular coradas observou-se a presença dos efeitos citopáticos (figura 1) causados pelos lentivírus. Todas as amostras
apresentaram efeitos citopáticos, confirmando, assim, a presença do vírus em células do sistema monocítico
fagocitário.Segundo, Brodie et al. (1994) a transmissão viral pela via intrauterina pode ocorrer em 11% dos animais nascidos
de fêmeas infectadas. Dias, et al. (2016) em estudos realizado com células da geleia de Wharton de cordão umbilical ovino,
demostraram-se a permissividade destas células à infecção por lentivirus de pequenos ruminantes, corroborando assim com os
resultados obtidos neste trabalho.



Conclusão: Conclui-se que os neonatos de cabras soropositivas, mesmo seguindo programa de controle, nascem infectados
com o vírus da artrite encefalite caprina comprovando a transmissão intrauterina do CAEV. 
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Introdução: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2017), a produção de leite no Brasil é bastante
significativa, sendo a região Sul a maior produtora nacional com 35,7% do total de leite produzido no ano de 2017. As
doenças parasitárias, principalmente as causadas por endoparasitas, são as enfermidades que causam maior impacto produtivo
na bovinocultura (STROMBERG et al., 2012), destacando-se os parasitas do gêneros Haemonchus spp.; Trichostrongylus
spp. Estes parasitas são responsáveis por causar inflamação da mucosa do trato gastrointestinal, redução na digestão e
absorção dos nutrientes, podendo ser responsáveis pela mortalidade de bovinos jovens. Diante do exposto, o objetivo do
presente estudo foi avaliar os endoparasitas em vacas leiterias criadas em regime semi-intensivo provenientes de três
propriedades rurais localizadas no município de Independência – CE. 
Material e Métodos: O presente estudo foi realizado no município de Independência – CE, com 27 vacas leiterias sem
padrão racial definido (SRD) criadas em sistemas semi-intensivo, estando distribuídas em três propriedades. A coleta de fezes
foi realizada, diretamente no reto dos animais, posteriormente armazenados em caixa isotérmica contendo gelo para
transporte. Além das coletas foi aplicado um questionário com objetivo de avaliar a condição sanitária e de manejo dos
rebanhos. Dentre os questionamentos realizados, os mesmos se relacionam com a idade do animal, número de lactações,
frequência de vermifugações, manejo alimentar, destino das fezes, bem como limpeza de comedouros e bebedouros. As
amostras foram analisadas no Laboratório de Biologia da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), por meio das
contagens de ovos por gramas de fezes (OPG) (Gordon e Whitlock, 1939) e coprocultura (Roberts e O'Sullivan, 1950) 
Resultado e Discussão: Foram analisadas 27 amostras destas foram positivas 2,7% (1/27). Observou-se ovos do tipo
Strongyloidea (200 ovos), sendo tal amostra proveniente apenas de um animal de uma propriedade. Tal fato pode ser
explicado devido aos produtores entrevistados serem bastante rigorosos com relação a limpeza dos coxos e instalações,
evitando possíveis acúmulos de fezes que provocassem possíveis contaminações futuras nos animais. Além disso, segundo
WALLER, (2005) a presença de endoparasitas em rebanhos são influenciadas por fatores como idade, alterações climáticas,
entre outros. Sendo os animais adultos de forma geral os mais resistentes a esses parasitas (FURLONG et al., 1993). Portanto,
a idade dos animais também pode ter influenciado nos resultados uma vez, que os animais avaliados tinham média de idade
de sete anos. A ausência de chuvas no período de coleta também influenciou na ausência de parasitas já que a chuva segundo
Girão (1985), é um dos principais fatores para o aparecimento de endoparasitas em animais de produção, uma vez que
propicia um ambiente ideal para a sua proliferação e desenvolvimento. Notadamente, a aplicação de vermífugos nos animais
em média de duas vezes ao ano, também apresenta correlação direta com a ausência de ovos nas fezes. Os resultados obtidos
nas coproculturas revelaram a presença de larvas do gênero Haemonchus spp. e Trichostrongylus spp., porém em pequenas
quantidades, sendo o Haemonchus spp. de maior prevalência. 
Conclusão: Foi possível inferir que os rebanhos avaliados apresentaram baixa incidência de endoparasitas em função do
manejo sanitário adotado nas propriedades. 
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1985.GORDON, H.M.; WHITLOCK, H.V.A. New technique for counting nematode eggs in sheep faeces. Journal of Council
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Introdução: Dentre as regiões Brasileiras o Nordeste concentra o maior número de caprinos, representando 93,2% do efetivo
do país. A caprinocultura apresenta grande importância socioeconómico, uma vez que, o leite e a carne caprina são
considerados importantes fontes de proteína animal (SILVESTRE, 2012). A raça Anglo Nubiana se configura como uma das
mais recomendadas para as condições do Brasil, por apresentar produção de leite e carne superior às raças nativas, fácil
adaptação as regiões quentes e excelente prolificidade (MEDEIROS et al., 1997). As medidas corporais são de fundamental
importância para a caracterização de um grupo genético e conhecimento do seu potencial para consequente exploração
comercial. As informações obtidas permitem a comparação entre rebanhos de localidades diferentes e contribui para a
definição de um padrão racial (VALDEZ et al., 1982). Objetivou-se avaliar as medidas biométricas de cabritos criados no IF
Baiano Campus Santa Inês no 40° dia de aleitamento. 
Material e Métodos: O presente estudo foi conduzido no Setor de Caprinocultura do IF Baiano – Campus Santa Inês,
localizado na cidade de Santa Inês-Ba. O município está sobre uma altitude de 481 m, inserido no território de identidade
Vale do Jiquiriçá, bioma denominado semiárido. Apresenta temperaturas médias anuais de 22,7 °C, com índices
pluviométricos anuais de 643,6 mm, com distribuição irregular de chuvas, apresentando estação seca com duração de até 08
meses. Foram utilizados 36 animais, sendo 18 machos e 18 fêmeas todos contemporâneos da raça Anglo Nubiana na fase de
aleitamento. Os cabritos são criados no sistema intensivo, alojados em três baias coletivas, cobertas com telha de zinco,
contendo piso de cimento. Cada baia dispõe de comedouros com divisórias para volumoso/concentrado e bebedouros
coletivos. A alimentação é à base de volumoso e concentrado sendo fracionada durante o dia, a água é fornecida ad libitum.
As medidas biométricas foram obtidas utilizando-se uma fita métrica, sendo tomadas as seguintes medidas: altura de cernelha
(AC), altura de garupa (AG), perímetro torácico (PT) e perímetro abdominal (PA). As médias das medidas biométricas e peso
foram obtidas com auxílio do programa operacional Microsoft® Office Excel® 2007. 
Resultado e Discussão: Na tabela 1 são apresentadas as médias das medidas biométricas dos 36 caprinos da raça Anglo
Nubiana na fase de aleitamento. Se tratando do peso e das medidas biométricas os machos foram superiores as fêmeas para
todas as variáveis analisadas. Na maior parte das pesquisas em caprinos, o sexo exerce grande influência sobre o
desenvolvimento dos cabritos em distintas idades, Figueiredo Filho et al., (2012) relata que esse fato é devido ao dimorfismo
sexual existente nessa espécie. A tendência dos cabritos machos apresentarem superioridade em relação às fêmeas foi
observada nos estudos de Medeiros et al., (2005) trabalhando com cabritos da raça Saanen, Parda Alemã e mestiços,
observaram que os machos foram mais pesados 5,8% que as fêmeas ao nascer, 10,5% a desmama e 12% ao abate. Borges et
al., (2013) encontraram peso inferior ao desse estudo com média de 8,34 kg para cabritos com 50 dias de idade. Dentre as
medidas biométricas a altura de cernelha, comprimento do corpo e perímetro abdominal constituiu das variáveis que mais
sofreram efeito do sexo. Essas características são importantes, porque podem expressar, por exemplo, o rendimento de
carcaça e a capacidade ingestiva do indivíduo. Da mesma forma, as medidas corporais, observadas neste estudo foram em
geral superiores àquelas obtidas em caprinos da raça Anglo Nubiana, por Oliveira (2007) para perímetro torácico aos 60 dias
de idade 56,8 e 53,1; altura de cernelha 48,0 e 44,8 para machos e fêmeas respectivamente. Esses achados demonstram o
potencial genético satisfatório dos cabritos desse estudo. 
Conclusão: Os machos foram superiores as fêmeas tanto para peso vivo, como para medidas biométricas aos 40 dias de
aleitamento, evidenciando o dimorfismo sexual para essa espécie. 
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Introdução: Quando pensamos em produção, muitas preocupações vêm à nossa mente, sejam elas de estrutura, pastagens,
mão de obra, gestão, nutrição, sanidade entre outras; porém o fornecimento de água é insumo básico para qualquer tipo de
produção animal (MIQUILIN, 2017). Os bovinos são menos sensíveis a falta de água do que os não ruminantes, mesmo
assim os recursos hídricos são a base para a produção pecuária, sendo a água essencial para a nutrição animal. Limitando a
disponibilidade da mesma o gado vai reduzir a produção de forma rápida e severa (PALHARES, 2013). Os estudos do
consumo hídrico em bovinos é de grande importância para a pecuária, porém, não foram encontrados dados na literatura
sobre o consumo hídrico de vacas na região litorânea do Estado de Alagoas. Mediante a isso, objetivou-se realizar um estudo
observacional em ambiente controlado, a partir da mensuração do consumo de água pelos animais de acordo com o manejo e
região. 
Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional em ambiente controlado a partir da mensuração de água
fornecida para os animais em bebedouro, localizado na Fazenda Escola do Centro Universitário CESMAC, que está no
município de Marechal Deodoro do estado de Alagoas, com temperatura média de 25 ºC e pluviosidade média anual de 1687
mm. O mesmo teve duração de 63 dias iniciado no mês de julho. Foram utilizados 5 animais, fêmeas, adultas, não lactantes,
da raça Girolando, hígidas, com peso em média de 450 kg por animal. A dieta desses animais era com silagem de capim
elefante e concentrado a base de milho, soja e trigo e suplementados com sal mineral. Os materiais utilizados no estudo foram
um bebedouro de alvenaria com 158 cm de comprimento e 114 cm de largura, com profundidade de 70 cm, totalizando um
volume de 315,2 litros, onde foi instalado um hidrômetro (SAGA®) para o controle do volume administrado a cada
reabastecimento. Foi instalado um pluviômetro (WalMur®) e um termômetro analógico (Incoterm®) num raio de 5 m de
qualquer área coberta, numa estaca de madeira retilínea com altura de 1,80 m. 
Resultado e Discussão: O experimento iniciou-se no dia 05 de julho de 2018 e finalizou-se no dia 07 de setembro 2018, 63
dias.As leituras dos dados foram feitas as 10:00 h da manhã, posteriormente ao abastecimento do bebedouro, com o critério
de 250L de preenchimento total, a média de consumo foi extraída a partir da variação numérica do volume de água
reabastecido.A média de consumo diário foi de 23,16L/dia, levando em consideração o peso médio dos animais de
450kg,estes consumiram em média 5,14% do seu peso vivo.Durante a realização do experimento,a temperatura variou de 25-
33°C, com uma média de 31,1 e desvio padrão de 1,65°.As análises de regressão linear simples não detectaram qualquer
efeito estatisticamente significativo da variação da temperatura sobre o consumo de água dos animais.Como a existência de
alguns dados com valores discrepantes pode ter gerado pequenos desvios da normalidade esperada dos dados,foi usado um
teste de correlação não paramétrica de Spearman,que confirmou o mesmo resultado.Não foi encontrada qualquer relação
estatisticamente significativa da pluviosidade sobre o consumo hídrico dos animais,tanto a partir da análise de regressão
linear simples,quanto a partir da correlação de Spearman.Os resultados encontrados discordam de Ali et al. (1994, apud
OLIVEIRA, 2016, p. 4526),onde verificaram que a temperatura tem relação direta com o consumo de água.Segundo um
estudo conduzido pela Embrapa,o consumo de água varia de acordo com a sua aptidão.Oliveira (2016) relata que o consumo
de água pode ser influenciado por motivos intrínsecos e extrínsecos. 
Conclusão: Foi evidenciado a importância da água na nutrição animal, sendo indispensável. Esses valores encontrados na
pesquisa não mostraram relação estatisticamente significativa, levando em consideração a região, a época do ano e a raça dos
animais. Mais estudos devem ser realizados na região litorânea de Alagoas, abrangendo um período maior de tempo,em
diferentes estações do ano. 
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Introdução: O sucesso de um sistema de produção depende, em grande parte, do manejo nutricional o qual os animais são
submetidos. O fator primordial para adoção de um manejo alimentar eficiente é o conhecimento das exigências dos animais
em energia, proteína, minerais, vitaminas e água (XENOFONTE et al., 2009).A busca por alternativas alimentares na nutrição
de ruminantes é constante, uma das principais fontes alternativas para tal substituição são os coprodutos. A torta de babaçu é
um coproduto que vem sendo utilizado empiricamente por produtores rurais especialmente devido ao baixo custo e
disponibilidade em períodos de estiagem do ano. No entanto, as informações sobre essa utilização na alimentação de
ruminantes são escassas (SILVA et al., 2008).O presente trabalho foi desenvolvido objetivando avaliar o efeito da inclusão da
torta de babaçu sobre o consumo ingestivo de cabritos terminados em confinamento.  
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, Campus
São Luís – Maracanã. Os tratamentos foram determinados como níveis de inclusão da torta de babaçu para os cabritos em
confinamento nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e
7 repetições. Foram utilizados 28 cabritos machos castrados, sem padrão de raça definida (SPRD), com peso inicial médio de
18,66 ± 1,84 kg. Os caprinos foram submetidos a um período de 14 dias de adaptação às instalações e dietas experimentais,
sendo pesados, identificados e tratados contra ectoparasitas e endoparasitas. Nas baias, forneceu-se água e mistura mineral em
quantidade suficiente para que permitisse um consumo teórico de 20 g/animal x dia. Os animais foram alimentados com
volumoso (silagem de milho) e concentrado, sendo as dietas formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas, calculadas
de acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007) para animais de 20 kg de peso vivo e um ganho de peso médio
diário de 150 g/dia.O abate foi realizado após 77 dias de confinamento, de acordo com as normas e procedimentos constantes
na legislação (BRASIL, 2000). Os dados foram analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias,
utilizando o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Como ferramenta de auxílio às análises estatísticas, foi utilizado
o procedimento PROC GLM do programa estatístico SAS (2003). 
Resultado e Discussão: O consumo em grama de matéria seca (CMS), consumo de matéria seca baseado na porcentagem do
peso vivo (CMS %PV) e na porcentagem do peso metabólico (CMS %PM) foram influenciados (P<0,05) pela inclusão da
torta de babaçu na dieta. O CMS apresentou maior média (1057,56 g) no nível de 18% de inclusão e menor média (752,31 g)
no nível de 0% (Tabela 1). Houve efeito de inclusão no CMS%PV e CMS%PM onde os animais do tratamento 18%
demonstraram superioridade em relação aos animais dos tratamentos 0, 6 e 12%.As variáveis conversão alimentar (CA) e
eficiência alimentar (EA) não apresentaram efeito (P>0,05). Segundo Miotto et al. (2012), a não significância estatística dos
dados pode ser efeito dos elevados coeficientes de variação (CV) obtidos. Pompeu et al, (2012) afirma que o desempenho
animal está diretamente ligado ao consumo de matéria seca, este por sua vez influencia no consumo de nutrientes das dietas
levando a possíveis reduções no ganho médio diário (GMD), o que pode ser ocasionado pelo do nível de substituição dos
alimentos.

 
Conclusão: A inclusão da torta de babaçu influencia no consumo em grama de matéria seca, consumo de matéria seca
baseado na porcentagem do peso vivo e consumo de matéria seca na porcentagem do peso metabólico sobre o consumo



ingestivo de cabritos. 
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Introdução: A palma forrageira representa um recurso alimentar de alto potencial, estando bem estabelecida como alimento
para animais ruminantes em regiões áridas e semiáridas do mundo(PAULA et al., 2019). Para Ben Salem(2010), o
fornecimento de forragens adaptadas as condições de solo e clima do semiárido, como as cactáceas,é uma estratégia utilizada
para reduzir os custos com aquisição de ingredientes concentrados e volumosos para alimentação animal. Independente do
gênero(Opuntia ou Nopalea),possui elevado conteúdo de carboidratos não fibrosos e de umidade, configurando-se como uma
forragem única(BATISTA et al., 2003). Nesse contexto, a natureza da dieta consumida pelo animal pode modificar a
atividade metabólica dos microrganismos e os parâmetros ruminais, como concentração de ácidos graxos de cadeia curta e de
amônia, pH e taxa de passagem. Diante do exposto, objetivou-se avaliar parâmetros histomorfométricos do epitélio ruminal
de caprinos alimentados com dietas baseadas em palma forrageira. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA) e o protocolo experimental aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais
(CEUA/UFRPE), sob a licença de número 142/2018. O experimento foi realizado no Setor de Caprinos e Ovinos do
Departamento de Zootecnia(DZ)da Universidade Federal Rural de Pernambuco(UFRPE), localizada no Recife-PE. Foram
utilizados 36 caprinos castrados, sem padrão racial definido, machos, com peso corporal inicial médio de 19,0±2,8 kg.Após
100 dias de confinamento, os animais foram abatidos tendo compartimentos do estômago separados e oito fragmentos do
rúmen(1cm2)coletados(4dosacodorsal e dosacoventral).Os fragmentos foram posteriormente processados para confecção dos
blocos, onde foram então cortados em um micrótomo rotativo LEICA® Minot, ajustado para 5 micrômetros (µm).Esses
cortes foram então transferidos para lâminas e mantidos em estufa regulada a 36°C por 24 horas para secagem e colagem, as
secções foram coradas por Hematoxilina-Eosina(H.E.)(HELENO et al., 2011).As variáveis morfológicas avaliadas
microscopicamente foram: espessura de queratina e espessura das camadas não queratinizadas do epitélio do rúmen(todas em
µm).O epitélio total foi calculado a partir da soma da camada de queratina e da fração compreendendo as outras camadas que
formam o epitélio(camadas não queratinizadas). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, utilizando-se o programa estatístico SISVAR 5.6(FERREIRA, 2011). 
Resultado e Discussão: Os animais que receberam a dieta controle apresentaram maior espessura da camada queratinizada
do epitélio ruminal (saco dorsal), em comparação aos que foram submetidos à dieta contendo palma miúda, sem diferir
significativamente do tratamento com palma O.E.M., o que pode ser explicado pelo maior consumo de oxalatos totais pelos
animais alimentados com as dietas controle e com palma O.E.M. A camada de queratina configura uma importante barreira
de proteção epitelial frente à ação de agentes agressores, como compostos químicos e patógenos (BANKS, 1992). De acordo
com Neiva et al. (2006) e Silva (2017), substâncias presentes nos alimentos, como os oxalatos, geram efeito abrasivo sobre a
mucosa ruminal, provocando assim maior espessamento do estrato queratinizado. Seguindo o mesmo comportamento
verificado nas camadas de queratina, a dieta controle e a dieta com palma O.E.M. proporcionaram maior espessamento das
camadas não queratinizadas: 45,13 e 38,63 µm, respectivamente (Tabela 2), o que possivelmente representa uma tentativa do
epitélio de compensar a barreira imposta pela camada de queratina. Com relação à estrutura histológica dos sacos ventrais do
rúmen, não foi observada diferença significativa (P <0,05) entre as espessuras das camadas queratinizadas, camadas não
queratinizadas e epitélio total, bem como nos percentuais do estrato queratinizado e não queratinizado em função do epitélio
total.

 
Conclusão: As dietas à base de feno de capim Tifton-85 associadas ou não a palma forrageira orelha de elefante mexicana



provocam maior espessamento das camadas de queratina e camadas não queratinizadas do epitélio do saco dorsal do rúmen
de caprinos, porém não alteram o peso corporal dos animais. 
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Introdução: Frente aos obstáculos técnicos e desafios que surgem da má organização da cadeia produtiva de ovinos, Raineri,
Nunes e Gameiro (2015), destacam a necessidade de se aplicar métodos eficientes de controle do crescimento e ganho de
peso dos animais. Neste contexto, as mensurações morfométricas in vivo consistem em ferramenta útil para avaliação do
crescimento corporal em ovinos. Conforme esclarece Cunha, Bueno e Santos (1999), as medidas morfométricas apresentam
alta correlação com as da carcaça. Tais medidas permitem predizer características produtivas, assim como peso, conformação
e rendimento, auxiliando na determinação de índices zootécnicos. Embora não possam, isoladamente, definir as
características da carcaça ajudam a estimar respostas correlacionadas (PINHEIRO et al., 2007). Objetivou-se com o presente
estudo avaliar as medidas morfométricas de borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos corporais. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Jantar, Boa Viagem, Ceará. Foram utilizados 24 borregos da
raça Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 16,52 ± 1,92 kg, e, aproximadamente, 80 dias de idade,
distribuídos em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos experimentais consistiram em quatro
pesos ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos e seis repetições. A ração experimental foi formulada de acordo com as recomendações do NRC (2007) para
ganho médio diário de 200 g dia-1, com relação volumoso:concentrado de 60:40. A ração apresentou a seguinte formulação,
com base na matéria natural: 60% de feno de capim Tifton-85 (Cynodon dactylon) moído, 27,21% de milho grão moído,
11,53% de farelo de soja e 1,85% de núcleo mineral. A avaliação morfométrica foi realizada conforme Cezar e Sousa (2007),
com utilização de fita métrica e régua zoométrica com o animal mantido em estação para posicionamento correto dos
aprumos. Foram mensuradas as seguintes medidas: altura da cernelha, altura da garupa, comprimento corporal, perímetro
torácico, largura do peito, largura da garupa e circunferência escrotal. Foi realizada análise de variância e, sendo os
tratamentos quantitativos, estes foram analisados por meio do desdobramento em regressão linear, quadrática e desvio através
do teste F (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Houve efeito linear crescente (P<0,05) para todas as variáveis mensuradas, conforme o aumento do
peso de abate (Tabela 1). Esse resultado está relacionado ao desenvolvimento dos animais, indicando que a dieta fornecida foi
eficiente em suprir as exigências de crescimento dos borregos, não influenciando negativamente seu desenvolvimento em
nenhuma fase. A cada quilograma de peso ganho, aumentou 0,55 cm na altura da cernelha, 0,58 cm na altura da garupa, 0,68
cm no comprimento corporal, 0,70 cm no perímetro torácico, 0,26 cm na largura do peito, 0,33 cm na largura da garupa e
0,48 cm na circunferência escrotal. O perímetro torácico está correlacionado positivamente com o ganho de peso do animal,
visto que animais com maior perímetro torácico possuem, consequentemente, maior capacidade respiratória e maior
capacidade de ingestão de alimentos (SILVA et al., 2007). Sousa et al. (2009), observaram valores superiores para as medidas
altura da cernelha, altura da garupa, comprimento corporal e perímetro torácico em animais Santa Inês abatidos aos 30 kg, em
relação aos observados no presente estudo abatidos com 28, 32 e 38 kg. É importante ressaltar que a avaliação do
desenvolvimento do animal fornece valores que podem ser utilizados tanto para a avaliação nutricional, como também para
seleção genética, possibilitando a seleção de animais que possuam características desejáveis.

 
Conclusão: O aumento do peso de abate promove o incremento nas medidas corporais de borregos Santa Inês. 
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa, à
Empresa Triunfo Agroindustrial pela infraestrutura e animais cedidos para a realização da pesquisa. 
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Introdução: O fornecimento de dietas com teores de proteína de qualidade e em quantidade adequada, influenciam no 

suprimento de aminoácidos, principalmente os essenciais que atuam diretamente na quantidade de nitrogênio que é retida no 

organismo animal (GERON et al., 2015).O balanço de nitrogênio é uma variável de extrema importância e influencia 

diretamente na resposta produtiva do animal, fornecendo informações sobre a quantidade de nitrogênio que é ingerida, 

excretada e retida pelo organismo (MORENO et al., 2010). Esse balanço é um indicador do adequado metabolismo proteico 

no organismo animal e se comporta como um importante mecanismo de avaliação do equilíbrio alimentar, que permite avaliar 

as respostas metabólicas dos animais submetidos a diferentes compostos nitrogenados (MORENO et al., 2010). O presente 

estudo teve como objetivo avaliar o balanço de nitrogênio em caprinos Canindé alimentados com silagem de palma com 

diferentes níveis de inclusão de maniçoba. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Metabolismo Animal da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. A 

palma forrageira (orelha de elefante mexicana) e a maniçoba utilizada para confecção das silagens foram proveniente do 

campo experimental da Caatinga localizado na mesma empresa.Foram utilizados 24 caprinos machos da raça Canindé (25 ± 

2,6 kg), alojados individualmente em gaiolas de metabolismo, providas de comedouro, bebedouro e saleiro, dispostas em área 

coberta em delineamento experimental inteiramente casualizado com 6 repetições. O período experimental foi de 15 dias 

sendo que 10 dias foram para adaptação as dietas, às gaiolas e as bolsas coletoras, e 5 dias para coletas de alimentos, sobras, 

fezes e urina. As dietas eram fornecidas às 9h e às 15h admitindo-se um percentual de 20% de sobras. As fezes eram colhidas 

duas vezes ao dia, pesada e coletada 10% do total excretado para análises. Foram analisados o nitrogênio ingerido (NI), 

nitrogênio excretado nas fezes (NEU), nitrogênio excretado na urina (NEU) e o balanço de nitrogênio.Para coleta da urina, 

utilizou-se baldes plásticos com 100 mL de ácido clorídrico 2N, para prevenir as perdas de nitrogênio por volatilização.O 

balanço de nitrogênio (BN) foi calculado conforme metodologia descrita por Silva e Leão (1979), considerando o Ningerido 

= Nofertado –Nsobras e Balanço de N (%) = Ningerido – (Nfezes + Nurina)/Ningerido*100.Os dados foram submetidos à 

análise de variância e regressão utilizando o teste de Tukey à 5%,por meio do software Statistical Analysis System – SAS  

(2015). 

Resultado e Discussão: Observou-se efeito linear crescente (P=0,003) para a ingestão de nitrogênio nos níveis crescentes de 

maniçoba na silagem, com variação de 23,85 a 39,15 g/dia. Possivelmente, o aumento no consumo deste nutriente está 

diretamente relacionado ao elevado teor de proteína bruta das silagens de palma associada a maniçoba 15,3 a 19,8% e 

consumo de MS variando de 957,59 a 1220,40 g/kg (dados não publicados).Em relação ao nitrogênio excretado nas fezes,  

observou-se que não houve diferença (P=0,567) entre os níveis avaliados. As silagens de palma forrageira associada à 

maniçoba promoveram efeito linear positivo (P<0,05) em relação aos valores do nitrogênio excretado da urina (P=0,04) e ao 

balanço de nitrogênio (P=0,0069) com valores médios variando de 5,28 a 7,80g/dia e 12,62 a 23,63g/dia respectivamente. O 

balanço de nitrogênio observado foi positivo para todos os níveis de maniçoba associado a palma forrageira na forma de 

silagem.Em estudo realizado por Zeoula et al. (2006), ao avaliarem o balanço de nitrogênio em ovinos SRD, submetidos a 

dieta com diferentes níveis de proteína degradável no rúmen, verificaram que os teores de N excretado nas fezes, urina e o  

que foi absorvido no organismo animal correspondeu a 6,33; 11,30 e 14,04 g/dia, respectivamente. No presente estudo, os 

animais alimentados com silagem composta somente de maniçoba (100%) apresentaram comportamento semelhante, com 

efeito linear crescente. Contudo, os valores referentes ao N excretado nas fezes e absorvido (7,37 g/dia e 23,63 g/dia) foram 

superiores. 

Tabela 1 - Consumo, excreção e balanço de nitrogênio em caprinos da raça Canindé alimentados 
com silagem de palma associada a níveis de maniçoba. 

Variáveis Níveis de Man 
25 50 

içoba (%) 
75 100 Valor P 

 
CV(%) 

NI (g/dia) 23,85 29,31 29,97 39,15 <0,003 24,81 
NEF (g/dia) 5,95 10,69 8,66 7,73 0,567 37,30 
NEU (g/dia) 5,28 6,42 7,55 7,80 <0,04 32,24 
BN (g/dia) 12,62 12,19 13,76 23,63 <0,006 40,53 
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  Equações de regressão R2 
NC (g/dia) 

NEU (g/dia) 

BN (g/dia) 

V= 18,9285+4,66x 
V = 4,5939+0,87x 

V = 6,8945+3,46x 

0,89 

0,94 

0,68 
 

NI - nitrogênio ingerido em g/dia; NEF - nitrogênio excretado na urina em g/dia; NEU - nitrogênio 

excretado na urina em g/dia; BN - balanço de nitrogênio em g/dia; CV - coeficiente de variação. 

 



Conclusão: Silagens a base de palma forrageira associada à maniçoba promovem um balanço positivo em todos os níveis. No 

entanto, a silagem de maniçoba de maneira exclusiva promovem resultados superiores. 

Referências Bibliográficas: BOLSEN, K.K.; LIN, C.; BRENT, B.E. et al. Effect of silage additives on the microbial 

succession and fermentation process of alfalfa and corn silages. Journal of Dairy Science, v.75, n.11, p.3066-3083, 

1992.GERON, L. J. V. et al. Balanço de nitrogênio em cordeiros alimentados com rações contendo diferentes teores de 

concentrado. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 3, 2015.MORENO, G. M. B. et al. Desempenho, digestibilidade e balanço 

de nitrogênio em cordeiros alimentados com silagem de milho ou cana-de-açúcar e dois níveis de concentrado. Revista 

Brasileira de Zootecnia, p. 853-860, 2010.SILVA, J. F. C., LEÃO, M. I. Fundamentos de nutrição de ruminantes. Piracicaba, 

Livroceres, 380p, 1979.ZEOULA, L.M. et al. Digestibilidade e balanço de nitrogênio de rações com diferentes teores de 

proteína degradável no rúmen e milho moído como fonte de amido em ovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.5, 

p.2179-2186, 2006. 
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Introdução: Pequenos ruminantes são comumente criados a pasto. Porém, a sazonalidade e as perdas a campo limitam a
qualidade e a disponibilidade da forragem, assim, uma opção é colher esse material e servir no cocho em sistema de
confinamento. A proteína degrada no rúmen é fonte de nitrogênio para síntese de proteína microbiana, possui potencial para
melhorar o consumo e a digestibilidade de volumoso de baixa qualidade (ALVES et al., 2014). Além disso, dentre os
elementos que compõem a ração, os ingredientes proteicos são de elevado custo e reduzem as receitas no sistema de
produção. De acordo com Santos et al. (2011), a substituição de alimentos que contenham proteína verdadeira por ureia pode
ser uma alternativa para aumentar a síntese microbiana e o aproveitamento dos nutrientes do volumoso. Desde modo,
objetivou-se avaliar o efeito da substituição da proteína advinda do farelo de soja pela proteína da ureia sobre o balanço
nitrogênio em cordeiros confinados. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
(EMEPA) em Pendência-PB, nos meses de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015.Utilizou-se como fonte volumosa o feno de
Capim Buffel. A forrageira foi cortada e fenada após três meses de diferimento. Foram utilizados cinco cordeiros sem padrão
racial definido, não castrados, com peso inicial de 17±1,5 kg, mantidos em regime de confinamento durante 95 dias,
precedidos de 15 dias destinados à adaptação às instalações, às dietas e ao manejo diário, distribuídos em um delineamento
em quadrado latino 5x5 correspondendo aos cinco níveis de substituição da proteína bruta (PB) do farelo de soja por PB
advindo da ureia (0; 25; 50; 75 e 100%).A fase experimental foi composta por cinco períodos de 16 dias, sendo 10 de
adaptação a cada dieta e seis destinados para a coleta de amostras e dados. As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, com
coleta e pesagem diária matinal das sobras para determinação do consumo de matéria seca. O ensaio de digestibilidade foi
realizado entre o 12° ao 16° dia, com coleta de urina por amostras spot (aproximadamente 4 horas após a alimentação) e fezes
através de bolsas coletoras (duas vezes ao dia) para estimação do balanço de nitrogênio realizada segundo metodologia
descrita pela AOAC (1990).Os resultados obtidos foram interpretados por meio do teste de Dunett ao nível de 5% de
probabilidade. 
Resultado e Discussão: A ingestão, as perdas de N nas fezes e o N retido não foram influenciadas (P>0,05) pela substituição
da proteína bruta (PB) do farelo de soja pela PB advinda da ureia. Embora os teores tenham sido crescentes, as dietas foram
isoproteicas, o que pode explicar os resultados. Mouro et al. (2007) utilizou diferentes fontes e proporções proteicas na dieta
de ovinos e não observaram diferença na ingestão de N, uma vez que estas apresentaram este mesmo atributo.Entretanto,
perdas por N urinário diferiram (P<0,05) entre dietas com 75 e 100% de substituição quando comparadas ao grupo controle,
verificando-se maior excreção nos animais que ingeriram essas dietas. Assim, a menor concentração de carboidrato no rúmen,
limitou a síntese de proteína microbiana nas dietas.Segundo Magalhães et al. (2006), a ureia, considerada 100% digestível, é
hidrolisada no rúmen, libera amônia em quantidade e velocidade superior ao farelo de soja, que será utilizada por
microrganismos para síntese de proteína microbiana se houver disponível esqueleto de carbono advindo de CNF (Menezes et
al., 2009).No contrário, será absorvida na parede ruminal, sendo transportada para o fígado, onde será convertida a ureia,
podendo retornar ao rúmen via saliva, mas com grande excreção na urina, gerando um gasto energético ao animal, o que pode
gerar alto custo biológico e desvio de energia para a mantença. Embora havido variações na excreção urinária de N, o N
retido não foi alterado pelos níveis de substituição de proteína nas dietas, indicandoviabilidade de uso para cordeiros
confinados.

 
Conclusão: A proteína bruta da ureia em substituição da proteína proveniente do farelo de soja não afeta o balanço de
nitrogênio em cordeiros confinados. 
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2014.MOURO, G. F.; BRANCO, A. F.; HARMON, D. L.; RIGOLON, L. P.; CONEGLIAN, S. M. Fontes de carboidratos e
porcentagem de volumosos em dietas para ovinos: balanço de nitrogênio, digestibilidade e fluxo portal de nutrientes. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 2, p. 489-498, 2007.SANTOS, J.F.; DIAS JÚNIOR, G.S.; BITENCOURT, L.L.; LOPES,
N.M.; SIÉCOLA JÚNIOR, S.; SILVA, J.R.M.; PEREIRA, R.A.N.; PEREIRA, M.N. Resposta de vacas leiteiras à
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Introdução: O confinamento de ovinos é uma prática adotada quando se quer acelerar o ganho em peso e melhorar as 

características de carcaça e carne desses animais. Todavia, devido à alimentação, o confinamento torna-se oneroso, 

principalmente em regiões que não possuem tradição no cultivo de alimentos para animais como o semiárido brasileiro. 

Alternativas como uso de resíduos agrícolas para alimentação de ovinos confinados vem recebendo bastante atenção. Nesse 

contexto, os resíduos da mandioca são bastante abundantes (Fernandes et al, 2016) e ricos em proteína. Devido as 

características da parte aérea da mandioca – rico em fibra e proteína – seu uso também pode ser associado a palma forrageira. 

Com isso, objetivou-se avaliar o efeito da substituição parcial ou total do feno de Tifton 85 pelo feno da parte aérea da 

mandioca ou palma forrageira sobre a composição físico-química da carne de ovinos confinados. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil. Foram utilizados 35 ovinos, ½ 

sangue Dorper + ½ sangue Santa Inês, machos inteiros com peso inicial médio de 16 kg e idade de 100 dias. Os animais 

foram confinados durante os 90 dias, alojados em baias individuais, receberam cinco dietas experimentais, com relação 

volumoso:concentrado 70:30, a saber: FT = feno de Tifton 85; FPAM = feno da parte aérea da mandioca; FT+FPAM = 50% 

de feno de Tifton 85 + 50% de feno da parte aérea da mandioca; FT+PAL = 50% de feno de Tifton 85 + 50% de palma 

forrageira; FPAM+PAL = 50% de feno da parte aérea da mandioca + 50% de palma forrageira. Decorrido o período de 

confinamento os animais foram abatidos, tiveram suas carcaças refrigeradas e retalhadas, os lombos foram utilizados para 

determinação da composição química (AOAC, 2000), capacidade de retenção de água (Sierra, 1973) e perdas por cocção 

(Wheeler et al., 1995). Os dados foram submetidos a uma análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: A substituição parcial e total do FT por FPAM ou PAL não influenciou os teores de unidade 

(72,4%), proteína bruta (20,3%) e extrato etéreo (4,5%) da carne dos ovinos. Esse fato pode ter ocorrido devido à 

similaridade no estádio fisiológico dos animais e na quantidade de energia das dietas (Costa et al., 2009). As ditas também 

não interferiram sobre os valores de capacidade de retenção de água (26,0%) e das perdas por cocção (30,82%) da carne dos 

ovinos. 

Conclusão: A substituição total ou parcial do feno de Tifton 85 por feno da parte aérea da mandioca ou palma forrageira não 

influencia na composição físico-química da carne de ovinos. Portanto, recomenda-se a substituição do feno de gramínea por 

palma ou feno da parte aérea da mandioca na dieta de ovinos confinados. 

Referências Bibliográficas: Association of Analitical Chemists – AOAC. Official methods of analysis of AOAC 

International. 19 ed. Washington, D.C., 2000. 1219 p.Costa, R.G.; Silva, N.V.; Medeiros, G.R.; Batista, E.S.M. 
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Introdução: A produção de carne caprina tem aumentado no Brasil, pois há um menor período de acabamento comparado com 

outras espécies de ruminantes e a capacidade de adaptação em ambientes áridos. Entretanto, um dos grandes desafios da atividade 

é reduzir o custo de produção com alimentação, por meio da inclusão de alimentos alternativos, sem que haja alteração na 

qualidade do produto final, a carne.Portanto, objetivou-se avaliar as características físico-químicas da carne de caprinos, com 

níveis crescentes de farinha amilácea do babaçu na dieta. 

 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão, em 

Chapadinha - MA. Foram utilizados 28 caprinos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial de 21,6 ± 3 kg, 

distribuídos em um delineamento em blocos completos casualizados, com quatro tratamentos e sete repetições. Os animais foram 

confinados durante 50 dias e alimentados com dietas isonitrogenadas (12,8% ± 0,1) contendo 70% de concentrado e 30% de 

volumoso. Os tratamentos consistiram em quatro dietas experimentais, com a inclusão de teores crescentes (com base na matéria 

seca da dieta) de farinha amilácea do babaçu, sendo elas: 0%; 10%; 20% e 30% de FMB.Após o período de confinamento, os 

animais foram abatidos após jejum alimentar de 14 horas. Em seguida, as carcaças foram resfriadas e após 24 horas o músculo 

Longissimus dorsi foi retirado da meia carcaça esquerda para as determinações químicas de umidade, extrato etéreo, proteína e 

cinzas (AOAC, 1990) e físicas de pH, cor, força de cisalhamento, capacidade de retenção de água e perdas por cozimento, 

conforme descrito por (Benaglia et.al 2016)Os dados foram submetidos a análise de variância, realizada pelo procedimento 

MIXED do SAS 2012 e o efeito dos teores de farinha amilácea do babaçu foram avaliados por polinômios ortogonais linear e 

quadrático. Os efeitos foram declarados significativos quando P < 0,05 

 

Resultado e Discussão: A inclusão de FMB à dieta não alterou (P > 0,05) a composição química da carne, estando dentro dos 

intervalos preconizados por Grande et al. (2009). Em relação aos teores de cinzas, os valores apresentados foram superiores aos 

reportados na literatura. O teor de cinzas é geralmente afetado pela idade do animal e não pela dieta.A força de cisalhamento (FC) 

e outros parâmetros físicos também não foram alterados. Nesse estudo, os valores observados foram próximos ao relatado por 

outros estudos para a espécie caprina (Sañudo et al. 2012). O L * teve um efeito quadrático (P < 0,05), enquanto um a* e b * não 

alteraram (P > 0,05) com dietas as experimentais, Carnes com menor teor de L* e maior teor de a* apresentam cores mais 

vermelhas (Silva Sobrinho et al., 2005). 
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Conclusão: A FMB pode ser adicionada até 30% na dieta de caprinos. 
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Introdução: O manejo nutricional com o uso da suplementação gera mudanças nas principais características de carcaça e da
carne quando comparados com animais mantidos apenas em pasto, sendo uma técnica interessante para a antecipação da
idade ao abate e melhoria nas características da carcaça e da carne. Uma vez que aumenta o aporte de energia ao animal e a
taxa de ganho de peso, que pode aumentar a deposição de tecido muscular (Machado et al., 2012). Objetivou-se avaliar as
características da carcaça de novilhos mestiços mantidos em pastagem de Brachiaria (Syn. Uruchloa) brizantha cv. Marandu,
submetidos a dois planos nutricionais, durante as fases de recria e terminação. 
Material e Métodos: Utilizaram-se 22 novilhos mestiços não castrados, de peso inicial médio 209,09 ± 8.18 kg, distribuídos
em delineamento inteiramente casualizado, recebendo dois planos nutricionais: Plano nutricional 1 (mistura mineral ad
libitum nas estações chuvosas 1 e 2 e suplemento nitrogenado/energético na quantidade de 1 g.kg-1 do Peso corporal (PC) na
estação seca) Plano nutricional 2 (suplemento nitrogenado/energético de 2 g.kg-1 PC nas estações chuvosa 1 e na seca, e
suplemento nitrogenado/energético na quantidade de 1 g.kg-1 PC na estação chuvosa 2). Após o abate, as carcaças foram
identificadas e pesadas para avaliação do rendimento do peso de carcaça quente (PCQ). Posteriormente, as mesmas foram
resfriadas por 24 horas, a 2ºC e novamente pesadas para obtenção do peso e rendimento de carcaça fria. Na meia carcaça
esquerda foi feito um corte horizontal entre a 12ª e a 13ª costela, para a aferição da área do músculo, traçando seu contorno
em papel vegetal e, posteriormente, a área foi medida com auxílio de um planímetro para determinação da área de olho de
lombo (AOL) em cm2. No mesmo local, foi medida a espessura de gordura subcutânea (EGS) obtida pela média aritmética de
três observações na parte cranial, medial e final do músculo. O ratio foi obtido pelo cálculo da relação entre altura e largura
da área de olho de lombo, mensuradas através de uma régua graduada. As variáveis estudadas foram analisadas,
estatisticamente, por meio de análise de variância e teste F a 0,05 de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Para o rendimento de carcaça, foi observado valor médio de 47,70%. Segundo Lima et al. (2015) o
rendimento de carcaça de bovinos é influenciado por fatores extrínsecos (raça, sexo, condição corporal e peso no abate) e
intrínsecos (sistema de alimentação e acabamento), no entanto, a quantidade de suplemento utilizada não foi suficiente para
alterar o RC (P = 0,61). Rezende et al. (2012), trabalhando com animais mestiços terminados em pasto de Brachiaria
brizantha utilizando 0,5% do peso corporal (PC) de suplementação, encontraram rendimento de carcaça de 48,62%. A área de
olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e ratio, não foram influenciadas (P > 0,05) pelos tratamentos
(Tabela 1) cujos valores médios foram 46,94 cm, 3,15 mm e 0,71 cm, respectivamente. Segundo Toldr (2010), a medida da
AOL relaciona-se com a quantidade de músculo presente na carcaça, enquanto a EGS está diretamente relacionada à gordura
total da carcaça e inversamente à quantidade total de músculo. Assim, uma maior deposição de gordura resulta em uma
menor proporção de músculo e redução do número de cortes magros da carcaça. A gordura subcutânea é uma das
características de carcaça mais importante na qualidade da carne. No entanto, não houve efeito (P = 0,51) dos níveis de
suplemento sobre a espessura de gordura subcutânea. mas os valores encontrados estão dentro da faixa considerada ideal,
mínimo de 3 mm e o máximo de 6 mm, pois, a partir deste ponto, o pecuarista passa a ser prejudicado pelo processo de
limpeza da carcaça na linha de abate do frigorífico (Luchiari Filho, 2000).

 
Conclusão: Planos nutricionais de recria e terminação com baixos níveis de suplementação proteico-energética não
promovem alterações nas características da carcaça no presente estudo. 
Referências Bibliográficas: LUCHIARI FILHO, A. 2000. Pecuária da carne bovina. 1 ed. São Paulo: A. Luchiari Filho,
134p.MACHADO, P.A.S. et al. 2012. Desempenho e exigências de energia e proteína de bovinos de corte em pasto
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Introdução: A glicerina bruta é um coproduto da indústria do biodiesel utilizada como ingrediente energético na alimentação
dos ruminantes podendo substituir o milho. A avaliação da glicerina bruta na alimentação de caprinos deve incluir estudo
sobre os parâmetros ruminais para determinar o estado do ambiente ruminal. O nível de consumo, a dieta e o tempo após cada
refeição têm influencia direta em relação aos parâmetros ruminais (VAN SOEST, 1994).Diante disto, objetivou-se avaliar as
características físico-químicas e biológicas do líquido ruminal de caprinos alimentados com diferentes níveis de glicerina
bruta. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Caprinovinocultura da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE). (Comitê de ética no uso de animais - UFRPE 059/2016). Foram utilizados 4 caprinos machos
castrados, sem padrão racial definido, fistulados e canulados no rúmen, com peso corporal médio de 57 kg ± 6,34 kg.
Confinados em baias individuais e distribuídos em um quadrado latino 4 x 4, sendo cada período constituído por 21 dias. Os
tratamentos foram diferentes níveis de glicerina bruta (GB): GB0% - controle sem adição de GB, 5%, 10% e 15% GB com
base na matéria seca da dieta. As dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas e isoenergéticas constituídas
adicionalmente por farelo de soja, milho, ureia e sulfato de amônio (relação 9:1), sal comum e mistura mineral e feno de
capim Tifton 85, com uma relação volumoso:concentrado de 50:50, fornecida duas vezes ao dia (8h e 16h). Do 17º ao 18º dia
de cada período foram coletadas alíquotas de 300 ml do fluido ruminal, quatro horas após a alimentação, para determinação
dos parâmetros: pH, prova de redução do azul de metileno (PRAM), cor, odor, consistência, motilidade, densidade e
predominância de protozoários grandes, médios, pequenos e porcentagem de vivos. Essas características foram observadas
sob a luz do microscópio óptico, utilizando a objetiva de 10x (DEHORITY, 1984). Os dados de pH e PRAM foram
submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância e as demais variáveis
foram avaliadas por meio de estatística descritiva utilizando o programa SAS 9.3. 
Resultado e Discussão: O pH e o PRAM não diferenciaram entre as dietas (P > 0,05). O pH do líquido ruminal apresentou
valores (6,14 a 6,55) dentro da faixa favorável a fermentação microbiana (SILVA et al., 2016), favorecendo crescimento
microbiano adequado e eficiência na utilização de energia. O tempo médio da PRAM foi menor que 3 minutos indicativo de
alta atividade das bactérias. A coloração castanho claro e castanho escuro e o odor aromático identificados no fluido ruminal
apresentaram-se com características semelhantes aos alimentos das dietas. A consistência manteve-se levemente viscosa,
considerada como padrão normal de fermentação.Motilidade e densidade dos protozoários variaram entre moderado e
abundante, apenas no nível de 15% GB a concentração de protozoários vivos foi baixa (10%). Dietas com menor
digestibilidade diminuem o numero de protozoários no rúmen. A glicerina bruta pode alterar a microbiota ruminal pelo
aumento da produção de propionato (ABO El-NOR et al., 2010). 

 
Conclusão: A alimentação a base de glicerina bruta ao nível de 10% não influencia a atividade da microbiota ruminal de



caprinos, mantendo as condições adequadas para o funcionamento do rúmen. 
Agradecimentos: Ao CNPq pelo financiamento do projeto, a CAPES/FACEPE 
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Introdução: Em regiões semiáridas, os produtores enfrentam grandes dificuldades com a escassez de forrageiras no período
crítico do ano. Assim, cada vez mais tem-se surgido novas alternativas para solucionar este problema, como silagem na forma
de ração completa. Técnica bastante utilizada na conservação de forragens com maior teor de umidade, como a palma
forrageira e/ou capins. O uso da palma forrageira in natura não é indicado, pois pode provocar distúrbios digestivos em
animais ruminantes, o que faz necessário a associação com uma fonte de fibra, como o capim andropógom (MACEDO et al.,
2017). A junção desses ingredientes com adição de concentrados e/ ou aditivos, tendem a favorecer fermentações desejáveis,
além de atender as exigências nutricionais conforme o objetivo do produtor. O presente trabalho objetivou-se em avaliar as
características fermentativas das silagens na forma de ração completa a base de palma forrageira e capim-andropógon. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1 encontram-se os valores de pH e N-NH3, perdas por gases (PG), perdas por efluentes
(PE) e recuperação de matéria seca (RMS) para os diferentes níveis de capim-Andropógon (CA) aos 60 dias de abertura. Ao
analisar o pH, observa-se a partir de 20% de inclusão de CA as silagens apresentaram valores próximos dos valores ótimos
para uma silagem de boa qualidade, segundo McDonald et al. (1991), os quais devem ser na faixa de 3,8 a 4,2. Para o teor de
N-NH3, expresso em %NT considera-se adequado, pois todas as dietas apresentaram valores inferiores a 10% de N-NH3
(%NT).Para os valores de PG, os menores valores encontrados foram nos tratamentos com 0, 20, 30 e 35% de inclusão de
CA, este fato pode ser devido a um bom processo fermentativo, na qual, esses tratamentos apresentaram-se menores valores
de N-NH3 (NT%) como também maior valores para RMS. Com relação às perdas por efluentes (PE), observa-se uma redução
com a adição de níveis de CA. Isso demonstra que o capim-Andropógon e as fontes de concentrados possuem um elevado
potencial como aditivo absorvente de umidade, devido ao aumento de proporção de MS nos tratamentos. As dietas com maior
RMS pode ter sido resultado de um bom processo fermentativo.

 
Conclusão: Ensilar a palma forrageira, associada ao capim-Andropógon, na forma de ração completa, resulta em silagens de
boa qualidade. 
Agradecimentos: À Universidade Federal do Piauí (UFPI), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) pela concessão da bolsa, e ao Grupo de Estudo de Nutrição de Ruminantes, liderado pelo Prof. Dr.
Marcos Jácome de Araújo.  
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Introdução: O leite de cabra é importante para alimentação humana. apresenta composição semelhante ao leite materno.
coalhada mais macia. maior proporção de pequenos glóbulos de gordura e propriedades alergênicas diferentes em relação ao
leite de vaca (Clark & García 2017). As características físico química mínima do leite de cabra. de acordo com a Instrução
Normativa Nº37 são: proteína total de 2.80%. lactose 4.30%. 8.20% de extrato seco desengordurado. 0.70% de cinzas. acidez
0.13% - 0.18%. densidade 1.028 g/mL – 1.034 g/mL e pH media de 6.45. O teor de gordura pode ser inferior a 2.90% quando
o teor médio de gordura de um determinado rebanho não atinge esse nível (BRASIL. 2000). Fatores genéticos. fisiológicos.
ambientais e alimentação podem influenciar a composição do leite. A Glicerina bruta e um co produto energético utilizado na
alimentação de ruminantes. Diante do exposto. objetivou-se avaliar a composição físico química do leite de cabras Saanen
alimentadas com glicerina bruta. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Caprinovinocultura da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE). (Comitê de ética no uso de animais - UFRPE 059/2016). Foram utilizadas 16 cabras da raça Saanen
com peso corporal médio de 50kg e produção média de 3.0 kg/leite/dia. Distribuídos em 4 quadrado latino 4x4 simultâneos os
tratamentos foram: níveis de glicerina bruta (GB): Controle GB 0% . GB 5%. GB10% e GB15% na matéria seca da dieta. As
dietas foram formuladas para serem isonitrogenadas e isoenergéticas constituídas por farelo de soja. milho. sal comum.
mistura mineral. feno de capim Tifton 85 com uma relação volumoso: concentrado de 50:50. As dietas foram formuladas de
acordo com o NRC 2007. Os animais foram alojados em baias individuais de madeira. medindo 1.10 x 1.10 m. providas de
comedouro e bebedouro. A alimentação foi fornecida as 8 e 16 h. A ordenha foi manual realizada de forma higiênica as 6 e
14h. Logo após a ordenha foram realizadas analises físico do leite cru utilizando amostra de 300ml para avaliar pH. Acidez
titulável e densidade utilizando um termolactodensimetro. Para determinação da composição química. as amostras. foram
acondicionadas em frascos estéreis de polietileno (40 mL). com bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1.3-diol) e enviada a
PROGENE. Os dados foram submetidos à análise de variância (P<0.05) utilizando o programa SAS (versão 9.3). 
Resultado e Discussão: Não foi observado diferença (P>0.05) sobre os parâmetros físico e químico do leite caprino
(Tabela1): pH (6.69). densidade (1.022 g/mL). temperatura (32.87 °C). acidez dornic (20.17 °D) e proteína (2.58 g/100g).
gordura (2.37 g/100g). extrato seco desengordurado (7.43 g/100g). respectivamente. com a adição dos diferentes níveis de
glicerina bruta na dieta de cabras Saanen. os valores estão de acordo com os estabelecido pela Instrução Normativa Nº37
(BRASIL. 2000). Os parâmetros físico químico do leite são utilizados como indicadores da qualidade do leite em função da
disponibilidade de nutrientes e acidez por ação microbiana. 
Conclusão: Os diferentes níveis de glicerina bruta não alteraram a qualidade do leite de cabras Saanen. os parâmetros físico
químico do leite ficaram próximos ao estabelecido pela legislação brasileira. 
Referências Bibliográficas: Brasil. Ministério da Agricultura. 2000. regulamento técnico de produção. identidade e
qualidade de leite de cabra. Instrução Normativa N° 37 De 31 De Outubro - Diário Oficial Da União. Seção 1. Brasília.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. National Research Council. Nutrient requirements of small ruminants sheep. goats.
cervids. and New World camelids. Washington. D.C.: National Academies Press. 2007.362 p. S.Clark; M.B.M.García; A
100-Year Review: Advances in goat milk research. Journal of Dairy Science. vol. 100. p. 10026-10044. 2017
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Contato: qgcosta@outlook.com 
Introdução: A demanda de carne de qualidade de animais jovens incentiva a produção em sistemas de confinamento. Dietas
de alto concentrado apresenta como uma alternativa, pois possibilitam maior consumo dos nutrientes e energia do alimento,
aumentando eficiência alimentar dos animais, além de melhorar a qualidade das carcaças e proporcionando acabamento
adequado. Grande parte do milho produzido no Brasil destina-se à alimentação animal, e para minimizar o problema da
dificuldade de armazenamento no período da safra seria a utilização do processo de ensilagem, mais especificamente, dos
grãos de milho reconstituídos na própria propriedade, que consiste em adicionar água até atingir o teor de umidade de 35 %
para ser ensilado (Mombach et al., 2018). Considerando a importância da alimentação na produção, objetivou-se avaliar a
utilização da silagem de milho grão reidratado (SMGR) em substituição ao milho moído na dieta de cordeiros confinados
sobre as características físico-químicas da carne. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, utilizando-
se 40 cordeiros Santa Inês, não-castrados, com 4 meses de idade e peso inicial de 21 ± 2,8 kg. Os animais foram alimentados
com silagem de milho e concentrado (farelo de soja, gérmen de milho, ureia, mistura mineral) contendo SMGR em
substituição (0, 250, 500, 750 e 1000 g.kg-1) ao milho moído na dieta total, e relação volumoso: concentrado de 30:70. Após
o abate amostras dos lombos dos animais foram coletadas, embaladas e armazenadas a -18ºC até o início das análises físico-
químicas. Para mensurar o pH utilizou-se pHmetro portátil tipo espeto. A avaliação de cor foi realizada usando um
colorímetro digital através do sistema CIELAB. As avaliações de perdas por cocção foram realizadas de acordo a
metodologia proposta por American Meat Science Association (AMSA, 2015). A força de cisalhamento foi determinada
através do texturômetro acoplado com lâmina do tipo Warner-Bratzler. As variáveis foram submetidas análise estatística
segundo o delineamento inteiramente casualizado, sendo seu comportamento em função dos níveis de substituição do milho
moído por silagem de milho grão reidratado avaliado por meio de contrastes ortogonais (linear, quadrático), utilizando-se o
PROC MIXED (SAS, 2005). Após a definição dos contrastes, os modelos de regressão foram construídos em função dos
níveis de silagem de milho grão reidratado no suplemento concentrado através do PROC REG – do SAS. 
Resultado e Discussão: Não houve efeito da inclusão de SGMR sobre os valores de pH e perdas por cocção (PPC) nas
carnes de cordeiros (P>0,05). Contudo, os teores de L*, a* e b* aumentaram linearmente, enquanto que a força de
cisalhamento decresceu (P<0,05;Tabela 1). O valor médio do pH foi de 5,70, um fator positivo, pois encontra-se dentro da
faixa de pH normal para carne ovina que está entre 5,5 e 5,8 (Silva Sobrinho, 2005). As perdas por cocção não foram
influenciadas, provavelmente em virtude das dietas também não terem influenciado o pH, o qual pode influenciar a
capacidade de retenção de água na carne. Embora as dietas não tenham influenciado o pH e as perdas por cocção, as
características químicas da carne podem ser influenciadas pela dieta e sistema de alimentação (Sañudo et al., 2000) . Assim, a
inclusão de SMGR promoveu efeito tanto na coloração, como também na maciez da carne (P<0,05). Estes resultados
corroboram com Silva Sobrinho & Silva (2000), pois a alimentação tem potencial para exercer influência nas características
da carne, podendo modificar o desenvolvimento do tecido muscular, a maciez e a coloração. Assim, as carnes de cordeiros
alimentados com o maior nível de SMGR apresentaram menor força de cisalhamento, consequentemente maior maciez.
Contudo, para variável de cor, os valores médios de L*, a* e b* observados nas carnes de cordeiros estão em concordância
com as citadas por Sañudo et al. (2000), definidos como bons parâmetros dessa espécie.



Conclusão: A silagem de milho grão reidratado proporciona carne com cor vermelho brilhante, mais macia e saborosa para
os consumidores. Dessa forma, a substituição total do milho moído pela silagem de milho grão reidratado influencia
positivamente os parâmetros físico-químicos da carne ovina. 
Referências Bibliográficas: AMSA – Research guidelines for cookery, sensory evaluation, and instrumental tenderness
measurements of meat. American Meat Science Association. 2nd edition (version 1.0). 2015.MOMBACH, M.A.; PEREIRA,
D.H.; PINA, D.S. et al. Rehydration of dry corn grain as an alternative for conservation purposes. Aust. J. Crop Sci., v.12,
p.1472-1478, 2018SAÑUDO, C. et al. Carcass and meat quality in light lambs from different fat classes in the EU carcass
classification system. Meat Science, v.56, n.1, p.89-94, 2000.SAÑUDO, C.; ENSER, M. E.; CAMPO, M. M.; NUTE, G. R.;
MARÍA, G.; SIERRA, I. E.; WOOD, J. D. Fatty acid composition and sensory characteristics of lamb carcasses from Britain
and Spain. Meat Science, v. 54, n. 4, p. 339-346, 2000.SILVA SOBRINHO A. G.; PURCHAS R. W.; KADIM I. T.;
YAMAMOTO S. M. Características de qualidade da carne de ovinos de diferentes genótipos e idades ao abate. Revista
Brasileira de Zootecnia. v.34, n.3, p.1070-1078, 2005.SILVA SOBRINHO, A.G.; SILVA, A.M.A. Produção de carne ovina.
Revista Nacional da Carne, n.285, p.32-44, 2000.
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Introdução: Dietas de alto grão para cordeiros em terminação podem melhorar a qualidade das carcaças proporcionando
acabamento adequado e carnes mais macias e com maior teor de gordura intramuscular (LEÃO, 2011). Grande parte do milho
produzido no Brasil destina-se à alimentação animal, e uma das alternativas para minimizar o problema da dificuldade de
armazenamento no período da safra seria a utilização do processo de ensilagem. A reidratação do grão de milho consiste em
devolver ao grão já seco a umidade adequada para que o mesmo seja fermentado corretamente no processo da ensilagem
(BENTON et al., 2005). Nesse processo, há aumento da solubilização da matriz proteica devido a reidratação somado ao
rápido declínio do pH, característico de silagens de grão úmido. Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a utilização da
silagem de milho grão reidratado (SMGR) em substituição ao milho moído na dieta de cordeiros confinados sobre as
características sensoriais da carne. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, utilizando-
se 40 cordeiros Santa Inês, não-castrados, com 4 meses de idade e peso inicial de 21 ± 2,8 kg. Os animais foram alimentados
com silagem de milho e concentrado (farelo de soja, gérmen de milho, ureia, mistura mineral) contendo SMGR em
substituição (0, 250, 500, 750 e 1000 g.kg-1) ao milho moído na dieta total, e relação volumoso: concentrado de 30:70. Após
o abate amostras dos lombos dos animais foram coletadas, embaladas e armazenadas a -18ºC até o início da análise sensorial.
No momento da análise as amostras foram assadas em forno à temperatura de 175ºC, até o seu centro geométrico atingir
75ºC. Em seguida, foram cortadas em cubos e servidas a cada julgador (98 no total), em recipientes plásticos codificados com
três dígitos aleatórios. Junto às amostras, foi disponibilizado aos provadores água e biscoito, após cada degustação para não
interferir na avaliação da amostra posterior, e uma planilha, na qual os provadores avaliaram o sabor, maciez, suculência,
odor e aceitação global, por meio de uma escala hedônica não-estruturada de nove pontos com notas variando de 1: desgostei
muitíssimo a 9: gostei muitíssimo (AMSA, 2015). Os dados da avaliação sensorial foram submetidos à análise de estatística
considerando como efeito fixo o tratamento e avaliadores como aleatório sendo avaliados através de contrastes ortogonais
considerando a distribuição multinominal por intermédio do PROC GLIMMIX dos SAS, sendo considerado o nível de 5% de
probabilidade para o erro tipo I. 
Resultado e Discussão: Não foi verificado efeito (P<0,05) da inclusão de SGMR na dieta dos cordeiros sobre as
características sensoriais da carne avaliado através da maciez, suculência e odor, todavia, houve aumento do sabor à medida
que o milho moído foi substituído pela SMGR (P<0,05) (Tabela 1).Os valores obtidos nesta pesquisa foram melhores do que
os observadas por Ferrão et al. (2009) de 6,37 e 5,68 para maciez e suculência, respectivamente, e próxima do atributo sabor
de 7,01, na carne de cordeiros Santa Inês confinados; e superiores as encontradas por Costa et al. (2011), de 4,69; 2,64; 4,65;
e 4,73 para os atributos sabor, maciez, suculência e odor, respectivamente, também na carne de cordeiros Santa Inês em
confinamento. A nota deste estudo para aceitação global, média de 6,86, a qual objetiva avaliar o grau com que o provador
gosta ou desgosta do produto final, indica que as carnes dos cordeiros alimentados com dietas contendo silagem de grão de
milho reidratado teve boa aceitação, o que possibilita a utilização da SMGR como técnica de conservação de alimento para o
arraçoamento de cordeiros em terminação, sem comprometer os atributos sensoriais da carne.

 
Conclusão: A substituição total do milho moído pela silagem de milho grão reidratado na dieta de cordeiros confinados não
compromete as caraterísticas sensoriais da carne e proporciona carne mais saborosa. 
Referências Bibliográficas: AMSA – Research guidelines for cookery, sensory evaluation, and instrumental tenderness
measurements of meat. American Meat Science Association. 2nd edition (version 1.0). 2015.BENTON, J. R.;



KLOPFENSTEIN, T. J.; ERICKSON, G. E. Effects of corn moisture and length of ensiling on dry matter digestibility and
rumen degradable protein. Nebraska Beef Cattle Reports, 151, 31-33, 2005.COSTA, R. G.; SANTOS, N. M.; SOUZA, W.
H.; QUEIROGAL, R. C. R. E.; AZEVEDO, P. S.; CARTAXO, F. Q. Qualidade física e sensorial da carne de cordeiros de
três genótipos alimentados com rações formuladas com duas relações volumoso:concentrado. R. Bras. Zootec., v.40, n.8,
p.1781-1787, 2011.FERRÃO, S. P. B; BRESSAN, M. C.; OLIVEIRA, R. P; PEREZ, J. R. O .P; RODRIGUES, E. C.;
NOGUEIRA, D. A. Características sensoriais da carne de cordeiros da raça Santa Inês submetidos a diferentes dietas. Ciênc.
agrotec., Lavras, v. 33, n. 1, p. 185-190, jan./fev., 2009.FISHER, A. V.; ENSER, M.; RICHARDSON, R. I.; WOOD, J. D.;
NUTE, G. R.; KURT, E., SINCLAIR, L. A.; WILKINSON, R. G. Fatty acid composition and eating quality of lamb types
derived from four diverse breed x production systems. Meat Science, v.55, n.2, p.141-147, June. 2000.LEÃO, A. G.; SILVA
SOBRINHO, A. G.; MORENO, G. M. B.; SOUZA, H. B. A.; PEREZ, H. L.; LOUREIRO, C. M. B. Características
nutricionais da carne de cordeiros terminados com dietas contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho e dois níveis de
concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, p. 1072-1079, 2011.
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Introdução: É notória a importância socioeconômica da ovinocultura na região Nordeste, a qual concentra o maior 

número de ovinos, representando 64,2% do efetivo do país (IBGE, 2017). Embora seja reconhecida como uma atividade 

que gera renda para os pequenos produtores do semiárido, a atividade é caracterizada por baixos desempenhos produtivos. Um 

dos fatores de insucesso na ovinocultura advém de falhas no manejo sanitário, este episódio por sua vez acarreta em baixos 

índices produtivos da criação. Essas falhas são representadas pela falta de higiene das instalações, por falhas na aplicação de 

vermífugos e vacinas, que reflete diretamente no quadro econômico da produção (PEDROSA et al., 2003). Nesse sentido, 

torna-se necessário descrever o perfil sanitário dos rebanhos, com intuito de encontrar possíveis soluções para esta realidade. 

Assim, objetivou-se caracterizar o manejo sanitário adotado nas propriedades de criação de ovinos no Assentamento Imbé, 

município de Cravolândia-Ba. 

Material e Métodos: Este trabalho foi realizado no assentamento Imbé localizado no município de Cravolândia-Ba, composto 

por 06 propriedades de ovinos. Inicialmente, para ser realizada a abordagem da pesquisa efetuou-se uma reunião com os 

assentados, para explanar os objetivos do projeto, condução da atividade de extensão e sanar prováveis dúvidas que 

ocorresse, além de convidá-los para aplicação do questionário, este só foram realizados com seis produtores do 

assentamento, uma vez que, foram os que concordaram em responder as questões. Os questionários foram aplicados 

individualmente a cada produtor com intuito de obter informações sobre o sistema de criação de cada propriedade. Este foi 

composto por perguntas de múltipla escolha, abrangendo  as seguintes questões: Tipo de exploração, número de animais, raça, 

sistema de criação, fonte de água, identificação dos animais, instalação, limpeza das instalações, vermifugação, vacinação, 

destino dos dejetos, destino dos animais mortos. Fundamentado nas respostas dos questionários os dados foram tabulados e 

analisados com auxílio do programa operacional Microsoft® Office Excel® 2007. 

Resultado e Discussão: Das propriedades avaliadas, os criadores mantêm em seu plantel a raça Santa Inês e mestiços de Dorper, 

apenas 10% criam apenas Santa Inês e 90% Santa Inês e mestiço de Dorper. O total do rebanho pertencente aos assentados 

somam 103 animais, destes 92,2% possui idade superior a 06 meses e 7,8% inferior. Foi observado que 100% das propriedades 

apresentavam instalações rústicas com piso de terra batida. A fonte de água disponível para os animais provém de poço 100%. A 

predominância do sistema de criação é semi-intensivo 100%, não havendo separação dos animais por categoria e sexo, o que 

trás problema para a criação em consequência da maior disseminação de doenças e coberturas indesejáveis. Com relação ao 

sistema de identificação dos ovinos, somente 50% dos entrevistados identificavam seus animais, com o uso de brincos. Se 

tratando da limpeza do aprisco 90% dos criadores realizava a uma vez na semana, enquanto 10% a cada dois dias. Quando 

questionados sobre o destino dos dejetos, 90% dos produtores informaram que utilizam como adubo e apenas 10% 

comercializam para terceiros. Quanto ao descarte da carcaça dos animais mortos 80% dos produtores afirmam que 

incineravam, enquanto 20% apenas enterram os cadáveres. Dos entrevistados 50% realizam a vermifugação dos animais e 

50% não faz esse procedimento, dentre estes que vermífuga 10% tem o habito de trocar o princípio ativo do vermífugo, sendo 

esta prática interessante para não ocorrer resistência dos parasitos a medicação. Não ocorre prevenção de doenças através da 

prática de vacinação, sendo relatado por 100% dos criadores. 

Conclusão: O sistema de criação de ovinos investigados apresenta uma deficiência no que diz respeito aos manejos sanitários, 

revelando que são produtores que necessitam de assistência técnica. 

Referências Bibliográficas: IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRÁFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa da Pecuária 
Municipal, 2017. Disponível em < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/
arquivos/6d3123bbf5f78aa3492c41003c7a38f6.pdf> Acesso em 25 de Agosto de 2019. PEDROSA, K. Y. R. et al., Aspectos 
epidemiológicos e sanitários das criações de caprinos na zona noroeste do Rio Grande do Norte. Revista Caatinga, v. 16, n. 1/2, p. 
17-21, 2003.
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Introdução: A criação de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro tem-se fortalecido gradativamente nos últimos anos, 

sendo uma alternativa para geração de renda para o homem do campo. Assim, para promover uma produção satisfatória se faz 

necessário o emprego da escrituração zootécnica nas propriedades. Trata-se de uma técnica sumária, para gerenciar toda a 

criação, contudo, seu uso está diretamente relacionado com o nível tecnológico dos produtores (ALENCAR et al., 2010). A 

não utilização de escrituração nas propriedades é prejudicial para a potencialização da produção. Visto isso, objetivou-se com 

a pesquisa averiguar o uso ou não da escrituração zootécnica em propriedades de caprinos e ovinos em região semiárida. 

Material e Métodos: O estudo foi conduzido entre novembro a dezembro de 2018 no município de Sobral – CE. O clima é 

classificado como tropical quente semiárido, com temperatura média de 26º a 28°C, precipitação de 821,6 mm anualmente, e 

com período chuvoso entre os meses de janeiro a maio e período de estiagem de julho a dezembro (IPECE, 2017). Para 

levantamento da pesquisa, foram aplicados questionários estruturados para 18 produtores rurais que são vinculados ao 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na qual foram abordados tópicos, entre eles, os indicadores tecnológicos, 

especificamente a escrituração zootécnica com os seguintes questionamentos: Realização de anotações zootécnicas, utilização 

de computadores no gerenciamento da fazenda, anotações sobre o nascimento e morte os animais, pesagem dos animais e 

separação das fêmeas pré-parto e por faixa etária.O questionário foi aplicado por quatro entrevistadores previamente 

treinados, sendo a entrevista individual com cada produtor, buscando-se minimizar os efeitos da aplicação sobre a resposta do 

entrevistado, tendo a mesma sequência dos questionamentos em todas as entrevistas. Após tais coletas, as informações foram 

tabuladas em planilha excel 2010 nos quais os dados foram submetidos a análise estatística descritiva. 

Resultado e Discussão: Dentre as 18 propriedades, 100% afirmaram não utilizar computador para o controle zootécnico 

(Tabela 1). Supõem-se que, a razão seria a falta de recursos para uso da tecnologia, que visa facilitar o controle do rebanho e 

otimizar a produção. No que diz respeito ao controle de natalidade e mortalidade, 100% das fazendas não registravam. Já o 

desempenho corporal do rebanho, observou-se que 100% não efetuavam as pesagens ao nascer e nem para o 

acompanhamento dos animais no decorrer das semanas. Estudos por Conceição et al. (2018) averiguando propriedades no 

município de Corinto - MG, identificaram que 96,7% não realizavam o procedimento, evidenciando um fator limitante, 

prejudicando assim, no monitoramento do desempenho do rebanho.No estudo, evidenciou que 55,5% das propriedades não 

separavam as fêmeas pré-parto e nem os animais por categoria (94,44%). Já a separação das fêmeas paridas, 83,33% 

adotavam a conduta. A não separação desses animais é em virtude da falta de interesse e o não conhecimento da importância 

de um local (piquete) separado para a observação e acompanhamento do parto. Em estudos por Diniz et al. (2014) 

investigando criações de caprinos leiteiros em Paranatama – PE, observaram que 63% (dez fazendas) não separavam os 

animais por categoria. Assim, quando os animais são criados juntos em todas as faixas etárias, promove a hierarquização, 

levando a competição entre os mesmos, podendo os animais se lesionarem. Além disso, a disseminação de doenças entre as 

categorias pode ser acometida, comprometendo a produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Característicasda escrituração zootécnica em propriedades de caprinos e 
ovinosem região semiárida. 

Questionamentos Quantidade % 

Utiliza computador para gerenciar as 
Sim o o 

atividadesna fazenda? 
Não 18 100 
Total 18 100 

Sim o o 
 

Anota nascimentodos animais? Não 18 100 
Total 18 100 

Sim o o 
Anotaos animais que morrem? Não 18 100 

Total 18 100 

Sim o o 
Pesa os animais com frequência? Não 18 100 

Total 18 100 

Sim 8 44 4 
Separa as fêmeas pré-parto? Não 10 555 

Total 18 100 

Sim o o 
Pesa os animais nascidos? Não 18 100 

Total 18 100 
 Sim 1 5 55 

Separaos animais por idade? Não 17 94,44 
 Total 18 100 
 Sim 15 83 33 

Separa as fêmeas paridas? Não 3 16,66 
 Total 18 100 

 

 

Conclusão: Os produtores da região estudada não aplicam quase em sua totalidade a escrituração zootécnica em virtude do 

desinteresse em reconhecer a relevância dessas práticas de controle. Desse modo, uma assistência e acompanhamento mais 

intensos pelos técnicos, torna-se necessário para reverter e melhorar o sistema produtivo. 
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Introdução: O Nordeste brasileiro apresenta altas temperaturas, baixa e irregular pluviosidade anual, que dificultam a 
produção de forragem durante boa parte do ano. Dessa forma, a utilização de briquetes obtidos pela compactação de 
gramíneas como as do gênero Brachiaria spp. pode ser uma alternativa viável em épocas de escassez. O processo de 
briquetagem possui vantagens como: aumento da densidade da biomassa e de energia, contribuindo para diminuição do 
volume e aumentando a vida útil do produto durante a estocagem, além de diminuir custos com transporte (Flores et al., 
2009). Entretanto, dados sobre composição química e digestibilidade desse material são escassos na literatura. Santiago 
(2018) relatou valores de 5,3; 7,1; 12,8; 73,3; 50,7% para proteína bruta, matéria mineral, carboidrato não fibroso, fibra em 
detergente neutro e ácido, respectivamente. Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade do briquete de 
Brachiaria brizantha para possível utilização na dieta de ruminantes.

Material e Métodos: As amostras foram obtidas de uma empresa e encaminhadas ao Laboratório de Nutrição Animal 
(LANA) da Unidade Acadêmica de Garanhuns-UFRPE, onde foram moídas a 1 e 2 mm, para posteriores análises químico-
bromatológicas de acordo com a AOAC (1995) e de digestibilidade, respectivamente. A determinação da matéria seca (MS) 
protocolo (930.15). O nitrogênio total (NT) foi obtido através do método Kjedalhl (1995/954.01), e o teor de proteína bruta 
(PB) quantificado multiplicando-se 6,25 pelo nitrogênio total. O teor de extrato etéreo (EE) foi obtido pelo protocolo 
(1995/920.39). E os teores de matéria mineral (MM) obtidos pelo protocolo (1990 /942.05).A fibra em detergente neutro e 
ácido foram obtidas segundo Van Soest et al. (1991). Os carboidratos totais foram obtidos pela equação Sniffen et al. (1992): 
CHT= 100 - (PB+MM+EE) e os carboidratos não fibrosos (Mertens et al. (1992): CNF= 100 - (PB+MM+EE+FDN). A 
hemicelulose (HEM) foi calculada como: HEM= FND - FDA. A digestibilidade aparente da matéria seca foi obtida pelo 
método in situ, onde amostras moídas a 2 mm foram acondicionadas com 1g em sacos de TNT (porosidade de 100 µm, 
medindo 5 X 7 cm) e incubadas no rúmen de um caprino canulado, adulto, macho, castrado, na clinica de bovinos de 
Garanhuns - UFRPE por 48 horas. Após esse período as amostras foram retiradas colocadas em água fria a 4 ºC por 5 minutos 
para cessação da atividade microbiana, logo após foram lavadas, secas em estufa a 105 ºC por 24h e pesadas. Os nutrientes 
digestíveis totais foram calculados segundo Capelle et al. (2001) NDT= 10,43 + (0,8019 x DAMS).

Resultado e Discussão: De forma geral, os dados médios de composição química do material analisado apresentaram altos 
teores de matéria seca (MS) e material fibroso, baixos teores de proteína bruta e energia (Tabela 1). Para os valores de fibra 
em detergente neutro (FDN) e detergente ácido (FDA) foram observadas médias de 810,5 e 536,2 g/kg MS, respectivamente, o 
que pode interferir no consumo de matéria seca (CMS) e na digestibilidade dos nutrientes para os animais. Segundo a teoria da 
regulação física do consumo proposta por Mertens (1992), valores elevados de FDN comprometem o CMS pelo enchimento do 
rúmen. Já a FDA está relacionada com a digestibilidade e aproveitamento dos nutrientes (NRC, 2001). Já para os carboidratos 
não fibrosos, fonte de energia prontamente disponível, os dados foram baixos seguidos de baixa digestibilidade da matéria seca 
e, consequentemente, baixo conteúdo de nutrientes digestíveis totais caracterizando o alimento como um volumoso de baixa 
qualidade nutricional. Porém, com perspectivas de utilização em associação com alimentos de baixo conteúdo fibroso para o 
atendimento da FDN mínima necessária a manutenção do pH ruminal e das condições ótimas para a atividade microbiana.



Conclusão: O briquete de Brachiaria brizantha possui baixos valores proteicos e energéticos, entretanto, aparece como uma 
alternativa ao suprimento de fibra em associação a alimentos de baixa fibra em detergente neutro (FDN) em épocas de 
escassez de alimentos volumosos.
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Introdução: A criação de búfalos é distribuída em, praticamente, todo território nacional, onde a maior parte do rebanho é 

encontrado na região Norte do Brasil (IBGE, 2011). Entretanto, às condições climáticas dessa região, altera a disponibilidade 

e qualidade dos alimentos produzidos nos períodos de estiagem e isso afeta o desempenho animal por não se conseguir 

atender suas demandas nutricionais (LIMA, 2010). Uma das alternativas que pode contribuir na disponibilidade de alimentos, 

associados a redução dos custos alimentação animal é a utilização de subprodutos da agroindústria (GOES et al., 2008). O 

farelo de cupuaçu, produzido a partir da extração do óleo de sua semente, é um resíduo produzido em larga escala na região 

norte, é uma alternativa interessante para compor a dieta bubalinos de corte. Objetivou-se com o trabalho foi avaliar a 

variação, dentro de 24 horas, de glicose plasmática e nitrogênio ureico de bubalinos submetidos à dieta com teores dietéticos 

crescentes de farelo de cupuaçu. 

Material e Métodos: O trabalho foi realizado em Parintins/AM a as análises foram realizadas Laboratório de Nutrição 

Animal do Departamento de Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Foi utilizado delineamento em 

blocos ao acaso, com seis blocos, utilizando dezoito novilhos bubalinos não castrados, alocados em baias individuais em um 

período de 91 dias. Os tratamentos aplicados variaram de acordo com a proporção de substituição de milho moído por farelo 

de cupuaçu, onde T0) 30,0% de silagem de capim, 55,4% de milho moído fino, 12,0% de farelo de soja, 2,0% de mistura 

mineral e vitamina e 0,6% de uréia; T50) 30,0% de silagem de capim, 27,7% de milho moído fino, 28,0% de farelo de 

cupuaçu, 12,0% de farelo de soja, 2,0% de mistura mineral e vitamina e 0,3% de uréia; T100) 30,0% de silagem de capim, 

56,0% de farelo de cupuaçu, 12,0% de farelo de soja e 2,0% de mistura mineral e vitamina. Os ingredientes dietéticos foram 

misturados e oferecidos na forma de dieta completa às 07:00 e às 17:00 horas, em quantidade suficiente para prover no 

mínimo 10% de sobra. No 88° dia experimental, foram coletadas amostras do sangue, antes da alimentação e a cada duas 

horas por 24h, para avaliar o teor de nitrogênio uréico e glicose no plasma. O plasma foi obtido por centrifugação a 2118xg 

por 10min e armazenado a -20ºC. O teor de NUP e glicose foram mensurados pelo método colorimétrico-enzimático (Doles 

Reagente para Laboratórios Ltda, Goiânia, GO). As variáveis mensuradas ao longo do tempo foram analisadas como medidas 

repetidas pelo procedimento MIXED do SAS. 

Resultado e Discussão: A quantidade de glicose variou de acordo com as horas do dia em todos os tratamentos (Figura 1).  

Os pontos máximos ficaram em torno de 108, 95 e 92 mg/dL nos tratamentos 0, 50 e 100%, respectivamente. Nesse período 

de tempo, há maior quantidade de propionato no rúmen que consequentemente, há o aumento da quantidade de glicose na 

corrente sanguínea. O tratamento com a inclusão de 0% de farelo de cupuaçu foi o que apresentou os maiores valores de 

glicose sanguínea ao longo do dia, ficando logo após a primeira alimentação abaixo do tratamento com 50% de inclusão de 

cupuaçu apenas por um pequeno intervalo de tempo. Demostrando maior eficiência na produção de energia na maior parte do 

tempo de avaliação, provavelmente influenciado por um aumento da concentração de ácido propiônico no rúmen.Houve 

oscilações nos teores de N-ureico em relação as horas do dia em todos os tratamentos avaliados (Figura 1). O ponto máximo 

de N-ureico ocorreu em torno de 3 horas após a primeira alimentação. Apesar da inclusão de 0% de farelo de cupuaçu ter  

proporcionado maiores teores de NUP mg/dl em relação aos demais tratamentos na maior parte do tempo, também apresentou 

uma queda, ficando abaixo dos teores apresentado pelo tratamento 50% após 6 horas da primeira alimentação, voltando a 

subir novamente em seguida. De acordo com Guimarães Júnior et al. (2007), normalmente, as maiores concentrações de NH3 

ocorrem de 3 a 5 horas após a alimentação, quando os animais são suplementados com farelados proteicos. 
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Figura 1. Dados das variações dos teores de glicose sanguínea (A) e nitrogênio uréico no plasma 

NUP (B) em relação as horas do dia no período de 24 horas. 

 

Conclusão: Os níveis de glicose sanguínea e nitrogênio ureico plasmático foram alterados com a utilização de diferentes 

níveis do farelo de cupuaçu na dieta de bubalinos. 
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Introdução: A carne caprina quando comparada a outras carnes vermelhas, apresenta quantidades semelhantes em proteína e
ferro, e menor proporção de gordura saturada, além de menores níveis de colesterol (Hashimoto et al., 2007). A composição
relativa, ou proporção dos diferentes cortes da carcaça, é um dos principais fatores relacionados à qualidade da carcaça. Para
o consumidor, a composição dos cortes em porcentagem de músculo, gordura e osso é o critério mais importante para sua
avaliação do maior ou menor custo da carne (Ferreira et al., 2018). A segmentação da carcaça em cortes comerciais com
proporções e tamanhos diferentes, objetiva com esta retaliação a obtenção de preços diferentes para as diferentes regiões da
carcaça, além de permitir uma utilização mais racional dos cortes (Silva et al., 2010). Este trabalho tem como objetivo avaliar
peso e o percentual dos cortes comerciais de cabritos terminados em confinamento e alimentados com diferentes níveis de
torta de babaçu. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do IFMA, Campus São Luís – Maracanã. Os
tratamentos foram determinados com níveis de inclusão da torta de babaçu na dieta de cabritos em confinamento nas
proporções de 0, 6, 12 e 18%. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 7 repetições,
totalizando 28 animais experimentais. Os animais foram alimentados com volumoso (silagem de milho), concentrado, água
“ad libitum” e mistura mineral, as dietas foram formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas, calculadas de acordo
com as exigências prescritas para animais de 20 kg de peso vivo para permitir um ganho de peso médio diário de 150 g/dia.
As dietas foram divididas em duas refeições iguais e oferecidas aos caprinos, às 8 h e às 17 h.Após 77 dias de confinamento
os animais foram abatidos de acordo com as normas e procedimentos constantes na legislação (BRASIL, 2000) e as carcaças
enviadas para câmara fria, onde permaneceram por 24 horas a uma temperatura de 4ºC. Em seguida a meia carcaça esquerda
foi seccionada em pescoço, paleta, serrote, costela, lombo e perna. Foram separadas as categorias dos cortes comerciais e
pesadas posteriormente tirando assim o peso e calculando o percentual.Os dados foram analisados por meio de análise de
variância e teste de comparação de médias, utilizando o Teste de Tukey a 5% de significância, utilizando-se o programa
estatístico SAS (2003). 
Resultado e Discussão: Houve efeito da inclusão da torta de babaçu (P<0,05) para o peso e o percentual dos cortes de 3ª
categoria na carcaça de cabritos terminados em confinamento, observando-se maiores médias para os animais alimentados
com 6 e 18% de torta de babaçu na dieta. Tal aumento no peso dos cortes de 3ª agrega maior valor a carcaça de animais
consumindo torta de babaçu, mesmo que tais partes que envolvam essa categoria (pescoço e serrote), estas podem ter melhor
preço no comércio da carne caprina local.Para o peso e percentual das categorias de corte de 2ª (paleta e costela) e de 1ª
(lombo e perna) não houve efeito (P>0,05) na carcaça de cabritos terminados em confinamento, a inclusão da torta de babaçu
não influenciou nesses casos. Para os cortes de 1ª e 2ª as dietas contendo torta de babaçu se igualaram as médias do
tratamento controle, sendo assim utilizar a torta de babaçu na dieta de caprinos mantém os cortes com o mesmo potencial de
produção e trazendo benefícios na redução de custos dos mesmos.

 
Conclusão: A torta de babaçu aumenta o peso e o rendimento de cortes de 3ª categoria da carne caprina, podendo ser
utilizado até o nível de 18% na inclusão de dietas de cabritos terminados em confinamento. 
Agradecimentos: Agradeço a Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/FAO pelo financiamento da
pesquisa e a Embrapa Cocais pela parceria.
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Introdução: O Vírus da Artrite Encefalite Caprina (CAEV) e o Vírus Maedi-Visna (MVV) pertencentes ao gênero Lentivírus
da família Retroviridae, compõe o grupo de Lentivírus de Pequenos Ruminantes (LVPR). As reconstruções filogenéticas
desses vírus demonstram à heterogeneidade e a complexidade genética de sua população, resultando em um grupo de
quasispecies, que são gerados após a replicação no organismo hospedeiro (SOUZA et al., 2012). A via de transmissão
intrauterina tem sido hipotetizada a partir da identificação do vírus no fluido uterino (ANDRIOLI et al., 2007) e em células do
útero, oviduto e ovário (Fieni et al., 2017). Dessa forma, a análise molecular é uma estrategia válida, que auxilia na
elaboração de programas sanitários de controle e erradicação da doença (AZEVEDO et al., 2019).Objetivou-se então com
esse estudo sequenciar e comparar cepas lentivirais isoladas de matrizes e suas crias após o nascimento, a fim de elucidar
geneticamente a transmissão intrauterina. 
Material e Métodos: O estudo foi devidamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Embrapa
Caprinos e Ovinos com protocolo de Nº 010/2018. A coleta de sangue foi realizada pela venipução da jugular das matrizes e
das crias logo após o nascimento (zero hora), não havendo contato direto da matriz com a cria e nem com outros animais do
rebanho. O material foi devidamente processado para realização da Reação em Cadeia da Polimerase Nested (nPCR). Dentre
as amostras positivas ao teste de nPCR, nove foram sequenciadas sendo quatro de matrizes e cinco de crias. Os materiais
sequenciados eram produto de nPCR, amplificados a partir de DNA pró-viral extraído de leucócitos. Para o sequenciamento
foi utilizada a plataforma Applied Biosystems® 3500 Genetic Analyzer. Na análise de sequências consensos, edição e
alinhamento foram utilizados os programas BioEdit Sequence Alignment Editor® e o software MEGA versão 7.0. Foi
realizado o alinhamento da matriz com sua respectivas crias e comparadas com sequências das estirpes padrão CAEV Cork e
MVV K1514, disponíveis no GenBank (NCBI). 
Resultado e Discussão: As sequências de DNA pró-viral geradas das nove amostras envolvendo matrizes e suas respectivas
crias quando alinhadas expressou claramente que as cepas em estudo geraram um conjunto de dados altamente similar,
mostrando também uma estreita relação com a cepa padrão CAEV CORK. O sequenciamento foi utilizado para evidenciar e
provar a similaridade de cepas, assim como no estudo de Souza et al (2015) e Lima et al (2017) para admitir a transmissão
interespecífica do vírus entre as espécies caprina e ovina. Com isso observou-se apenas pequenas modificações na sequência
genética das estirpes estudadas, corroborando com o estudo de Lima et al (2017). Os dados obtidos comparando cada amostra
com as cepas padrões foram de, em média, 97,79% com CAEV Cork e 88,85% com MVV K1514.Comparando a sequência
genética da cepa viral obtida da cria com a cepa viral da matriz, pode-se observar que houve um alto grau de semelhança
(tabela 1), comprovando assim que a cepa isolada da cria veio da mãe através da via de transmissão intrauterina. As
diferenças apresentadas nas sequências podem estar relacionadas ao processo natural de replicação, pois, geralmente
mutações pontuais podem ocorrer devido a erros da RNA polimerase (Barquero et al., 2013).

 
Conclusão: Concluiu-se que houve um alto grau de semelhança de cepas virais entre matrizes e crias comprovando a
transmissão via intrauterina da LVPR. 
Referências Bibliográficas: ANDRIOLI, A.; PINHEIRO, R.R.; GOUVEIRA, A.M.G. et al. Controle da Artrite Encefalite
Caprina através do uso de tecnologias reprodutivas aplicadas as fêmeas. Documentos. Brasília: Embrapa, 2007. 4p. (Embrapa
Caprinos, Comunicado Técnico, 86).AZEVEDO D.A.A.; MONTEIRO, J.; PINHEIRO, R.R. et al. Molecular characterization
of circulating strains of small ruminant lentiviruses in Brazil based on complete gag and pol genes. Small Ruminant Research,
v. 177, p. 160-166, 2019.BARQUERO, N.; GOMEZ-LUCIA, E.; ARJONA, A. et al. Evolution of specific antibodies and
proviral DNA in milk of small ruminants infected by small ruminant lentivirus. Viruses, v.5, p.2614-2623, 2013.FIENI, F. et
al. Caprine arthritis encephalitis: an example of risk assessment for embryo trading. Reproduction Fertility and Development,
v. 29, n. 1, p. 37-51, 2017. ISSN 1031-3613. Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000390419100006>.LIMA, C.C.V.;
AYRES, M.C.C.; PINHEIRO, R.R. et al. Caprine lentivirus in sheep milk and semen. Arquivo Brasileiro Medicina
Veterinária e Zootecnia, v.69, n.2, p.391-397, 2017.SOUZA, T.S.; PINHEIRO, R.R.; LIMA, C.C.V. et al. Transmissão



interespécies dos lentivirus de pequenos ruminantes: revisão e desafios. Acta Veterinária Brasilica, v.6, n.1, p. 23-34,
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goats to sheep. Brazilian Journal of Microbiology, v.46, p.867-874, 2015.
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Introdução: As mudanças climáticas afetarão todos os sistemas de produção animal nos próximos anos, sendo mais 

impactante nas regiões áridas e semiáridas do planeta, como o Nordeste brasileiro. A palma forrageira destaca-se como uma 

importante fonte de água e nutrientes para os ruminantes, principalmente nessas regiões (ARAÚJO et al., 2010). Alguns não- 

componentes da carcaça caprina são apreciados na culinária nordestina, pois fazem parte dos pratos típicos buchada, sarapatel, 

entre outros. A maioria desses ingredientes não-componentes da carcaça são órgãos (fígado, rins, coração) e vísceras 

(estômagos e intestinos). O peso e rendimento desses componentes não-carcaça pode ser influenciado pela dieta (MORENO 

et al., 2011), mas não se sabe totalmente os efeitos de uma restrição hídrica sobre eles. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar duas ofertas de palma forrageira (25% ou 55%) com ou sem oferta de água de dessedentação sobre os componentes do 

trato gastrintestinal de caprinos. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca. 

Utilizou-se 28 caprinos machos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 19 + 1,7 kg. Os animais 

foram identificados, everminados, vacinados contra Clostridioses, alojados individualmente em baias e distribuídos 

aleatoriamente em 4 tratamentos, sendo dois níveis de palma forrageira (25% ou 55%), com ou sem acesso à água de bebida. 

Todos os tratamentos tiveram relação volumoso:concentrado de 80:20, sendo as ofertas de palma estudadas (25% ou 55%) 

complementadas com feno de Tifton (55% ou 25%). O experimento teve duração de 90 dias, e ao final, os animais foram 

pesados após jejum de sólidos por 18 horas. Após o jejum, foram insensibilizados por eletronarcose e abatidos, seccionando- 

se as veias jugulares e as artérias carótidas. Após a evisceração, os componentes do trato gastrintestinal – TGI (rúmen, 

retículo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grosso) foram separados e pesados, cheios e vazios, obtendo-se, por 

diferença de peso, o conteúdo do trato gastrintestinal. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, em 

um esquema fatorial 2x2, sendo duas inclusões de palma (25 e 55%) e duas formas de acesso a água (com e sem acesso), com 

sete repetições/tratamento. Os dados foram avaliados por meio de análises de variância utilizando-se o Sistema de Análises 

Estatísticas e Genéticas - SAEG (SAEG, 2000). Utilizou-se o teste F em nível de 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Não houve interação entre nível de palma e acesso ou não à água para nenhuma das características 

avaliadas (P>0,05; Tabela 1). No entanto, houve efeito do nível de palma sobre os pesos do rúmen (cheio e vazio), retículo 

(vazio), omaso (cheio e vazio), abomaso (cheio), intestino grosso (vazio) e conteúdo do TGI. O peso do rúmen foi maior nos 

animais que receberam 25% de palma na dieta, com ou sem água de bebida. O percentual de 25% de palma era ofertado 

juntamente com 55% de feno de tifton, refletindo em maior teor de fibra e menor digestibilidade em comparação às dietas  

com 55% de palma e 25% de feno. Dietas mais fibrosas e com menor densidade energética permanecem mais tempo no 

rúmen, resultando em maior tempo de retenção do alimento no retículo-rúmen e omaso, proporcionando-lhe maior 

desenvolvimento (MEDEIROS et al., 2008). O rúmen representa o maior compartimento do TGI dos ruminantes, em torno de 

30%. Não houve efeito do acesso ou restrição de água de dessedentação sobre o peso de nenhum dos componentes nem o 

conteúdo do TGI dos caprinos, resultado não esperado, pois normalmente quando os animais têm acesso à água, o volume do 

TGI tende a ser maior. No entanto, como os animais passaram por 18 h de jejum, esse efeito pode ter sido anulado. Houve 

efeito do nível de palma (P=0,004) sobre o conteúdo do TGI, em que os animais que receberam 25% de palma apresentam 

maior conteúdo (3,26 kg). Esse fato também pode ser explicado pelo maior digestibilidade das dietas com 55% de palma, o 

que pode ter proporcionado maior taxa de passagem e como consequência, menor conteúdo do TGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Componentes do trato gastrintestinal (TGI) de caprinos alimentados com palma 

forrageira como fonte exclusiva de água 
 

  Palma (%) Aceso a água Valor de p1 
Variável (kg) 

25 55 Com Sem 
EPM 

Palma Agua PxA 

Rúmen (cheio) 2,84 2,13 2,36 2,61 0,14 0,001 0,201 0,956 

Rúmen (vazio) 0,41 0,35 0,38 0,37 0,01 0,026 0,836 0,700 

Retículo (cheio) 0,14 0,13 O,11 0 ,16 0,01 0,783 0,072 0,912 

Retículo (vazio) 0,1O 0,08 0,09 0,09 0,00 0,027 0,722 0,084 

Omaso (cheio) 0,12 0,08 0,10 0,10 0,01 0,000 0,855 0,855 

Omaso (vazio) 0,06 0,05 0,05 0,05 0,00 0,006 0,601 0,386 

Abomaso (cheio) 0,23 0,17 O,18 0,22 0,01 0,003 0,062 0,930 

Abomaso (vazio) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,298 0,783 0,075 

Intestino delgado (cheio) 0,45 0,47 0,43 0,49 0,02 0,620 0,186 0,549 

Intestinodelgado (vazio) 0,33 0,34 0,32 0,35 0,01 0,875 0,182 0,715 

Intestino grosso (cheio) 0,69 0,59 0,61 0,67 0,03 O,114 0,360 0,232 

Intestino grosso (vazio) 0,22 0,19 0,20 0,21 0,07 0,072 0,454 0,397 

Conteúdo do TGI 3,26 2,48 2,68 3,06 0,16 0,004 0,136 0,776 
1Valor de significância: Contraste entre controle x fatorial; Efeito dos níveis de palma; Efeito 
acesso a água. 

 

Conclusão: O acesso ou restrição à água de dessedentação não altera o peso dos componentes do trato gastrintestinal em 

caprinos. 

Referências Bibliográficas: ARAÚJO, G. G. L.; VOLTOLINI, T. V.; CHIZZOTTI, M. L. et al. Water and small ruminant 

production. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 39, p. 326-336, 2010.MEDEIROS, G. R.; CARVALHO, F. F. R.; FERREIRA, 

M. A. et al. Efeito dos níveis de concentrado sobre os componentes não-carcaça de ovinos Morada Nova em confinamento. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 4, p. 1063-1071, 2008.MORENO, G. M. B.; SILVA SOBRINHO, A. G. LEÃO, A. 

G. et al. Rendimento dos componentes não-carcaça de cordeiros alimentados com silagem de milho ou cana-de-açúcar e dois 

níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, n.12, p.2878-2885, 2011. 
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Introdução: Diversos trabalhos vêm sendo realizados para estudo da produção de carne caprina. Entretanto, poucos são 

objetivados a avaliar os componentes não carcaça que fazem parte do animal. Essa afirmação é justificada por OLIVEIRA et 

al., (2002), por estes não fazerem parte da carcaça comercial.Os componentes não carcaça representam os integrantes do peso 

vivo (PV). Na produção de caprinos a finalidade principal é o lucro. Sendo assim, conclui-se que para maior valorização da 

produção caprina, dever-se-ia considerar o animal como um todo, avaliando além de sua carcaça, seus componentes não 

carcaça.Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da suplementação com vitamina E (acetato-alpha- 

tocoferol) sobre os componentes não carcaça (sistema digestório, fígado, coração, pulmão, rins e baço) em caprinos machos, 

inteiros e castrados, sem padrão racial definido (SPRD). 

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, Campus 

São Luís – Maracanã. Os tratamentos foram determinados como combinações entre condição animal (Castrados e Não 

Castrados), aplicação de vitamina E via intramuscular num delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2x2 

com 6 repetições (caprinos). Os animais experimentais foram oriundos do cruzamento entre animais da raça Anglo-Nubiana e 

de animais SPRD com aproximadamente oito meses de idade e com peso vivo (PV) inicial médio de 18 kg. Os animais foram 

alimentados com volumoso (feno de capim-tífton) e concentrado, sendo as dietas formuladas de acordo com as exigências do 

NRC (2007) para serem isoprotéicas e isoenergéticas, para 20 kg de PV e que permita um ganho de peso médio diário de 150 

g/dia.O abate foi realizado após 77 dias de confinamento, de acordo com as normas e procedimentos constantes na legislação 

(BRASIL, 2000). Após o processo de evisceração, foi realizada a separação dos componentes não carcaça (coração, trato 

gastrointestinal, pulmão, baço, fígado, rins) e posteriormente realizado a pesagem dos mesmos para avaliação. O trato 

gastrintestinal foi pesado cheio e, em seguida, houve o esvaziamento e minuciosa lavagem e assim obtenção do peso do trato 

gastrointestinal vazio.Os dados foram analisados por meio do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade utilizando o 

programa estatístico SAS (SAS, Institute, 2003). 

Resultado e Discussão: Houve efeito (P<0,05) da suplementação com vitamina E, da interação suplementação e condição 

sexual sobre as variáveis peso final no trato gastrointestinal cheio e vazio (Tabela 1). Os componentes não carcaça dos 

animais não castrados suplementados com vitamina E apresentaram alteração nos pesos do fígado, pulmão e rins.Observou-se 

maiores médias para os animais que receberam suplementação com vitamina E, em relação aos animais não suplementados. 

Os resultados obtidos apresentaram um maior peso tanto no trato gastrointestinal cheio quanto no trato gastrointestinal vazio 

nos animais castrados que recebiam suplementação com vitamina E, quando comparados a animais não castrados que 

recebiam e a animais não castrados que não recebiam. A castração não teve efeito sobre as variáveis de desempenho 

produtivo dos animais, fato também observado por Kebede et al., (2008) que analisando o desempenho produtivo e 

características de carcaça de caprinos não castrados e castrados em diferentes idades (três, seis e nove meses) , observaram 

que esta prática de manejo não resultou em maior ganho de peso corporal e nem melhoria nos parâmetros de carcaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Componentes não carcaça de cabritos terminados em confinamento, não castrado ou 
castrado, suplementados ou não com Vitamina E (alpha-tocoferol)b 

 
Variáveis 

 
Condição_ 

 
Vitamina E 

_C_om    _ S_em   

 
Média CV(%) 

 
P- P- 

condição vitamina 

 
P 

cond•vitam 
 Castrado 0,625 0,384 0,504A  

Fígado(kg) Inteiro 0,690 0,430 0,560A 21,90 0,2581 <0,0001 0,8425 
Média 0,657a 0,407b  

 Castrado 0,105 0,105 0,105A     

Coraç ão Inteiro 0,096 0,103 0,100A 15,06 0,4369 0,6027 0,6027 

  ( kg )  M  édia O, 1 0 0a O, 1 0 4a      

 Castrado 0,290 0,215 0,252A     

Pu lm ão Inteiro 0,276 0,256 0,266A 21,52 0,5415 0,0493 0,2420 

( kg ) M  édia 0,283a 0,235b      

 Castrado 0,088 0,065 0,076A     

Rins (kg) Inteiro 0,086 
Média 0,087a 

0,073 
0,069b 

0,080A 18,05 0,5701 0,0048 0,3967 

 Castrado 0,041 0,035 0,038a     

Baço (kg) Inteiro 0,035 0,041 0,038a 25,20 1,0000 1,0000 O,1 065 
  Média 0,038a 0,038a      

Castrado    6,19Aa 5,19Aa 5,74     

T GI  Che io Inteiro 4,568b 5,84Aa 5,20 20,32 0,2602 0,7711 0,0241 
(kg) 

Média 5,38 5,54 
     

Castrado 1,633Aa 1,363Aa 1,50     

TG I Vazio Inteiro 1,3558b   1,563Aa 
( kg ) M  édia 1,495 1,463 

1,45 17,18 0,6981 0,7574 0,0310 

CV = Coeficiente de variação; Médias seguidas de letras iguais minúsculas nas linhas e maiúsculas 
nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%(P<0,05). 

 

Conclusão: A suplementação com vitamina E influencia nos pesos do fígado, pulmão e rins. O trato gastrointestinal do 

animal sofre influência da interação entre condição corporal do animal e suplementação com vitamina E. 

Agradecimentos: À Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 

(FAPEMA), pelo financiamento da pesquisa. 
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Introdução: A nutrição animal influencia diretamente o desempenho dos animais, bem como o comportamento alimentar 

(MENDONÇA, 2012). Consumo, ruminação e ócio são variáveis que servem como ferramenta para avaliar a qualidade do 

alimento, possibilitando ajustar o manejo alimentar para obtenção de melhores resultados (FRASSON, 2016). Sua avaliação 

se torna necessária para que se possa compreender e trabalhar a favor da produção, saúde e bem-estar dos animais e, 

consequentemente, proporcionar maior retorno financeiro ao produtor. Dentre as alternativas de utilização de resíduos 

industriais na alimentação animal, o resíduo da indústria de doces é novidade. Esse produto apresenta grande potencialidade 

de alimentação, pois possui alto valor energético podendo substituir o milho. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da 

substituição do milho por resíduo da fábrica de doces (RFD) associado com Protenose®, sobre o comportamento alimentar de 

caprinos em diferentes intervalos de tempo. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Foram utilizados quatro caprinos machos, com padrão racial não definido, castrados, fistulados no rúmen, 

pesando 64,85kg ± 2,3. As dietas foram formuladas para serem isoproteicas e atender às exigências nutricionais de caprinos 

adultos sob mantença (NRC, 2007), a relação volumoso:concentrado de 50:50, contendo feno de capim Tifton 85 como 

volumoso; e o concentrado composto de farelo de soja, mistura mineral e diferentes proporções entre o milho moído e o 

resíduos da fábrica de doces (RFD) + Protenose®. Os tratamentos experimentais consistiram da substituição do milho moído 

por RFD+ Protenose® nos níveis de 0; 33; 66 e 100 %, com base na matéria seca. As dietas foram fornecidas na forma de 

ração completa, duas vezes ao dia (8h00 e 15h30), ajustadas para permitir 15% de sobras. O experimento teve duração de 76 

dias (quatro períodos de 19 dias cada). No 12º dia de cada período experimental foram avaliadas as atividades 

comportamentais (comendo, ruminando e ócio) em intervalos de 10 minutos por 24 horas. Para a avaliação do período, o 

tempo de 24 horas foi dividido em oito intervalos de 3 horas. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de 

Tukey 5% de probabilidade, adotando a forma de avaliação medidas repetidas no tempo, em um esquema fatorial 4x8 (4 

tratamentos e 8 intervalos de tempo), para isso utilizou-se o PROC MIXED do SAS 9.4. 

Resultado e Discussão: A substituição do milho moído por RFD+ Protenose® não modificou o comportamento ingestivo 

dos caprinos (P>0,05). O comportamento ingestivo foi diferente entre os intervalos de tempo, sem ter influência da dieta 

dentro destes intervalos (Tabela 1). De um modo geral observam-se, na Figura 1, que os animais passaram mais tempo em 

ócio que nas atividades de ingestão e ruminação. Este comportamento pode ser devido à densidade energética das dietas, uma 

vez que apresentavam 50% de concentrado. Segundo Mertens (1994), a demanda fisiológica do animal pode ser um fator que 

limita a ingestão, quando se utiliza rações com alto teor energético. Ou seja, o animal consome alimento para manter uma  

ingestão constante de energia e, consequentemente, o tempo de alimentação pode diminuir com o incremento da densidade 

energética da dieta. O maior tempo de ingestão das 07h00 às 9h00 (Figura 1) foi devido ao momento de fornecimento da 

ração (08h00); no entanto, observaram-se um tempo mais prolongado de ingestão no período da tarde (13h00 às 18h00), o 

que pode ser devido a temperatura mais amena neste período o que favoreceu a ingestão de alimentos (SILVA et al., 2019). O 

tempo de ruminação foi maior no intervalo entre 04h00 e 06h00 precedido pelo tempo de 01h00 às 03h00. Geralmente, o 

período da noite caracteriza-se pelo maior tempo de ruminação o que pode ser devido às baixas temperaturas permitindo um 

maior conforto térmico para o animal, favorecendo a atividade de ruminação (SILVA et al., 2019). 
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Tabela 1. Análise estatística para as variáveis comportamentais de caprinos em função dos 
níveis de substtiuição do milho por resíduo da indústria de doces + Protenose® (trai) e dos 

intervalos de tempo (IT)  

  Comendo Ruminando Ócio  
 

P-valor EPM1 P-valor EPM1 P-valor EPM' 

Trat 
0,9700 1,9031 0,3213 4,3266 0,3769 3, 8715 

IT 
<0,0001 2,6124 <0,0001 5,7486 <0,0001 5,4497 

Trat"IT 
O,1 4 58

 5,103 1 0, 921 1 10,9092 0,5220 10,8613 
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Conclusão: O resíduo da fábrica de doces + Protenose® pode substituir totalmente o milho, sem modificar o comportamento 

ingestivo de caprinos ao longo do dia. O comportamento ingestivo de caprinos é influenciado pelo horário do dia. 

Referências Bibliográficas: FRASSON, M. F.; CARVALHO, S.; PIRES, C. C. et al. Comportamento ingestivo e produtivo 

de cordeiros alimentados com resíduo úmido de cervejaria em substituição a silagem de sorgo. Archivos de Zootecnia, v. 65, 

n. 250, p. 183-190, 2016.MENDONÇA, L. M. Utilização de resíduo úmido de cervejaria na alimentação de cabras Anglo 

Nubianas em final de lactação. Dissertação (mestrado em Agrociências), Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão – 

SE. Disponível em:https://www.ri.ufs.br/bitstream/riufs/6646/1/L%c3%8dCIA_MENDES_MENDON%c3%87A.pdf. Acesso 

em: 28 set. 2019.MERTENS, D. R. Regulation of forage intake. In: FAHEY Jr., G. C.; M.COLLINS; D.R. MERTENS (Eds.). 

Forage quality evaluation and utilization.American Society of Agronomy. Nebraska, p. 450-493, 1994.NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World 

Camelids. 1 ed. Washintgton, D.C.National Academy Press, 2007. 362p.SILVA, I.C.S.; CUTRIM JUNIOR, J.A.A.; SILVA, 

E.M. et al. Feeding behavior of goats, castrated and uncastrated, supplemented with Vitamin E. Comunicata Scientiae, v. 10, 

n. 2, p. 262-271, 2019. 
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Introdução: Os ruminantes, como outras espécies, procuram manter o consumo de alimentos de acordo com suas 

necessidades nutricionais e ajustam o comportamento ingestivo em resposta às mudanças do meio, dividindo o tempo entre 

atividades de pastejo, ruminação, interações sociais e ócio (Hodgson,1985). O estudo do comportamento está ligado às 

características dos alimentos que os animais estão ingerindo, à motilidade do pré-estômago e ao ambiente em que eles estão. Outra 

variável que está relacionada ao comportamento ingestivo é a forma física na qual se oferece o alimento, pois, as pastagens são 

apreendidas com a língua, e logo após são cortadas com os dentes incisivos inferiores, e os concentrados são apreendidos com a 

língua e sugados com a boca, devido ao tamanho pequeno da partícula. Desta forma, objetivou-se avaliar o comportamento 

ingestivo de novilhas leiteiras recebendo diferentes níveis de farelo de mamona. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no município de Encruzilhada, BA. Foram utilizadas 20 novilhas Holandês x 

Zebu, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, em quatro tratamentos, com 4 níveis de inclusão de farelo de 

mamona na dieta: 0; 3; 6; e 9%. O experimento foi constituído de 3 períodos de 30 dias, quando os animais no trigésimo dia de 

cada período foram pesados, e ajustado o consumo de concentrado, já que este era fornecido em 0,7% do peso corporal. O 

farelo de mamona foi tratado antes  do início do experimento com óxido de cálcio seguindo a metodologia de Anandan et 

al., (2005). Os animais foram submetidos a períodos de observação visual para avaliação do comportamento ingestivo 

durante 72 horas, a partir do 45º dia. As observações das atividades foram registradas a cada cinco minutos de intervalo, 

conforme recomendado por Mezzarila et al., (2011). Foi realizada a determinação do número de mastigações merícicas e do 

tempo despendido na ruminação de cada bolo ruminal, com a utilização de cronômetro digital. Para essa avaliação, foram feitas 

observações em todos os animais do experimento, de três bolos ruminais, em três períodos diferentes do dia. O número de bolos 

ruminais por dia (NBR), o tempo de mastigação total por dia (TMT) e o número de mastigações merícicas por dia (NMMnd) 

foram obtidos segundo metodologia descrita por Bürger et al., (2000). Os modelos estatísticos foram escolhidos de acordo com 

a significância dos coeficientes de regressão, utilizando o teste “F”, em nível de 5% de probabilidade, e coeficiente de 

determinação. 

Resultado e Discussão: Os resultados referentes aos tempos (minutos) das atividades de pastejo, ruminação, ócio e cocho estão 

apresentadas na tabela 1, mas não foram apresentadas diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05). Alguns fatores 

influenciam as variáveis comportamentais, como a quantidade de suplemento fornecido, o consumo e a qualidade da fração 

fibrosa do alimento, estrutura e a oferta da forragem, o sistema produtivo e as condições edafoclimáticas. No presente 

trabalho, não houve variação nos fatores supracitados, corroborando o mesmo padrão de comportamento. Como a quantidade de 

suplemento e o tempo que o animal ficava na baia para o consumo do suplemento nos tratamentos foram iguais, não era esperada 

diferença no resultado da atividade de cocho, como explicam Santana Junior et al. (2013), ao afirmarem que há uma 

relação diretamente proporcional entre o tempo e a quantidade de suplemento fornecido. A homogeneidade da dieta e a quantidade 

de FDNcp ingerida por tratamento foram iguais, e esse fator propiciou o mesmo tempo de ruminação; isso se deve ao fato 

de a ruminação ser diretamente proporcional ao conteúdo de FDN e à forma física da dieta. 

Conclusão: A inclusão de até 9% de farelo de mamona na dieta total de novilhas leiteiras em pastejo não afeta o comportamento 

ingestivo dos animais. 

Referências Bibliográficas: ANANDAN, A.; KUMAR, G. K. A.; GHOSH, J.; RAMACHANDRA, K. S. Effect of different 

physical and chemical treatments on detoxification of ricin in castor cake. Animal Feed Science and Technology, v.120, n.8, 

pag.159-168, 2005. BÜRGER, P. J.; PEREIRA, J. C.; QUEIROZ, A. C. Comportamento ingestivo em bezerros holandeses 

alimentados com dietas  contendo diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.1, p.236-242, 2000. 

MEZZALIRA, J.C.; CARVAÇLHO, P.C.F.; FONSECA, L.; BREMM, C.; REFFATTI, M.V.; POLI, C.H.E.C.; TRINDADE J.K. 
Aspectos metodológicos do comportamento ingestivo de bovinos em pastejo. Revista Brasileira Zootecnia, v.40, n.3, 
pag.1114-1120,2011. SANTANA JÚNIOR, H. A.; SILVA, R. R.; CARVALHO, G. G. P.; CARDOSO, E. O.; MENDES, F. B. L.; 
PINHEIRO, A. A.; ABREU FILHO, G.; DIAS, D. L. S.; BARROSO, D. S.; SILVA, F. F.; TRINDADE JÚNIOR, G. 
Comportamento ingestivo de novilhas suplementadas a pasto sob nutrição compensatória. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.62, 
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Introdução: A palma forrageira é um volumoso com alto conteúdo de umidade e fonte de carboidratos não fibrosos, no 

entanto apresenta baixos teores de fibra em detergente neutro (FDN) e proteína bruta (PB), e deve se associar a uma fonte de 

fibra e proteína. A inclusão de palma forrageira (29,2% de FDN) substituindo o farelo de trigo (32,2% de FDN) não 

influenciou o tempo de ruminação em bovinos quando usou-se cana-de-açúcar como volumoso (CONCEIÇÃO et al., 2016), 

fato que pode indicar uma baixa efetividade da FDN da palma, semelhante à do farelo de trigo que possui um fibra fisicamente 

efetiva que corresponde ao 33% da FDN (NRC, 2000). Portanto, objetivou-se avaliar o efeito da inclusão de palma miúda (PM; 

Nopalea cochenilifera Salm-Dyck) mais mistura de ureia e sulfato de amônio (US), em substituição ao feno de capim Tifton 

(FCT; Cynodon dactylon var. Tifton) sobre o comportamento ingestivo de ovinos. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Recife, Brasil. Cinco ovinos mestiços de 43,8 ± 5,80 kg fistulados e canulados no rúmen, foram 

alojados em baias individuais e distribuídos ao acaso em cinco tratamentos sobre um delineamento quadrado latino 5 x 5, com 

cinco períodos experimentais, cada um deles com uma duração de 22 dias, com 14 dias de adaptação aos tratamentos e 8 dias de 

coleta. Os tratamentos consistiram em FCT como fonte exclusiva de volumoso, e substituição deste por 146; 292; 438 e 584 

g/kg de matéria seca (MS) de PM e 4; 8; 12 e 16 g/kg MS de US (9:1), respectivamente. As dietas (14% PB) foram 

constituídas adicionalmente (g/kg MS) por farelo de soja (82), milho (203), sal comum (5) e mistura mineral (10), com uma 

relação volumoso:concentrado de 70:30. As dietas foram fornecidas na forma de ração completa, duas vezes ao dia (8:00 e 

16:00 h) permitindo-se uma quantidade de sobras de 5 a 10%.O comportamento ingestivo dos animais foi avaliado no 15° dia de 

cada período experimental. Foram registradas as atividades de alimentação, ruminação e ócio pela metodologia de varredura 

instantânea (Martin & Bateson, 2007), observando os animais cada 10 minutos durante um tempo de 24 h consecutivas, 

iniciando-se imediatamente após o fornecimento da alimentação matinal. Foram calculadas a eficiência de alimentação (EA) e 

ruminação (ER) tanto da MS quanto da FDN. Os dados forma analisados por meio de análises de variância e contrastes ortogonais. 

Resultado e Discussão: Houve uma diminuição no tempo de alimentação (TA) (Tabela 1), que pode ser devido à alta 

palatabilidade da PM que possibilita  Oconsumo em altas quantidades e também ao fator agregador da mucilagem da palma, 
exposta no momento em que este ingrediente é processado na máquina forrageira, o que dificulta a seleção (FERREIRA et al., 
2012). Outro fator que contribuiu para esse comportamento foi o baixo conteúdo de FDN das dietas com PM, uma vez que altos 
teores desta aumentam o TA (BEAUCHEMIN, 1991). Adicionalmente o teor de umidade do volumoso também influencia a 
velocidade de consumo, volumosos com mais água são consumidos (em matéria natural; MN) 6 a 7 vezes mais rápido do que os 
volumosos mais secos (BEAUCHEMIN et al., 2008). No caso deste experimento o elevado conteúdo de umidade da PM (777 g/
kg MN) gerou dietas com umidade desde 77,6 até 675,1 g/kg MN quando substituía o FCT, o que explica o consumo mais rápido 
quando aumentava a inclusão de PM. Verificou-se diminuição no tempo de ruminação com a inclusão de PM+US, fato foi devido 
à diminuição no conteúdo de FDN na dieta na medida que foi incrementando o conteúdo de PM, diminuindo a FDN fisicamente 
efetiva. Houve aumento na EA e ER da MS com a inclusão de PM+US, que foram consequência do maior consumo da dieta em 
menor tempo e da diminuição no tempo de ruminação, respectivamente. Verificou-se diminuição na EA e ER da FDN com a 
inclusão de PM+US, como consequência do menor teor de FDN da PM o que resultou em menor conteúdo de FDN nas dietas e 
consequentemente menor consumo desta. 



Conclusão: Ovinos alimentados com PM+US em substituição ao FCT despendem menos TA e tempo de ruminação com maior 

EA e ER da MS e diminuição da EA e ER da FDN. 

Referências Bibliográficas: BEAUCHEMIN, K. A. Ingestion and mastication of feed by dairy cattle. The Veterinary clinics of 
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S0749-0720(15)30794-5>. BEAUCHEMIN, K. A. et al. Short Communication: salivary secretion during meals in lactating dairy 

cattle. Journal of Dairy Science, v. 91, n. 5, p. 2077–2081, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3168/jds.2007-0726>. 
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de Zootecnia, v. 45, n. 4, p. 158–164, 2016. FERREIRA, M. A. et al. The Use of Cactus as Forage for Dairy Cows in Semi- 

Arid Regions of Brazil. In: KONVALINA, P. (Ed.). Organic Farming and Food Production. South Bohe ed. [s.l.] Intechopen, 

2012. p. 169–189. MARTIN, P.; BATESON, P. Measuring Behaviour. An Introductory Guide. Third Edit ed. Cambridge, United 
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Introdução: Os búfalos são animais que possuem tripla aptidão e são utilizados para a produção de carne, leite e trabalho,
devido a isso eles são encontrados em vários estados brasileiros e em variados sistemas de produção (1). O leite de búfala se
difere do leite de vaca, pois contém maiores teores de proteína, lipídios, lactose (3). Identificar o perfil do cliente é de suma
importância na busca de vantagens competitivas pelos produtores e pelas empresas, as pesquisas de comportamento do
consumidor incidem principalmente sobre a análise de como ocorre o processo de compra e quais são os fatores que afetam
os consumidores (4). A qualidade do produto seja ela qualitativa ou quantitativa demonstram a necessidade da maior
profundidade de investigações científicas sobre a percepção no consumo de produtos lácteos no Brasil (2). O presente
trabalho tem como objetivo avaliar o perfil dos consumidores de derivados de leite de Búfala no agreste de Pernambuco. 
Material e Métodos: Foi realizado uma pesquisa quantitativa, aplicando questionário online google docs sendo enviado via
redes sociais, para moradores da região do Agreste de Pernambuco, atingindo então 425 cidadãos. O referente questionário
avaliou as preferências dos consumidores abordando as seguintes perguntas: Cidade onde reside; Sexo; Idade; Nível de
escolaridade; Estado civil, Renda; Já consumiu produtos derivados de Leite de Búfala; Hábito de consumo de produtos
derivados de Leite de Búfala e Hábito de Compra de produtos derivados de Leite de Búfala. 
Resultado e Discussão: Com os dados adquiridos foi possível constatar que a maioria das respostas foi proveniente de
mulheres e que a faixa etária mais atingida foi entre 16 a 25 anos isso é explicado pelo fato do questionário ter sido online. A
maior renda observada dos entrevistados é de até um salário mínimo (Tabela1) esta é uma das informações que é possível
relacionar com o perfil do consumidor que respondeu ao questionário, em sua grande maioria jovem, outros trabalhos
corroboram que a renda e a idade estão diretamente ligadas com a compra dos produtos (4). Em relação ao consumo de
derivados de leite de búfala pode-se verificar que a maioria dos entrevistados não consome ou nunca consumiram derivados
de leite de búfala dados confirmam que este resultado esta relacionado pelo fato dos consumidores desconhecerem os
produtos ou não terem acesso (5).

 
Conclusão: Conclui-se que a maioria dos entrevistados nunca consumiram derivados de leite de búfala seja pela falta de
conhecimento do produto ou pela falta de acesso, assim para aumentar o número de consumidores de produtos originados do
leite de búfala é necessário que haja maior publicidade e disponibilidade dos produtos.  
Referências Bibliográficas: 1.Rodrigues, F. et al. 2015. Pes. Agro. Brasileira, v. 50, n. 7, p. 615-621. 2. Viana, J.
2010.?Indústria de Laticínios, v. 87, p. 72-81.3.ABCB4.Pessoa, R. 2018. Nutritime, v.15, n.02, p.8142-81465.Kolling, G.
2011. Disponível em: http://www.sovergs.com.br/site/38conbravet/resumos/25.pdf.
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Introdução: Sendo uma das palmeiras brasileiras mais importantes, o babaçu tem sido explorado dando origem a coprodutos
extraídos do mesmo, como a torta de babaçu, que é o resultado da amêndoa moída e prensada para a retirada do óleo. A torta
de babaçu apresenta um potencial alto na utilização em dietas de animais (Sá, et al., 2015). Conhecer o comportamento
ingestivo dos animais que são submetidos às dietas contendo coprodutos agroindustriais é de grande importância, pois irá
auxiliar nos ajustes do manejo alimentar dos animais dando um norte quanto à quantidade utilizada na fabricação das rações
para que os animais tenham o melhor aproveitamento (CIRNE et al., 2014).No presente trabalho, objetivou-se avaliar o
comportamento ingestivo de cabritos terminados em confinamentos, alimentados com diferentes níveis de inclusão da torta de
babaçu na dieta. 
Material e Métodos: Os tratamentos foram determinados como níveis de inclusão da torta de babaçu na dieta para cabritos
em confinamento nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. O delineamento foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 7
repetições. Utilizou-se 28 cabritos machos castrados, sem padrão racial definido, com peso corporal inicial médio de
18,66±1,84kg. Utilizou-se silagem de milho e concentrado. As dietas foram formuladas para tornarem-se isoprotéicas e
isoenergéticas de acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007) para animais de 20kg de peso vivo e que permitissem
ganho diário de 150g/dia.A média do número de mastigações merícicas por bolo ruminal e a média do tempo despendido de
mastigação merícica por bolo ruminal serão obtidas em três períodos de duas horas, registrando-se três valores distribuídos
nos horários das 10 – 12h, 14 – 16h e 18 – 20h, utilizou-se cronômetro digital. Para o comportamento ingestivo utilizou-se as
relações: EAL= CMS/TAL; ERU= CMS/TRU; ERU= CFDN/TRU; TMT= TAL+TRU; BOL= TRU/MMtb; MMnd=
BOL/MMnb. Em que: EA= eficiência de alimentação (g MS/h); CMS = consumo de MS (g MS/dia); TAL = tempo de
alimentação (h/dia); ERU= eficiência de ruminação (g MS/h e g FDN/h); TRU= tempo de ruminação (h/dia e s/dia); TMT=
tempo de mastigação total (h/dia); BOL= número de bolos (nº/dia); MMtb= tempo de mastigações mericicas por bolo (s/bolo)
(Polli et al., 1996); MMnd= número de mastigações mericicas (nº/dia); e MMnb = número de mastigações mericicas por bolo
(nº/bolo).Os dados foram analisados por meio do teste de Tukey ao nível de 5% (SAS Institute, 2003). 
Resultado e Discussão: Não houve efeito (P>0,05) dos níveis de inclusão da torta de babaçu para as variáveis eficiência de
alimentação (EAL), eficiência de ruminação (ERU), tempo de mastigação total (TMT), número de bolos ruminais (BOL),
número de mastigações merícicas (MMnd), número de mastigações merícicas por bolo (MMnb) e tempo de mastigações
merícicas por bolo (MMtb) (Tabela 1).Ribeiro et al., (2006), trabalhando com caprinos submetidos a alimentação à vontade e
restrita, também não observou efeito (P>0,05) para as variáveis eficiência de alimentação (EAL), eficiência de ruminação
(ERU) e tempo de mastigação total (TMT). Tal acontecimento pode ser explicado pelo fato de, em ambos os estudos, as
dietas possuírem mesma composição nutricional e diferirem apenas quanto ao nível do fornecido.Silva et al. (2019),
trabalhando com caprinos castrados e não castrados suplementados ou não com vitamina E, não observou efeito (P>0,05)
para as variáveis número de bolos ruminais (BOL), número de mastigações merícicas (MMnd), número de mastigações
merícicas por bolo (MMnb) e tempo de mastigações merícicas por bolo (MMtb), obtendo médias de 6,39 nº/dia, 313,23
nº/dia, 48,70 nº/dia e 42,43 s/bolo, respectivamente.



Conclusão: A inclusão da torta de babaçu até o nível de 18% na dieta, não influencia o comportamento ingestivo de cabritos
terminados em confinamento. 
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Introdução: A região Nordeste foi a única região do País a ter crescimento do rebanho de ovino, passando de 7,7 milhões de
animais em 2006 para cerca de 9 milhões em 2017, crescimento de 15,94%. O número de estabelecimentos agropecuários
com exploração de ovinos cresceu cerca de 20%, tendo os maiores números na região Nordeste (28,4%) e Sul (12,5%) e
havendo uma redução de 33% no Sudeste. O rebanho de ovinos comercializados apresentou uma crescimento de
aproximadamente 50%, passando de 2,28 para 3,37 milhões de animais vendidos, movimentando R$ 641 milhões, tendo
destaque no aumento para as regiões Nordeste (81,4%) e Norte (29,7%) (1). A produção de carne tem demostrado grande
potencial, apresentando-se como uma boa opção para o agronegócio brasileiro e uma alternativa para o incremento do
desenvolvimento rural e o Brasil possui requisito para ser um exportador de carne ovina (2). 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na fazenda Bela Vista no município de Encruzilhada-Ba, o delineamento
utilizado foi o inteiramente casualizado em um esquema fatorial 2x2, sendo duas proporções de volumoso (40 ou 60%) e dois
níveis de substituição do milho pela palma (0 ou 100%) com seis repetições. Foram utilizados 24 animais, mestiços, não
castrados, com aproximadamente 26 kg, alojados em baias individuais suspensas com o piso ripado de madeira, providas de
comedouros e bebedouros individuais dispostos frontalmente. O período experimental foi de 21 dias, no 20° dia os animais
foram submetidos à observações visual no intervalo de 10 minutos com duração de 24 horas, as variáveis registradas foram
alimentação, ruminação e ócio. A duração média diária desses períodos de atividades foram calculados e dividindo a duração
total de cada atividade pelo seu respectivo número de períodos. Os dados foram submetidos a análise de variância e as medias
comparadas pelo teste F a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: Para a alimentação em horas, a interação não foi significativa (P>0,05), como também para a as
proporções de volumosos e de palma (P>0,05). Uma dieta adequada e que não limite a alimentação disponibiliza aos animais
nutrientes necessários para expressar seu potencial (Tabela 1). A ruminação em horas, a interação não foi significativa
(P>0,05), como para as proporções de volumoso (P>0,05), porém para as proporções de palma em substituição ao milho
houve diferença (P<0,05), onde substituiu o milho pela palma as horas de ruminação foi maior (9,3 horas) em relação a não
substituição (8,0 horas). O corte da palma foi realizado manualmente, devido ao tamanho da partícula o animal teve que
retornar o bolo alimentar do rúmen para ser remastigado para que as partículas ficassem pequenas e fluidas para ação das
bactérias. Para o ócio em horas, a interação não foi significativa (P>0,05), para as proporções de volumoso houve diferença
(P<0,05), onde a proporção de 40% de volumoso os animais passaram mais tempo em ócio (10,7 horas) em comparação a
60% (9,7 horas). Fato ocorreu devido a quantidade de fibra, ficando menos tempo em ócio e mais tempo nas outras
atividades. Quando se substituiu o milho pela palma houve diferença (P<0,05), quando não houve substituição os animais
permaneceram mais tempo em ócio (11 horas) em comparação a substituição (9,5 horas). Os animais que receberam a dieta
com substituição do milho ficaram menos tempo em ócio. Esse fato ocorreu devido ao tamanho das partículas da palma, onde
os animais precisaram passar mais tempo ruminando.

 
Conclusão: Recomenda-se a utilização de 40% de volumoso e a substituição do milho pela palma em ditas para cordeiros
confinados 
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Introdução: Uma vez que o consumo de alimentos mais facilmente digestíveis possui correlação positiva com o desempenho
animal, o conhecimento do comportamento ingestivo, torna-se uma ferramenta de importante utilidade na pecuária leiteira.
Variáveis como consumo, tempos de alimentação, ruminação e ócio podem ser indicativos do bem-estar dos animais e,
consequentemente, auxiliar nas tomadas de decisões que possam trazer maior retorno financeiro ao produtor; no entanto, são
pouco exploradas as formas como dietas contendo alimentos alternativos atuam sobre o comportamento alimentar de novilhas
leiteiras. A prática do uso de alimentos como palma forrageira e cana-de-açúcar aliados a baixas quantidade de concentrado
pode promover resultados promissores para animais leiteiros, principalmente em regiões semiáridas. O objetivo do presente
estudo foi testar o efeito de quantidades de concentrado aliadas a palma forrageira e cana-de-açúcar sobre o comportamento
ingestivo de novilhas Girolando confinadas. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado na Unidade Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA,
Arcoverde - PE. Foram utilizadas 20 novilhas Girolando de corporal médio inicial de 160 kg ± 8,39 kg, distribuídas em
delineamento inteiramente casualizado. As dietas experimentais foram isoproteicas, formuladas para ganhos de 0,7 kg/dia
(NRC (2001), e a dieta basal foi composta por cana de açúcar (38,1%), palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana
(56,5%), sal comum (0,5%), mistura mineral (1,1%), ureia e sulfato de amônia (3,8%). As quantidades de concentrado foram
0,0; 0,4; 0,8 e 1,2 kg/dia, na matéria natural. As fêmeas foram alojadas em galpão coberto, dotado de piso com concretado,
com acesso livre à água e ao comedouro. A duração do estudo foi de 74 dias. A coleta de dados comportamentais foi
realizada ao 37° dia experimental, das 6h:00 da manhã até as 5h:59 do dia seguinte. Para obtenção dos dados, foram
registradas, em intervalos de 5 minutos, as atividades de alimentação (ida ao comedouro), ruminação (quando o animal estava
com o bolo ruminal na cavidade oral e realizando movimentos mandibulares de mastigação) e ócio (sem realizar nenhuma das
atividades anteriores). Os dados foram analisados por meio do programa estatístico SAS (Statistical Analysis Sistems, versão,
9.4). 
Resultado e Discussão: Foi observado efeito linear crescente sobre o consumo de matéria seca – MS (kg/dia), como
apresentado na Tabela 1. Uma vez que a alimentação foi composta por uma dieta basal para todos os animais, a diferença no
consumo de MS foi possivelmente devido ao incremento da quantidade de concentrado.Não foram observados efeitos dos
tratamentos sobre os parâmetros comportamentais, tampouco sobre as eficiências de alimentação e de ruminação, expressas
em função da MS ou da fibra em detergente neutro - FDN. Possivelmente, esses resultados foram em função da mesmas
proporções e tipo de volumosos ofertadas para todos os animais, pois, segundo Van Soest (1994), o tempo despendido em
ruminação é influenciado pela natureza da dieta e proporcional ao teor de parede celular dos volumosos. 

 
Conclusão: Embora o consumo de matéria seca tenha aumentado no presente estudo, dietas à base de palma forrageira e
cana-de-açúcar com quantidades crescentes de concentrado não influenciam o comportamento ingestivo, tampouco as
eficiências de alimentação e ruminação em função da matéria seca ou de fibra em detergente neutro em novilhas leiteiras. 
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq CAPES pelo apoio financeiro, ao IPA pelo fornecimento dos animais e
instalações e a todos os colaboradores da condução do estudo. 
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Introdução: Subprodutos da agroindústria não destinados ao consumo humano tem se apresentado como prática econômica
alternativa, com o objetivo de reduzir o custo das rações e minimizar o impacto ambiental.O farelo de arroz destaca-se por
possuir 13,6% de proteína bruta, 14,5 % de extrato etéreo, 4.007 kcal/kg de energia bruta, matéria mineral 8,3% e fibra bruta
4,2%. O farelo de arroz pode ser utilizado de várias maneiras, principalmente na alimentação animal como excelente fonte de
energia, além de proteína, fósforo, manganês, vitaminas, entre outros (Rostagno et al., 2011).Sendo assim, objetivou-se
avaliar o comportamento ingestivo de ovinos confinados consumindo dietas com níveis crescentes de farelo de arroz em
substituição ao milho moído. 
Material e Métodos: Foram utilizados 8 ovinos machos da raça Santa Inês com peso médio de 27 kg, mantidos em baias
individuais. Adotou-se o delineamento quadrado latino, com quatro níveis do farelo de arroz (0, 20, 40 e 60%) em
substituição ao milho em dietas para ovinos. Cada período experimental teve 16 dias de adaptação e cinco dias de coleta,
durante os quais foram registrados o consumo de alimentos, realizadas a coleta das sobras e avaliado o comportamento
ingestivo dos animais.A relação volumoso:concentrado foi de 30:70. Os ingredientes utilizados foram a silagem de milho,
farelo de soja, farelo de trigo e uréia além do milho moído e o resíduo. As dietas apresentaram médias de MS, PB e MM de
72, 19 e 6%, respectivamente. Com os níveis de substituição (0, 20, 40 e 60%) observou-se teores crescentes de EE (4,33;
5,21; 7,13 e 7,79%) e decrescentes de CHOT (69,88; 69,45; 68,09 e 67,42%).Para análise do comportamento ingestivo foi
realizada a observação visual dos animais a cada dez minutos, durante 24 horas. Durante a observação noturna dos animais, o
ambiente foi mantido com iluminação artificial. O registro do tempo despendido em alimentação, ruminação e ócio foi
realizado por observadores treinados em sistema de revezamento, posicionados estrategicamente de forma a não incomodar
os animais.Foi realizada análise de variância e as médias foram comparadas utilizando-se os contrastes linear e quadrático a
5% de probabilidade. Os procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio do programa Statistical Analysis System
(SAS, 2000). 
Resultado e Discussão: O tempo médio despendido em alimentação, ruminação e ócio, apresentaram diferença significativa
(P<0,05) entre os níveis testados (Tabela 1). Verificou-se efeito quadrático para alimentação e ruminação. Os maiores níveis
de substituição geraram aumento no tempo alimentação e redução no tempo de ruminação. Este resultado pode estar atrelado
à baixa necessidade de ruminação do farelo de arroz em comparação ao milho moído, por possuir tamanho de partículas
menores. De acordo com Mertens (1997), partículas de alimento menores passam pelo rúmen sem a necessidade de
ruminação, sendo o tamanho mínimo 1,18 mm de para estimular a atividade de mastigação.Quando aumentou os níveis de
substituição do farelo de arroz na dieta, houve efeito linear crescente (P<0,05) quanto ao tempo de ócio e menor tempo
despendido para alimentação e ruminação. Este resultado assemelha-se ao encontrado por Figueiredo et al., (2013), que
observou maior tempo de ócio nas dietas com concentrado em ovinos alimentados com diferentes fontes de fibra.Não foram
detectadas diferenças (P>0,05) no consumo de MS nos diferentes níveis testados. Sendo que, o maior tempo de alimentação
não refletiu no aumento desse consumo. Resultado ocasionado provavelmente, por esses animais passarem mais tempo
selecionando e mastigando no cocho do que efetivamente ingerindo alimento.

 
Conclusão: O uso do farelo de arroz em substituição ao milho em até 60% na dieta influenciou o comportamento ingestivo
de ovinos, porém não alterou o consumo de matéria seca. 
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Introdução: O resíduo da extração da fécula de mandioca aparenta ser um promissor alimento na nutrição de ruminantes,
devido ao valor nutricional, baixo custo e abundância na região Norte do país, no entanto apresenta teor de fibra em
detergente neutro (FDN) mais elevado do que os concentrados energéticos comumente utilizados.O comportamento ingestivo
é um parâmetro de avaliação do valor nutricional dos alimentos e avalia todas as ações cotidianas dos animais, que
correspondem a períodos alternados de alimentação, ruminação e ócio. A composição nutricional das dietas pode influenciar
o comportamento ingestivo. De acordo com Van Soest (1994), a elevação da taxa de FDN da dieta propicia o aumento no
tempo de ruminação pelo motivo da maior necessidade de processamento da fibra.Desta forma, objetivou-se avaliar o
comportamento ingestivo de ovinos confinados consumindo dietas com níveis crescentes de inclusão do resíduo de fecularia
em substituição ao milho moído. 
Material e Métodos: Utilizou-se 8 ovinos machos da raça Santa Inês com peso médio de 27 kg, mantidos em baias
individuais. O experimento foi conduzido em delineamento quadrado latino. Foram utilizados quatro níveis de substituição do
milho (0, 20, 40 e 60%) pelo resíduo de fecularia. Cada período experimental teve 16 dias de adaptação e cinco dias de coleta,
durante os quais foram registrados o consumo de alimentos, realizadas a coleta das sobras e avaliado o comportamento
ingestivo dos animais. A relação volumoso:concentrado foi de 30:70. Os ingredientes utilizados foram a silagem de milho,
farelo de soja, farelo de trigo e uréia além do milho moído e o resíduo. As dietas apresentaram médias de MS, PB e MM de
70, 17 e 3%, respectivamente. Com os níveis de substituição (0, 20, 40 e 60%) observou-se teores crescentes de FDN (24,9;
26,9; 30,8 e 31,9%) e decrescentes de CNF (42,0; 40,3; 38,7 e 36,9%) e EE (3,2; 2,8; 2,5 e 2,0%).Para medir as variáveis do
comportamento ingestivo foi realizada a observação visual dos animais a cada dez minutos, durante 24 horas. Durante a
observação noturna dos animais, o ambiente foi mantido com iluminação artificial. O registro do tempo despendido em
alimentação, ruminação e ócio foi realizado por observadores treinados em sistema de revezamento, posicionados
estrategicamente de forma a não incomodar os animais.Foi realizada análise de variância e as médias foram comparadas
utilizando-se os contrastes linear e quadrático a 5% de probabilidade. Os procedimentos estatísticos foram realizados com
auxílio do programa Statistical Analysis System (SAS, 2000). 
Resultado e Discussão: Não foi observada diferença no consumo de MS nos diferentes níveis testados (Tabela 1). Geron et
al. (2016) analisando a inclusão da raspa de mandioca desidratada (0,10,20,30%) na alimentação de ovinos, também não
encontraram diferenças significativas no consumo de MS, apresentando média de 680,66 g/dia.A distribuição das atividades
de alimentação, ruminação e ócio pode ser observada na Tabela 1. Houve efeito quadrático no tempo despendido para a
atividade de alimentação, efeito linear crescente para ruminação e efeito linear descrescente para tempo de ócio (P<0,05).Os
maiores níveis de substituição promoveram aumento no tempo de ruminação. Este resultado pode ser explicado pelos maiores
teores de FDN das dietas com o resíduo de fecularia. Conforme Van Soest (1994), o aumento na quantidade de FDN propicia
aumento no tempo de ruminação, devido a maior necessidade de processamento da fibra. Houve efeito linear decrescente
(P<0,05) quanto ao tempo de ócio com maiores inclusões de resíduo de fecularia de mandioca em minutos/dia, possivelmente
explicado pelo fato dos animais gastarem mais tempo com as atividades de mastigação. O tempo de mastigação é o somatório
do tempo gasto com alimentação e ruminação, logo a mastigação reduz o tempo em ócio. Gonçalves et al. (2001), avaliando
cabras alimentadas com dietas com diferentes relações volumoso:concentrado (100:0; 80:20; 60:40; 40:60 e 20:80),
verificaram que, com o aumento da fibra nas dietas, houve aumento nos tempos despendidos com alimentação e ruminação e
portanto, diminuição no tempo despendido com ócio.

 
Conclusão: A substituição do milho por resíduo de fecularia resulta em aumento do tempo de ruminação e redução do tempo
em ócio, sem, no entanto, alterar o consumo de matéria seca nos ovinos. Este resultado pode indicar a possibilidade de



inclusão do resíduo de fecularia desde que ele não cause queda na digestibilidade e desempenho animal. 
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Introdução: O sorgo é uma das plantas mais adequadas para a produção de silagem e se torna uma cultura forrageira cada
vez mais importante em muitas regiões do mundo (Gul et al. 2008). Apesar disso, assim como a silagem de milho, o sorgo é
bastante susceptível à deterioração aeróbica devido aos carboidratos residuais. Sendo assim, a inclusão de ureia como aditivo
químico apresenta efeito benéfico no incremento da estabilidade aeróbica da forragem conservada, pelo fato de atuar sem
distinção em todos os processos na silagem (Neumann et al., 2010). Objetivou-se avaliar o impacto da exposição aeróbica de
silagens de sorgo tratadas com ureia sobre o comportamento ingestivo em cordeiros terminados em confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à
Escola de Medicina Veterinária da UFBA. O ensaio teve duração de 25 dias, sendo 10 dias destinados a adaptação dos
animais às dietas e ao manejo experimental, e 15 dias posteriores para à coleta de dados. Quarenta cordeiros mestiços Dorper
x Santa Inês, machos, não-castrados, com média de 5 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, foram
distribuídos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2 x 3) sendo avaliados dois
tipos de silagem (sem adição de ureia e adição de 5 g/kg de ureia, com base a matéria natural) e 3 períodos de exposição ao
oxigênio (0, 24 e 48 horas). Os cordeiros foram alimentados duas vezes ao dia na forma de mistura completa, com uma
relação volumoso:concentrado, 50:50. As dietas foram formuladas de modo a serem isonitrogenadas para ganhos de peso
estimados de 200g/dia (NRC, 2007). O consumo dos nutrientes foi estimado pela diferença entre o total de cada nutriente
contido nos alimentos ofertados e o total de cada nutriente presente nas sobras. Os animais foram submetidos à observação
visual durante um período de 24 horas, em intervalo de cinco minutos, sendo avaliados os tempos de alimentação, ruminação
e ócio, assim como os tempos e mastigações merícicas conforme Bürger et al (2000). As médias dos mínimos quadrados
foram comparadas pelo teste de Tukey, considerando 5% de probabilidade para o erro tipo I. todas as análises foram feitas
através do PROC MIXED do SAS. 
Resultado e Discussão: Somente os números de mastigações por bolo (N°/bolo) e o tempo de mastigações foram
influenciados pelos níveis de inclusão de ureia na silagem de sorgo quando fornecido em dietas para cordeiros (P<0,05).
Contudo, a inclusão de até 5 g/kg de ureia e exposição aeróbica por até 48 horas não influenciaram os tempos despendidos em
alimentação, ruminação e ócio, assim como o consumo de MS e FDNcp (P>0,05). Maiores tempos e números de mastigações
merícicas foram observados em cordeiros alimentados com silagens de sorgo tratadas com ureia possivelmente devido a
incorporação de compostos nitrogenados insolúveis na parede celular devido ao uso deste aditivo, interferindo no
comportamento ingestivo dos animais. Este resultado corrobora com o que foi descrito por Chenost e Dulphy (1987), de que
forragens tratadas com ureia ou amônia apresentam baixa digestibilidade do nitrogênio devido à ocorrência de compostos
fenólicos nitrogenados indigestíveis. Além disso, é sabido que mudanças na composição da dieta, fonte de forragem e manejo
têm impactos na função ruminal e no comportamento ingestivo em ruminantes (Van Soest 1994).

 
Conclusão: A inclusão de até 5 g/kg de ureia na silagem de sorgo promove alterações no número e tempo despendido em
mastigação pelos animais. Contudo, a exposição aeróbica da silagem por até 48 horas independentemente da dose de ureia,
não altera o comportamento ingestivo em cordeiros confinados. 
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Casali, A.D.P.Ingestivebehavior in Holstein calves fed diets withdifferentconcentratelevels. Revista Brasileira de Zootecnia,
v.29, p.236–242, 2000. Chenost, M.; Dulphy, J.P.Amelioration de lavaleuralimentaire (composition, digestibilitr, ingestibilitr)



desmauvaisfoins et despailles par lesdifferentstypes de traitement. In: C. Demarquilly (Editor), Les Fourrages Secs: Récolte,
Traitement, Utilisation. INRA, Paris, pp. 199- 230, 1987.Gul, I.; Demirel, R.;Kilicalp, N.;Sumerli, M.; Kilic, H. Effect of
crop maturity stages on yield, silage chemical composition and in vivo digestibilities of the maize, sorghum and sorghum-
sudangrass hybrids grown in semi-arid conditions. Journal of Animal and Veterinary Advances, v.7, n.8, p.1021– 1028,
2008.National Research Council. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World
Camelids. 1.ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 2007. 384p. Neumann, M.; Oliboni, R.; Oliveira, M.R.; Faria,
M.V.; Ueno, R.K.; Reinerh, L.L.; Durman, T. Chemicals additive used in silages. Applied Research &Agrotechnology, v.3,
n.2, p.187-208, 2010.Teixeira, A.M.; Ribeiro, G.D.O.; Velasco, F.O.; Faria, W.G., Rodriguez, N.M.; Rodrigues,
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Introdução: O efetivo de caprinos no Brasil é de 8.254.561 cabeças (IBGE, 2017), a Região Nordeste abriga 93,0% do 

rebanho do país, comum total de 9,09 milhões de cabeças. Os quatro estados com os maiores rebanhos, juntos detém 

aproximadamente 78,0% doefetivo nacional e encontram-se na Região Nordeste. (IBGE, 2016). Alagoas possue um rebanho 

com 35.581 animais, sendo MataGrande, Delmiro Gouveia e Água Branca os municípios com os maiores rebanhos, ambos 

situados no Sertão do estado, juntosrepresentam mais de 30,0% do rebanho estadual (IBGE, 2017). São vários os fatores que 

alteram a composição físico-química emicrobiológica do leite, tais como: Raça, idade, período de lactação, manejo nutricional 

e sanitário. Sabendo da interferência dosmanejos adotados na propriedade na qualidade, processamento, comercialização e 

segurança no consumo do leite e de seusderivados, objetivou-se com esse trabalho avaliar a composição físico-químicas e 

microbiológicas do leite de cabras do AgresteAlagoano. 

Material e Métodos: Trabalho realizado em 13 propriedades do Agreste Alagoano, pertencentes a produtores vinculados a 

Associação de Agricultores Alternativos em Igaci - Alagoas, entre os meses de Janeiro e Abril de 2018. Para análise física 

foram coletadas amostras de leite de duas cabras selecionadas aleatoriamente em cada coleta, as amostras foram coletadas e 

analisadas separadamente. A temperatura foi aferida simultaneamente a densidade com o uso de termolactodensímetro. O pH 

mensurado pela medida direta do potenciômetro digital. Para as análises da composição química e microbiológica, foram 

coletadas três amostras homogêneas de leite logo após a ordenha, diretamente do galão contendo o leite de todo o rebanho, 

armazenadas em frascos plásticos contendo o conservante (2-bromo-2-nitro-1,3-propanodiol) devidamente identificado, as 

amostras foram homogeneizadas até a completa dissolução dos comprimidos, condicionadas em caixa térmica sob 

temperatura inferior 7o C e enviadas ao laboratório . As análises foram realizadas no Laboratório do Programa de 

Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Nordeste (PROGENE) localizado nas instalações da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco em Recife, através do método do analisador infravermelho Bentley 2000 (Bentley, 1994), no prazo máximo de 

quatro dias apos as coletas. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de média Tukey com nível de 5% de 

probabilidade. 

Resultado e Discussão: O fator tempo possue capacidade de influenciar as características edafoclimáticas, bem como no na 

idade e período lactacional do animal, ambos os fatores possuem correlação direta com a composição do leite. A gordura é 

facilmente alterada pela alimentação, tem como precursor o ácido acético, produto da digestão de fibras (GONZÁLEZ et al.; 

2001). O maior valor para tal componente no mês de abril pode ser explicada pelo fornecimento de forragens em maior 

proporções e em melhor estágio fisiológico, resultando em dietas com maiores percentuais e disponibilidade de fibra efetiva, 

por se tratar de um mês pertencente ao período chuvoso (MARENGO et al.; 2011). O valor de proteína bruta encontrado nos 

alimentos pode ser fracionado em dois grupos, Proteínas Degradáveis no Rúmen (PDR) e Proteínas Não Degradáveis no 

Rúmen (PNDR), sendo a PNDR a fração que estará disponível para o animal digerir e utiliza-la na deposição muscular e no 

leite(GONZÁLEZ et al.; 2001). Os valores superiores ao exigido pela Instrução Normativa no 37 pode ser explicado pela 

qualidade da fonte de proteína utilizadas na fabricação da ração, que nesse caso se trata de farelo de soja e caroço de algodão, 

que possuem valores médios de Proteína Bruta de 48,9% e 23,14% respectivamente (BR-Corte 3.0). Sólidos Totais representa 

todos os componentes do leite com exceção da água, sendo a gordura o que possui maior influência nas suas concentrações, o 

que explica os maiores valores de Sólidos nos meses que possue maior concentração de gordura no leite. Como expresso na 

Tabela 1. 

 

 

 

Conclusão: A variação de alimentos na alimentação de cabras leiteiras desencadeia leite com variação na composição 

química sem afetar a composição física e a microbiológica. Os meses de março e abril favorecem a composição de gordura, 

proteína e sólidos totais do leite, por serem meses que iniciam o período chuvoso. 
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Introdução: A palma forrageira (Nopalea Cochenillifera (miúda)), é muito utilizada na alimentação de ruminantes, no 

entanto, seu fornecimento como único componente da dieta não é indicado, pois pode promover distúrbios nutricionais 

(GOUVEIA et al., 2015). Com isso, seria necessário a associação de uma fonte de fibra, como o capim andropógon 

(Andropogon gayanus cv. planaltina). A silagem na forma de ração completa é composta de uma mistura de ingredientes  

incluindo forragens, concentrado e aditivos para que juntos possam proporcionar um alimento que atende a uma determinada 

categoria animal (KOMALASARI et al., 2014). Diante disso, a junção de palma forrageira, capim andropógon e 

concentrados proteicos e energéticos, tendem a induzir fermentações desejáveis do material, facilitando o consumo de todos 

os nutrientes. Assim, o presente trabalho objetivou-se avaliar a composição química de silagens na forma de ração completa a 

base de palma forrageira e capim andropógon. 

Material e Métodos: O trabalho foi conduzido na Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus – PI. Os tratamentos foram 

representados por cinco diferentes rações em que variaram níveis de inclusão de capim andropógon de 0; 20; 25; 30 e 35% na 

matéria seca (MS). As rações foram formuladas para atender aos requisitos nutricionais de cordeiros para um ganho de peso 

diário de 200 g (NRC, 2007), incluindo os seguintes ingredientes: palma forrageira, capim andropógon, farelo de trigo, farelo 

de soja e farelo de milho. Após 60 dias, os silos foram abertos e foram coletadas amostras (300 g) do material ensilado para 

posteriores análises químicas. Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), nitrogênio total 

(NT), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e 

ácido (NIDA) de acordo com metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002). A fibra insolúvel em detergente neutro 

(FDN) e ácido (FDA) foram feitas segundo Van Soest et al. (1991). Os carboidratos totais (CHOT) foram obtidos pela 

equação: 100 – (%PB + %EE + %MM) e os carboidratos não fibrosos (CNF), pela diferença entre CHOT e a FDN. Os 

valores dos nutrientes digestíveis totais (NDT) foram estimados por meio da equação: NDT (%MS) = 88,9 ? [FDA (%MS) × 

0,779]. Todos os dados foram analisados usando o procedimento MIXED do SAS. Os efeitos do nível de inclusão do capim- 

andropógon sobre as variáveis analisadas foram avaliados usando contrastes ortogonais (opção CONTRAST) para determinar 

os efeitos linear, quadrático e cúbico (P-valor foi =0,05.). 

Resultado e Discussão: Na Tabela 1 encontram-se a composição química das silagens. Os teores de MS das silagens 

variaram de 19,06 a 25,77%. Esses valores estão abaixo da faixa ideal, de acordo com a classificação de McDonald et al. 

(1991), que indicam valores de MS entre 30 a 35% para silagens de alta qualidade. No entanto, não comprometeu os demais 

nutrientes. Com a maior porcentagem de capim na deitas experimentais esperava-se que ocorresse um aumento no teor de 

fibra e, consequentemente, dos seus componentes: FDN, FDA e HEM (SILVA et al., 2014a). Com a diminuição do nível de 

palma nas silagens, diminuiu as concentrações de MM, aumentando os teores de MO. Para os teores de EE, o acréscimo foi 

na ordem de 0,03% com o aumento do capim. Para NT e PB demonstraram comportamento cúbico (P<0,0001). Esse 

comportamento não era esperado, podendo ter ocorridos devido a diferentes processos fermentativos dentro do silo.Para os 

CHOT apresentou-se um efeito quadrático (P<0, 0001), que pode ser devido ao aumento no teor de FDN, e dos teores de PB  

e EE, sendo essas últimas variáveis utilizadas em sua equação. O decréscimo linear dos CNF era esperado, considerando o 

balanceamento das dietas, pois a diminuição da palma e o aumento do capim-andropógon nas dietas tenderiam a esse 

comportamento. As porcentagens de NIDN, NIDA e NDT diminuíram linearmente. O comportamento dos teores de NDT era 

esperado, relacionando o aumento da porcentagem de capim-andropógon com a diminuição da porcentagem de palma 

forrageira nas dietas. 



 

 

Conclusão: A associação da palma forrageira com o capim-andropógon como fonte de volumoso em silagens, na forma de 

ração completa, pode ser uma alternativa alimentar destinada a cordeiros em crescimento. 
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Introdução: O Brasil, possui uma vasta produção agrícola, tendo como destaque o algodão (Gossypium hirsutum L., 

Malvaceae). Em seu processamento é gerado um resíduo, que tem baixo custo e possibilidade de ser utilizado na alimentação 

de ruminantes. Entretanto, as palhadas e cascas são resíduos que apresentam limitações nutricionais, como o alto teor de fibra 

lignificada e a baixa digestibilidade, resultando em redução do consumo e desempenho animal (REIS; RODRIGUES, 1993; 

GARCEZ et al., 2014). Uma alternativa é a utilização de tratamento químico, com o uso de hidróxido de sódio (NaOH), uma 

vez que, compostos alcalinos normalmente promovem redução da FDN,podendo influenciar positivamente o consumo de MS 

doalimento, elevando o valor nutricional do resíduo (PIRES et al., 2006). Diante disso, objetivou-se avaliar os efeitos do 

NaOH, no tratamento do resíduo de algodoeira, sobre a composição química e digestibilidade in vitro da MS. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal do Núcleo de Estudo e Pesquisa em 

Produção Animal - NEPPA do Campus IX da UNEB, em Barreiras - BA. O resíduo de algodoeira, adquirido na própria 

região, foi tratado com 0; 1,5; 3,0 e 4,5% de NaOH com base na MS e tempos de abertura de sete, 14, 28 e 56 dias, seguindo 

um delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 4x4, com quatro repetições. A quantidade de resíduo 

de algodoeira utilizada em cada tratamento foi de 1,0 kg, sendo acondicionados em baldes plásticos com capacidade de 10 

litros e aplicadas as soluções de NaOH nas proporções 2:1 (água:NaOH) por meio de pulverizador. Finalizado o preparo, 

permaneceram em câmara climática a temperatura constante de 25°C, até o dia das avaliações. Passado o período de 

tratamento, foram coletadas sub amostras, as quais foram pré secas e moídas seguindo as recomendações de Detmann et al. 

(2012). Para a determinação da composição química do resíduo, foram analisados os teores de matéria seca, matéria mineral, 

proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, hemicelulose de acordo com Detmann et al. (2012). 

Associado a isso, analisou-se a digestibilidade in vitro da MS, pelo método Ankon (ANKON TECHNOLOGY, 2016). Os 

dados obtidos foram submetidos a análise de variância e regressão, bem como teste de média, considerando com efeito 

significativo o nível de 5% de probabilidade. O procedimento foi realizado com o auxílio do programa estatístico Statistical 

Analysis System (SAS, 2002). 

Resultado e Discussão: Houve interação entre os níveis de NaOH x tempos de tratamento (P<0,05) em relação aos teores de 

MS. Apresentou efeito quadrático em relação as doses de NaOH com 2,87% aos sete dias , 4,92% aos 28 dias, e 3,24% aos 56 

dias de tratamento. Em relação a MM, houve interação entre os níveis de NaOH x tempos de tratamento (P<0,05). 

Apresentou efeito quadrático em relação as doses de NaOH sendo 3,34% aos 28 dias (máximo), e 2,33% aos 56 dias de 

tratamento (mínimo). Avaliando a PB, não houve efeito das doses aplicadas e dos tempos de tratamentos (P>0,05), 

apresentando valor médio de 5,2%, resultado esse já esperado, uma vez que, não foram adicionadas fontes extras de 

nitrogênio. Não houve interação entre doses de NaOH x tempo de tratamento (P>0,05)em nenhum componente da fração  

fibrosa (FDN, FDA e Hemicelulose). A FDN apresentou efeito quadrático em relação as doses de NaOH, com 4,08% de 

NaOH (máximo). Diante disso constata-se a eficiência do NaOH de solubilizar parcialmente a hemicelulose e expandir a 

celulose, facilitando a ação dos microrganismos do rúmen à parede celular (VAN SOEST, 1994). A FDA apresentou 

comportamento linear decrescente conforme o aumento dos níveis de NaOH, reduzindo em 1,61% para cada ponto percentual 

de NaOH, corroborando com os achados de Zanine et al. (2006). A hemicelulose presentou efeito quadrático, com ponto 

máximo de 2,77% de NaOH. A DIVMS apresentou efeito linear positivo, aumentando em 1,29% a cada ponto percentual de 

hidróxido adicionado, o que ressalta o melhor aproveitamento do resíduo de algodoeira quando tratado com compostos 

alcalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta(PB), fibra em detergente neutro 1 

(FDN), fibra em detergente ácido {FDA), hemicelulose e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) do 

resíduo da algodoeiratratado com diferentesniveis dehidróxido de sôdio(NaOH) 
 
 

(%) 

 
 

14      68,9 ab 71,1 b     69,9 b 69,3b 69,8 c NS 

28 61,9 c 68,8 b 68,6 b 70,3 b 
2,0 

67,4 d 
9 

Y=  61,86 •  3,23x - 0,33x2 0,9 1 

56 67 ,1 b 74,5 a 75,5 a 75,2 a 73,1 b Y=  67,40 •  5,49x - 0,85x2 0,9 7 

     MM(%MS)   

 11,4 a 11,2 a 11,0 a 10,4b 11,0 ab Y= 11,45 - o,20x 0,89 

14 10,5 b 11,3 a      10,7 a      11,0 ab 10,9 ab NS 

28 9,4 c 11,0 a 11,3 a 11,3 a 10,7b 
3,1

 
1 

Y= 9,40 • 1,26x- o,19x2 
0,98 

56 11,3 a 11,1a 10,8 a 11,4 a 11,2 a Y= 11,39- 0,40x • 0,09x.2 0,8 

  PB (%MS)  

7 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 

14 5,1 5,2 5,2 5,2 
5,2 

18,45 NS 

28 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 

56 5,1 5,2 5,2 5,3 5,2 
 

  FDN/%MS)  
7 71,4 70,4 68,5 65,7 69 

14 71,3 70,4 68,3 65,5 
68,9 

1,92 Y= 71,348- 0,346x- o,210x2 0,99 

28 71,3 70,4 68,3 65,5 68,9 
56 71,3 70,3 68,4 65,4 68,9 

  FDA %MS  

7 65,5 62,5 60,4 58,4 61,6  

14 65,5 62,7 60,2 58,1 
61,6 

1,8 Y= 65,314 -1,614x 0,99  

28 65,6 62,8 60,2 58,4 61,7  

56 65,6 62,6 60,3 58,5 61,8  

  Hemicelluose(%MS)  

7 6 7,9 8,2 7,7 7,4  

14 5,9 7,7 8,1 7,4 
7,3 

21,15 Y= 5,811 • 1,712x - 0,309x.2 0 ,99  

28 5 ,7 7, 6 8,1 7 , 1 7,1  

56 5 ,7 7, 7 8,1 7 7,1  

DI VMS (%MS) 

7 49,8 51,7 52,6 55 52,3  

14 49,7 51,9 53,1 55,1 
52,5 

3,74 Y= 49,662•  1,286x 0,99  

28 48,5 51 54 54,9 52,1  

56 49,7 52,7 55,2 55,9 53,4  

CV=coefci ientede variação;R2= coeficiente deregressão 

 

Conclusão: O tratamento do resíduo da algodoeira deve ser adotado respeitando o nível de 4,5% de NaOH com base na MS, 

por um tempo de sete dias, garantindo assim o melhor aproveitamento. 

Referências Bibliográficas: ANKOM TECHNOLOGY - In Vitro True Digestibility using the DAISY II Incubator [on line], 

2010. Disponível em: < http:// www.ankom.com>. Acesso em: 29 de setembro de 2019.DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; 

VALADARES FILHO, S.C.V.; QUEIROZ, A.C.; BERCHIELLI, T.T.; SALIBA, E.O.S.; CABRAL, L.S.; PINA, D.S., 

LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. Métodos para análise de alimentos. 1ª Ed. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. 

214 p.GARCEZ, B.S.; ALVES, A.A.; LIMA, N.A. Tratamentos químicos na melhoria do valor nutritivo de volumosos. 

Revista Eletrônica Nutritime, v.11, n.1, p.3085-3093, 2014.PIRES, A.J.V.; REIS, R.A.; CARVALHO, G.G.P. et al. Bagaço 

de cana-de-açúcar tratado com hidróxido de sódio. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.3, p.953-957, 2006.REIS, R.A.; 

RODRIGUES, L.R.A. Amonização de volumosos. 1ª ed. Jaboticabal: FUNEP, 1993a. 22p.VAN SOEST, P.J. Nutritional 

ecology of the ruminant. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 1994. 476p.ZANINE, A. M; et al. Efeito de níveis de 

hidróxido de sódio sobre o desenvolvimento de mofos e leveduras e valor nutricional do bagaço de cana-de-açúcar. Livestock 

research for rural development, v. 18, n. 6, p. 1-12, 2006. 

Dias
  Niveis deNaOH  

Médias
 

1,5 3 4,5 
CV Equação R' 

    MS /%MN)   

71,0 a 76,5 a 77,3 a 75,7 a 75,1 a Y=  71,15 •  4,52x - o,79x.2 0,99 
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Introdução: A palma forrageira representa um importante recurso forrageiro, constituindo-se como um alimento com 

elevado valor energético, alta palatabilidade, além de digestibilidade, superior a do milho. Entretanto, apresentam em sua  

composição, baixos teores de matéria seca, fibra e proteína necessitando dessa forma de um aporte nutricional (SANTOS, 

2018). A maniçoba, surge como uma alternativa complementar ao déficit nutritivo existente na palma forrageira, em virtude 

do seu elevado valor nutricional, contribuindo com aumentos significativos dos teores de matéria seca, fibra e proteína bruta. 

É uma espécie nativa e assim como a palma, é adaptada as condições semiáridas (COSTA et al., 2008) e portanto de fácil 

obtenção, o que garante dessa forma, a alimentação do rebanho durante a época mais crítica do ano.Objetivou-se avaliar a 

composição químico-bromatológica da silagem de palma forrageira associada à maniçoba em diferentes tempos de abertura 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Metabolismo Animal da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. 

Foram avaliados cinco níveis de adição da maniçoba (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) na ensilagem da palma em seis tempos  

de aberturas dos silos (1, 7, 15, 30, 60 e 90) dias, em delineamento fatorial (5 x 6) com 3 repetições. O material foi 

homogeneizado manualmente e ensilados em silos experimentais feitos de policloreto de polivinila (0,10 x 0,50 cm), onde em 

cada silo foi adicionado em média 2 kg de forragem fresca. Para as análises de composição químico-bromatológica, coletou- 

se uma amostra de 400 g de plantas de palma e de maniçoba antes da ensilagem e das silagens nas aberturas pré- 

estabelecidas.As análises de composição em de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo 

(EE), segundo as metodologias descritas pela AOAC (1990). Os teores de carboidratos totais (CT), foram obtidos por meio de 

equações descritas por Sniffen et al., (1992). As concentrações de fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina (LIG), carboidratos nãofibrosos (CNF), celulose (CEL) e hemicelulose 

(HEM), foram determinadas de acordo com Van Soest et al., (1992).Os dados foram submetidos à análise de variância e 

regressão e as médias, comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade, por meio do Statistical Analysis System – 

SAS(2015). 

Resultado e Discussão: Não foi observado interação (P>0,05) entre os níveis de inclusão da maniçoba na silagem de palma 

forrageira e os tempos de abertura. Observa-se na tabela 2, que não houve efeito (P<0,05) isolado para os tempos de abertura, 

em que, os valores dos componentes nutricionais permaneceram inalterados em até 90 dias de armazenamento. Diante disso, 

vale ressaltar que a não alteração da composição química da silagem em longos períodos, deve-se ao procedimento de 

ensilagem eficaz seguida por recomendações técnicas adequadas.Os valores de matéria seca encontrados no presente trabalho 

(20,68%) estão abaixo do recomendado por McDonald et al. (1991), que indicam teores de MS entre 30 a 35% para silagens 

de boa qualidade.Os valores de PB observados nas silagens se encontram acima dos valores mínimos recomendados por Van 

Soest (1994) na alimentação de ruminantes em que, dietas com concentrações de PB acima de 7% não influenciam o 

consumo, porém provocam declínio na ingestão de MS nas dietas com valores abaixo dessa média.Os valores de FDN acima 

de 55 a 60% podem correlacionar-se negativamente com o consumo voluntário dos animais, no entanto, valores inferiores 

foram encontrados no presente trabalho (40,09%), evidenciando aporte nutricional compatível aos requisitos nutricionais 

estabelecidos na literatura.As médias encontradas de CNF encontrados no presente trabalho se encontram de acordo o 

encontrado por Wang et al. (2016), em pesquisa com silagem de ração mista total contendo Milho Integral (26,6 a 63,2 g/kg 

MS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Composição bromatológica da silagem de palma forrageira com diferentes níveis de 

inclusãode maniçoba nos diferentes temposde abertura 
 

Variável Tempo de abertura (dias) CV 

(%) 1 7 15 30 60 90 
Equação 

(%) 

MS 20,86 20,51 20,74 20,85 20,59 20,51 Y = 20,68 2,83 

MM 10,72 11,03 10,95 10,98 11,18 10,92 Y = 10,96 3,14 

EE 3,17 3,18 3,17 3,14 3,19 3,2 Y = 3,18 3,93 

PB 9,24 9,39 9,31 9,01 9,17 9,21 Y = 9,22 2,98 

FDN 39,94 40,54 39,26 40,43 40,3 40,07 Y = 40,09 4,45 

FDA 23,1 22,89 23,07 23,58 23,55 23,38 Y = 23,26 4,95 

CHOT 76,87 76,4 76,57 76,88 76,46 76,67 Y = 76,64 0,67 

CNF 36,92 35,87 37,31 36,45 36,15 36,6 Y = 36,55 5,11 

LIG 7,98 6,02 6,27 6,23 6,17 6,26 Y = 6,49 49,43 

CEL 16,84 17,65 16,86 16,85 16,75 16,69 Y = 16,94 8,19 

HEM 16,59 16,87 16,81 17,35 17,38 17,12 Y = 17,02 7,04 

MS - matéria seca; MM - matéria mineral; EE - estrato  etéreo;  PB -  proteína bruta; FDN - 

fibra em detergente neutro; FDA -  fibra em detergente ácido; CHOT - carboidratos totais; CNF 

-   carboidratos não  fibrosos;  LIG -   lignina;  CEL  -   celulose;  HEM -   hemicelulose;  CV - 

coeficiente de variacão. 

 

Conclusão: A composição químico-bromatológica da silagem de palma forrageira associado a maniçoba não são alteradas 

independente do nível de inclusão em até 90 dias de ensiladas. 
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COMPOSIÇÃO REGIONAL DA CARCAÇA E TECIDUAL DOS CORTES COMERCIAIS DE 

NOVILHOS NELORES, ABATIDOS COM DIFERENTES ESPESSURAS DE GORDURA 
SUBCUTÂNEA 

MARICLEIDE M. DE LIMA¹;, GLADSTON R. DE A. SANTOS¹; JOSÉ A. SANTANA NETO¹; LUDMILA C. G. 

PASSETTI²; STEFANE S. S. DE ANDRADE¹; ANTÔNIO P. DE BARROS NETO¹; ERIKA S. DÓREA¹. 

¹Universidade Federal de Sergipe; ²Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Contato: marimenezes.lima@gmail.com 

Introdução: O Brasil apresenta-se atualmente como grande produtor de carne bovina, obtendo alto destaque no mercado 

externo (3). Essa posição eleva a imagem do país como um dos principais produtores e comerciantes de carne bovina no 

mundo e isso deve-se às melhorias no processo de produção, como a adoção de novas tecnologias para alimentação, genética, 

manejo e saúde dos animais, melhorando a produtividade e qualidade dos produtos comercializados (2). A ultrassonografia é 

um método que tem sido bastante utilizado para monitorar a musculosidade e grau de acabamento em bovinos, sendo possível 

abater animais com o mínimo de deposição de gordura exigida pelos frigoríficos (3mm), é uma técnica viável, não invasiva e 

com boa acurácia, se praticada por uma pessoa capacitada (1).Deste modo, objetivou-se avaliar a composição regional da 

carcaça e tecidual dos cortes comerciais em novilhos nelore, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea, 

avaliadas através do método de ultrassonografia. 

Material e Métodos: Utilizou-se 24 novilhos Nelore, inteiros, com média de 11 meses e peso vivo de 287,45 ± 28,81kg. A 

dieta continha 13% de proteína e 75% de NDT, formulada para ganho de 1,3 kg/dia. O delineamento foi de blocos 

casualizados, com os animais distribuídos aleatoriamente em três tratamentos: 4, 6 e 7 mm de EGS (8 por tratamento) e cada 

um uma repetição, enviados para abate após atingirem as espessuras determinadas. A cada 21 dias os animais foram pesados  

e capturadas imagens de ultrassonografia para espessura de gordura subcutânea (EGS), utilizando-se aparelho ALOKA 500V, 

com sonda linear de 17,2 cm, de 3,5 MHz e um acoplador acústico com um sistema de captura de imagens (Blackbox, 

Biotronics Inc., Ames, IA, EUA), manipulado por pessoa capacitada. Foi feita uma assepsia entre a 12ª e 13ª costela esquerda 

do animal, adicionado óleo vegetal para acoplamento do transdutor que foi disposto perpendicular ao músculo Longíssimus 

dorsi, entre 12ª e 13ª costelas. Os animais foram enviados para um frigorífico com SIF (Sistema de Inspeção Federal). 

Determinou-se o peso e rendimento da carcaça quente (PCQ, RCQ), pela razão: PCQ/PV jejum x 100. Na meia carcaça 

obteve-se os cortes primários: dianteiro, costilhar e traseiro e comerciais: acém, capa de contrafilé, contrafilé, coxão duro, 

coxão mole, cupim, filet mignon, fraldinha, lagarto, maminha, miolo de alcatra, paleta, patinho e peito. Após dissecação dos 

cortes, com separação dos tecidos muscular, adiposo e ósseo, foi realizada a análise de variância ANOVA e quando “F” foi 

significativo fez-se o teste de Tukey, com 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Não houve diferença estatística para o ganho médio diário (GMD), peso inicial (PI) e peso final (PF) 

(P>0,05) entre os tratamentos, pois os animais receberam condições de manejo semelhantes (Tabela 1). O ganho de peso 

(GP), foi maior para os animais submetidos a terminação de 7mm de espessura de gordura subcutânea (EGS), devido o maior 

tempo que eles passaram confinados (94 dias) para atingir a EGS determinada, em relação aos demais (87 dias). A variável 

perdas por resfriamento (PPR), apresentou diferença estatística (P<0,05), os animais do tratamento 7mm apresentaram 

menores perdas por resfriamento (1,40%) em relação aos tratamentos 4 e 6 mm de EGS (2,18 e 1,78% de perdas, 

respectivamente). Dentre os cortes primários(dianteiro, traseiro e costilhar), o dianteiro foi o único que apresentou diferença 

estatística (P<0,05) entre os grupos estudados, para os animais submetidos ao tratamento de 7mm de EGS. Entre os cortes  

secundários, não ocorreu diferença estatística nos seus rendimentos entre os tratamentos (P>0,05). A maior EGS não alterou 

os rendimentos dos cortes (P>0,05), resultado importante já que maior deposição de gordura na carcaça significa aumento no 

tempo de confinamento e nos custos de produção. A EGS não influenciou as porcentagens teciduais dos cortes, mas foi 

possível observar que o sistema de confinamento influencia de forma positiva no seu acúmulo, mostrando, por exemplo, que 

os animais que passaram menor período de tempo no confinamento conseguiram depositar gordura dentro da porcentagem 

exigida, sendo necessário fornecer uma alimentação adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Desenvolvimento ponderai e caracteristicas quantitativas da carcaça de novilhos 

nelores terminadosem confinamento e seus respectivosvalores de espessura de gordura (mm). 
Espessurade Gordura 

Variáveis  mm  

 4 6 7 CV (%) Pr > f 

PI (kg) 278,63a 292,13a 291,63a 10,23 0,58 

PF (kg) 393,88a 406,50a 418,63a 9,94 0,48 

GP {kg) 115,25a 114,38a 127,00a 20,18 0,51 

GMD (kg) 1,37a 1,33a 1,40a 19,05 0,87 

DC 87,00a 87,00a 94,00a 15,29 0,50 

PCQ (kg) 210,65a 215,85a 226,81a 11,01 0,40 

RCQ (%) 53,46a 53,15a 53,15a 3,45 0,60 

PCF (kg) 206,01a 212,01a 223,64a 11,01 0,33 

RCF (%) 52,29a 52,20a 53,31a 3,48 0,42 

PPR (%) 2,18a 1,78b 1,40c 11,38 <,0001 

PI: peso inicial; PF: peso final; GP: ganho de peso; GMD: ganho médio diário; DC: dias de 
confinamneto; PCQ: peso da carcaçaquente; RCQ: rendimento da carcaçaquente; PCF: peso 
da carcaça fria; RCF: rendimento da carcaçafria; PPR: perda de peso por resfriamento; CV: 
coeficiente de variação; Pr > f: valor P. 

 

Conclusão: A ultrassonografia é um método eficiente para avaliar a composição regional e tecidual da carcaça de bovinos 

Nelore terminados em confinamento, podendo predizer a melhor época para abate destes animais. Porém, trata-se de uma  

técnica que precisa ser aplicada por uma pessoa capacitada, a fim de evitar erros. 
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Introdução: O confinamento de ovinos tem despertado o interesse de criadores na intensificação dos sistemas de produção
visando diminuir as perdas de animais jovens por deficiências nutricionais e infecções parasitárias. Em sistemas de
confinamento, é imprescindível a manutenção dos animais com dietas que atendam às exigências nutricionais para obtenção
do desempenho desejado, de forma que a relação custo/benefício seja lucrativa para o produtor e possa proporcionar carcaças
com composição físico-química de qualidade e aceitação no mercado consumidor (MEDEIROS et al., 2015). Assim, o
objetivo neste trabalho foi avaliar composição físico-química na carne de cordeiros Santa Inês e Rabo Largo alimentados com
dieta de alto ou baixo teor de concentrado. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Foram utilizados 40 cordeiros, sendo 20 da raça Santa Inês (SI) e 20 da raça Rabo Largo (RL), sendo confinados por 50 dias,
tendo sete dias para adaptação (ao ambiente e dietas). As dietas experimentais consistiram em diferentes proporções de
volumoso:concentrado, sendo 30:70 a dieta de alto concentrado (AC), com 12,7% de proteína bruta e 2,51 Mcal/kg de energia
metabolizável e; 70:30 a dieta de baixo concentrado (BC) com 10,7% de proteína bruta e 2,21 Mcal/kg de energia
metabolizável. O volumoso foi o feno de capim Tifíton-85 e o concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de
trigo, calcário e suplemento mineral. Os animais foram abatidos após 16 horas de jejum (sólidos) e, por seguinte, as carcaças
foram manuseadas conforme Cézar e Sousa (2007) para mensurações de pH e cor (CIELAB). Posteriormente, foram retiradas
amostras do músculo Longíssimos dorsi para análise de força de cisalhamento e análises químicas de: umidade, proteína bruta
(PB), extrato etéreo (EE) e cinzas (AOAC, 1990). O delineamento foi em blocos completamente casualizados, em arranjo
fatorial 2 x 2 (dois genótipos x duas dietas). Os dados foram analisados por meio de análise de variância e, quando
significativos, submetidos ao teste de Tukey (P<0,05).  
Resultado e Discussão: A dieta alterou (P<0,05) os parâmetros de luminosidade (L*), intensidade amarelo (b*), umidade,
cinzas, proteína bruta e extrato etéreo. Essas alterações indicam que a dietas influenciam mais as características físico-
químicas da carne, que os genótipos (MORENO et al., 2011).Houve efeito da interação Dieta×Genótipo (P<0,05) para teor de
extrato etéreo (EE). Os animais SI e RL alimentados com AC apresentaram maior EE na carne comparado aos animais
alimentados com BC, independente do genótipo, o que se deve ao maior porte energético da dieta AC e o animal,
consequentemente conseguiu aumentar as reservas adiposas, inclusive intramuscular.

 
Conclusão: Dieta com alto concentrado aumenta o teor de gordura na carne, entretanto não promove grandes alterações nos
parâmetros físicos. 
Referências Bibliográficas: AOAC, ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of
analysis of the association of oficial. Analytical chemists, 15ed, Arlington, p.126. 1990.CEZAR, M. F; SOUSA, W. H;
Carcaças ovinos e caprinas: obtenção-avaliação-classificação. Uberaba: Editora Agropecuária Tropical, 2007.
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Introdução: A região semiárida possui cerca de 982.563 km², concentrando cerca de 89,5% da área da região nordeste, os
outros 10,5% engloba o norte do estado de Minas Gerais (IBGE, 2010).A vegetação predominante é a caatinga, composta por
três estratos, o herbáceo, arbustivo e arbóreo. Nos últimos anos essa vegetação vem passando por um processo de sucessão
secundária, resultado da exploração agrícola e pecuária.A pastagem nativa exerce importância na alimentação de pequenos
ruminantes na época da seca, havendo maior produção de fitomassa pastável por meio de espécies lenhosas e arbóreas da
caatinga que possui potencial para produzir cerca de 4 toneladas de matéria seca por ano. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a composição química do marmeleiro e da catingueira em uma área de caatinga submetida ao manejo silvipastoril. 
Material e Métodos: O trabalho ocorreu na fazenda Lameirão, localizada no município de Santa Terezinha, Paraíba,
geograficamente localizado nas coordenadas 7º 5’ 57” latitude Sul e 37º 27’ 07” longitude Oeste, pertencente a UFCG
campus de Patos/PB. O clima da região é do tipo BSHw - quente e seco, com estação chuvosa concentrada entre os meses de
janeiro e maio. A precipitação média nos últimos 27 anos esteve entre 840 mm.As coletas das amostras de marmeleiro e
catingueira ocorreram em duas épocas distintas, a época de seca, caracterizada pela escassez de alimentos, entre os meses de
outubro e novembro e na época das chuvas, entre o mês de março e abril. Coletou-se amostras de caule e folhas a uma altura
de pastejo correspondendo a 1,25 metros.As amostras das duas espécies foram pesadas e levadas ao Laboratório de Nutrição
Animal da UFCG campus de Patos/PB. As quais foram submetidas a secagem em estufa de circulação de ar forçado a 65°C
por 72 horas e moídas em moinho do tipo Willey com peneira de crivos de 1mm, para posteriormente obter matéria seca
(MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE), a partir das orientações de
Silva e Queiroz (2002). Fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e hemicelulose (HEM), seguindo
as recomendações de Van Soest (1964). 
Resultado e Discussão: Os valores de disponibilidade de nutrientes para a catingueira e o marmeleiro estão expostos na
tabela 1. Nota-se que houve diferença para os teores de MS, PB e HEM entre as plantas. Os teores de MO e MM de
catingueira ficaram próximos aos encontrados para o marmeleiro. Os teores de PB foram de 8,59% para a catingueira e 6,74%
para o marmeleiro, valores estes considerados inferiores quando comparados as análises de Gonzaga Neto et al., (2001) que
avaliando feno de catingueira obteve 11,2% (PB). Campanha et al., (2011) analisando feno de marmeleiro encontrou 10,7%
(PB). Contudo, nota-se que os valores de PB da catingueira encontrados nesse estudo estão acima de 7%, valor mínimo
recomendado por Carneiro e Rodrigues (1996) para um bom funcionamento ruminal. No presente estudo a percentagem de
FDN foi de 59,59% para a catingueira e 56,2% para o marmeleiro. Os teores de FDN para a catingueira foram superiores aos
achados de Gonzaga Neto et al., (2001) que verificou 45,47%. Campanha et al., (2011) obteve valores de 52,2%(FDN) para
marmeleiro. Altos teores de FDN limitam o consumo de MS pelos ruminantes (PAULINO et al., 2001), tendo em vista que
ocorre uma maior proporção de lignina e carboidratos estruturais na composição da parede celular, os alimentos com FDN
entre 55 e 60% apresentam ingestão de MS reduzida, comprometendo o aproveitamento dos nutrientes (PAULINO et al.,
2001). A catingueira apresenta PB superior ao marmeleiro, no entanto os teores de FDN e HEM mostraram-se elevados,
podendo limitar o consumo pelos animais.

 
Conclusão: A catingueira e o marmeleiro são fontes de alimentos para ruminantes criados no semiárido na época de seca. Os
teores de proteína bruta da catingueira apresentam-se mais elevados do que os do marmeleiro, e isso demonstra que essa
espécie atinge a exigência do rúmen para bom funcionamento e manutenção da flora em 7% de PB. 
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projeto e a Pro-Reitoria de Pesquisa e extensão da Universidade Federal de Campina Grande pelo apoio ao financeiro ao
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Introdução: A palma forrageira destaca-se em regiões semiáridas como uma das principais forragens cultivadas para
pecuária, devido suas características de tolerância ao estresse hídrico acentuado, desejável valor nutritivo. No entanto, a
cochonilha do carmim (Dactylopius opuntiae), tem sido fator limitante para o cultivo desta forrageira, influenciando
diretamente a produção animal. Visto que, assim como as demais culturas agrícolas, infestações por pragas tem provocado
redução na disponibilidade desde recurso forrageiro, morte das plantas e a destruição de palmais.Visto que, o plano
nutricional adotado pode influenciar de forma direta ou indireta na qualidade final dos produtos de origem animal,
hipotetizou-se que a utilização de palma Miúda e Orelha de Elefante Mexicana poderia influenciar a deposição de tecidos na
perna de caprinos. Diante do exposto, objetivou-se avaliar composição tecidual da perna de caprinos alimentados com
genótipos de palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife-PE (CEUA
142/2018).Foram utilizados 30 caprinos machos castrados sem padrão racial definido, com peso inicial de 19kg, foram
alojados em baias individuais. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 3 tratamentos e
10 repetições, com duração de 70 dias e 30 dias de adaptação. Os tratamentos foram constituídos por: 1) Controle: 60% feno
de Tifton (Cynodon dactylon) e 40% concentrado; 2) Miúda: 45% palma Miúda (Nopalea cochenillifera Salm-Dyck), 15%
feno de Tifton e 40% concentrado; 3) OEM: 45% palma Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia sitrica Haw), 15% feno de
Tifton e 40% concentrado. O concentrado foi composto por milho moído, farelo de soja e sal mineral, ajustado para cada
tratamento. As dietas foram fornecidas ad libitum em forma de mistura completa.Ao final do período experimental os animais
foram submetido a um jejum de sólidos de 16 horas, pesados, insensibilizados com pistola de dardo cativo, suspensos,
sangrados, esfolados e eviscerados, para obtenção das carcaças. As carcaças foram acondicionadas em câmara fria com
temperatura média de 4°C, por 24 horas. Foi realizada a dissecação dos pernis esquerdos de cada animal, conforme
metodologia descrita por Brown e Williams (1979). Foi calculado o índice de musculosidade da perna (IMP) (Purchas et al.,
1991).Para análise dos dados foi realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância, utilizando-se programa SAS versão 9,3. 
Resultado e Discussão: O peso dos ossos, gordura subcutânea, gordura total (%) foram influenciados pela dieta (P<0,05) e as
demais componentes tissulares não foram influenciadas (P>0,05) (Tabela 1).A diferença observada entre os tratamentos para
o peso dos ossos pode estar relacionada à maior presença de oxalato na palma Miúda. Batista et al. (2009), relata a presença
de 1,95 g/kg-1 de oxalato no mesmo genótipo. O que pode tornar reduzida a deposição óssea, visto a indisponibilidade de
cálcio, e outros minerais, como resultado do seu sequestro na forma de cristais de oxalato de cálcio (McConn e Nakata,
2004).Uma hipótese para a maior deposição de gordura subcutânea (28,9% superior) na perna dos animais alimentados com
OEM pode estar relacionada a uma maior produção de acetato ruminal, sendo este ácido graxo de cadeia curta (AGCC)
(Ferreira et al., 2009), precursor da deposição de gordura subcutânea na carcaça.

 
Conclusão: A utilização de palma resistente à cochonilha do carmim (Orelha de Elefante Mexicana) aumenta o grau de
engorduramento da perna de caprinos. 
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de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento do projeto. 
Referências Bibliográficas: BATISTA, Â. M.; RIBEIRONETO, A. C.; LUCENA, R. B.; SANTOS, D. C.; DUBEUX Jr, J.,



& MUSTAFA, A. F. Chemical composition and ruminal degradability of spineless cactus grown in Northeastern Brazil.
Rangeland ecology & management, v. 62, p. 297-301, 2009. BROWN, A. J.; WILLIAMS, D. R. Sheep carcass evaluation:
measurement of composition using a standardized butchery method. Langford: Agricultural Research Council; Meat Research
Council, 1979. 16p. FERREIRA, M. A.; SILVA, F. M; BISPO, S. V.; AZEVEDO, M. Estratégias na suplementação de vacas
leiteiras no semi-árido do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, p. 322-329. 2009.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes

 
COMPOSIÇÃO TECIDUAL DO PERNIL DE BORREGOS SANTA INÊS ALIMENTADOS

COM RESÍDUO DE CERVEJARIA DESIDRATADO 
JOSHUA C. DE ABREU¹, MAYARA S. DE ARAÚJO1; PATRÍCIA G. PIMENTEL1; ANA SANCHA M. BATISTA2;
ANA GLÁUCIA M. C. GONÇALVES1; MARINA ROSE C. BARROSO1; SAULO C. CARDOSO1; MARTINA DOS

SANTOS¹ 
1Universidade Federal do Ceará; 2Universidade Estadual Vale do Acaraú

Contato: joshuacost.jc@gmail.com 
Introdução: O setor produtivo busca fontes alternativas que reduzam os custos com alimentação. O resíduo de cervejaria
surge como um alimento alternativo, devido a sua disponibilidade e composição nutricional (CARVALHO et al., 2017).
Segundo Zanette e Neumann (2012), animais jovens apresentam maiores rendimentos de carcaça, proporção ideal de gordura
mínima e de osso. O conhecimento da composição tecidual da carcaça é fundamental, sendo um dos métodos utilizados o
processo de dissecação que consiste na separação dos músculos, ossos, gorduras e outros componentes de um ou mais cortes
da carcaça. A dissecação dos principais cortes comerciais (paleta ou perna) é comum por apresentarem alta correlação com a
composição total da carcaça e constituírem mais de 50% da carcaça ovina (CEZAR e SOUSA, 2007). Portanto, objetivou-se
determinar a composição tecidual do pernil de borregos Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado na
porção concentrada da ração. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia da
Universidade Federal do Ceará. Foram utilizados 35 borregos Santa Inês com 70 dias de idade e peso corporal médio de
16,00±1,69kg. Os animais foram pesados, identificados, vermifugados, vacinados e distribuídos nos tratamentos em
delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0; 20; 40; 60 e 80% de inclusão de RCD na porção
concentrada da ração) e sete repetições. As rações experimentais foram formuladas de acordo com o NRC (2007) para ganho
médio de 200 g/dia com relação volumoso:concentrado de 60:40. As rações foram compostas por feno de capim-Tifton 85,
grão moído de milho, farelo de soja, fosfato bicálcico, premix mineral e o RCD de acordo com os tratamentos experimentais.
A duração do experimento foi determinada pelo tempo necessário para que a média de peso corporal de um dos tratamentos
atingisse 28 kg, momento em que todos os animais foram abatidos. Após o abate, os pernis esquerdos foram pesados em
balança eletrônica e posteriormente, dissecados com o auxílio de facas e bisturi para determinação da composição tecidual em
gorduras subcutânea e intermuscular, músculos e ossos. Em seguida, os diferentes componentes foram pesados
individualmente, para serem expressos em percentual, em relação ao respectivo peso do corte, conforme McCutcheon et al.
(1993). Os resultados foram analisados por meio da análise de variância, utilizando o PROC GLM e submetidos à análise de
regressão, utilizando o PROC REG do SAS. 
Resultado e Discussão: Verificou-se efeito linear decrescente à medida que se elevou os níveis de inclusão do resíduo de
cervejaria desidratado para o peso do pernil, gordura subcutânea, gordura intermuscular, tecidos conectivos e osso e relação
músculo: gordura (Tabela 1). A gordura tem influência sobre o valor comercial das carcaças. Portanto, adequado nível resulta
em aumento no valor, enquanto o excesso leva à depreciação (OSÓRIO et al., 2002). Ressaltando que excesso de gordura não
foi constatado no presente estudo. Para músculo e relação M:O não foi observado efeito significativo (P>0,05) entre as rações
avaliadas. A deposição de osso, músculo e gordura possui caráter multifatorial. A menor proporção de músculo pode ser
consequência da idade dos animais ou composição genética dos animais da raça Santa Inês, quando comparados aos
genótipos de raças especializadas para produção de carne, uma vez que estes animais possuem genótipos que possibilitam
formação diferenciada dos tecidos, principalmente o músculo, que compõem o ganho de peso do animal (MOURA NETO et
al., 2014). Portanto, a composição tecidual da perna é importante na avaliação da qualidade da carcaça, uma vez que são
observados altos índices de correlação entre proporções de músculo, osso e gordura e a carcaça inteira de ovinos (CEZAR e
SOUSA, 2010).

 
Conclusão: Borregos Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado na porção concentrada da ração,



apresentam diferenças nos constituintes teciduais do pernil, porém deposição de músculo semelhante. 
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Introdução: As tortas oriundas da cadeia produtiva do biodiesel têm se destacado ao serem utilizadas na alimentação de
animais ruminantes confinados, principalmente devido às suas consideráveis concentrações de proteína, que é um nutriente de
alto custo e de grande importância para a manutenção e o desempenho produtivo dos bovinos. (Correia et al., 2012). A torta
de dendê é um coproduto do biodiesel e apresenta potencial de uso em dietas para ruminantes. A concentração de amônia
pode ser utilizada como indicador da eficiência de sua utilização no rúmen e de uma relação proteína e energia adequada.
Altas concentrações de amônia ruminal resultam em maior absorção líquida de nitrogênio amoniacal pelas paredes do rúmen,
conversão em uréia e consequentes perdas a partir da excreção urinária. Contudo, objetivou-se avaliar a concentração de
nitrogênio amoniacal e pH do fluido ruminal de vacas lactantes confinadas recebendo dietas com diferentes níveis de torta de
dendê. 
Material e Métodos: O experimento com os animais foi conduzido de acordo os padrões éticos de pesquisa, e aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA, através do protocolo nº 130/2016 da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB. Conduzido na Fazenda Valeu Boi, localizada no município de Encruzilhada - Bahia, durante o período de 07
de agosto a 29 de outubro de 2017. Foram utilizadas oito vacas mestiças Holandês x Zebu, distribuídas em dois Quadrados
Latino 4 x 4, constituído de quatro períodos experimentais, com duração de 21 dias cada, sendo os primeiros 16 dias
considerados de adaptação e os 5 últimos para coleta de dados. Os níveis de inclusão de torta de dendê na matéria seca da
dieta total, foram de 0,0; 7,0; 14,0 e 21,0%, respectivamente. O volumoso utilizado foi à cana-de-açúcar, tratada com 1% da
mistura de ureia e sulfato de amônia (9:1 parte), com base na matéria natural.Amostras de líquido ruminal foram coletadas
para determinação do pH e N-amoniacal (N-NH3) em cada período experimental. O fluido ruminal foi retirado através de
uma bomba de vácuo, a qual percorria o esôfago, retirando-se assim o material do rúmen. Uma alíquota de 50 mL de fluido
ruminal foi diluída em 1 mL de ácido sulfúrico a 50% e, armazenada a -20ºC. Imediatamente após a coleta, o pH das amostras
foi medido através de pHmetro digital. As concentrações de N-NH3 nas amostras foram determinadas mediante metodologia
descrita por Detmann et al. (2012). Os dados obtidos foram submetidos à análise de e coeficiente de determinação (R2) e
variância e teste “F” a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A concentração de N-NH3 e o pH ruminal não tiveram variação com os níveis de torta de dendê na
dieta (Tabela 1). O valor médio de 7,31 mg. dL-1, está próximo ao de Okorie et al., (1977) que encontraram a concentração
de nitrogênio amoniacal para máximo crescimento microbiano de 7mg/10mg.dL-1. No entanto, para obtenção de crescimento
microbiano máximo foi estimado faixa de 15,0 a 20,0 mg/dL (Leng & Nolan, 1984).Para que haja atividade normal do grupo
de bactérias celulolíticas, a faixa de pH está situada entre 6,2 e 7,2, sendo ideal para o crescimento desses microrganismos o
pH igual a. Valores muito discrepantes a esses, podem comprometer a atuação desse grupo de bactérias. No presente estudo o
pH ficou com média de 7,09, que pode ser explicado pelo teor de FDN das dietas, aumentando assim, o tempo de
permanência do alimento no ambiente ruminal, estimulando a ruminação e consequentemente uma maior produção de saliva
e aumento dos valores de pH. O pH ruminal é influenciado pelo tipo de alimento consumido e sua estabilização é atribuída,
em grande parte, à saliva, que possui alto poder tamponante.

 
Conclusão: A inclusão de até 21% de torta de dendê em dietas para vacas lactantes confinadas, não tem efeito sobre o
nitrogênio amoniacal e pH do fluido ruminal. 
Referências Bibliográficas: CORREIA, B. R.; OLIVEIRA, R. L.; JAEGER, S. M. P. L.2012. Comportamento ingestivo e
parâmetros fisiológicos de novilhos alimentados com tortas do biodiesel. Archivos de Zootecnia 61:79-89.DETMANN, E.;
SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; QUEIROZ, A.C. 2012. Métodos para Análise de Alimentos - INCT - Ciência
Animal. 1. ed. Visconde do Rio Branco: Suprema.LENG, R.A.; NOLAN, J.V. 1984. Nitrogen-metabolism in the rumen.
Journal of Dairy Science 67:1072-1089.OKORIE, A.V.; BUTLERY, P. J.; LEWIS, D. 1977. Ammonia concentration and
protein synthesis in the rumen. The Proceedings of the Nutrition Society 36:38.
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Introdução: Durante o processo de fabricação do biodiesel, são gerados coprodutos após o processamento das oleaginosas, 

entre os quais se destaca a glicerina bruta, que por apresentar conteúdo energético, vem sendo avaliado seu uso em dietas 

para ruminantes. A chamada glicerina loira é normalmente utilizada para designar a glicerina oriunda dos processos de produção 

de biodiesel, na qual a fase glicerinosa sofreu tratamento ácido para neutralização do catalisador e remoção de ácidos graxos 

eventualmente formados no processo. Em geral, essa glicerina contém cerca de 80% de glicerol, além de água, álcool e sais 

dissolvidos (Veronese et al., 2009), e apresenta coloração mais clara que a glicerina bruta. Contudo, o consumo de matéria seca 

e nutrientes de vacas lactantes em pastejo, suplementadas com glicerina loira. 

Material e Métodos: A pesquisa foi aprovada pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA) da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, sob número 81/2015. O experimento foi realizado na fazenda Valeu Boi, município de Encruzilhada-BA. No 

período de 06 de janeiro a 30 de março de 2015. Foram utilizadas 8 vacas mestiças (Holandês x Zebu). As 8 vacas foram 

distribuídas em dois Quadrados Latinos 4 x 4, sendo quatro períodos experimentais, com duração de 21 dias cada. O volumoso foi 

pasto de Brachiaria brizantha. As dietas foram constituídas com 4 níveis de inclusão de glicerina na dieta total, sendo: 0%, 7%, 

14%, 21% de inclusão. O concentrado foi oferecido duas vezes ao dia, às 08:00 após a ordenha e 16:00 horas antes da 

ordenha. Foi realizada a coleta do pasto através do pastejo simulado, observando o pastejo das vacas e, posteriormente, 

coletando o pasto no estrato consumido, simulando o material ingerido pelo animal. Durante o período de coleta, as sobras de 

concentrado foram pesadas e coletadas para análises posteriores, assim como fezes e ingredientes. A digestibilidade aparente e o 

consumo de matéria seca foram estimados a partir da produção fecal. Para determinação dos coeficientes de digestibilidade 

aparente total, foi utilizada a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) como indicador interno, para sobras e fezes, tendo o 

coproduto assumido como indigestível (Detmann et al., 2012). Os dados foram avaliados por meio de análises de variância e 

de regressão, utilizando-se o teste “F” a 5% de probabilidade e coeficiente de determinação (R2). 

Resultado e Discussão: O consumo de matéria seca, proteína bruta, carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis totais 

apresentou efeito linear decrescente. Não houve efeito sobre o consumo de extrato etéreo entre as dietas testadas, apresentando 

média 0,51 kg/dia. Esse resultado pode ser explicado pelo fato das dietas terem sido formuladas para serem isoenergéticas. 

O consumo de fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína, expressos em quilograma por dia (kg/dia) e em 

porcentagem do peso corporal (%PC), apresentou efeito linear crescente. Isso se deve a variabilidade da razão volumoso: 

concentrado da dieta consumida pelos animais, estando diretamente relacionado ao consumo linear crescente de pasto e linear 

decrescente de concentrado. 



Conclusão: A inclusão de glicerina loira em dietas para vacas lactantes em pastejo, afeta de maneira linear decrescente a ingestão 

da maioria dos nutrientes. 

Referências Bibliográficas: DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; QUEIROZ, A.C.; BERCHIELLI, T.T.; 

SALIBA, E.O.S.; CABRAL, L.S.; PINA; D.S.; LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. Métodos para Análise de Alimentos - 

INCT - Ciência Animal. 1. ed. Visconde do Rio Branco: Suprema, ISBN: 9788581790206, p.214, 2012. VERONESE, V.B.; 

BARRIOS, S.B.; DALL’ALBA, K.; et al. Glicerina: matéria-prima para preparação de adesivos e espumas poliuretânicas a 

resinas aquidicas. In:IIICONGRESSO DA REDE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DO BIODIESEL. Anais...Brasilia-

DF, 2009. 
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Introdução: A sazonalidade do período chuvoso e as secas periódicas, características na região Nordeste, impõem severas 

restrições ao suprimento de forragens e, consequentemente, à disponibilidade de nutrientes nos sistemas de produção animal. 

Visando amenizar o problema, os produtores optam por suplementar no terço final da estação, o qual é apontado como a 

principal etapa em que a restrição alimentar da matriz pode afetar o cordeiro, já que 80% do crescimento fetal ocorre nesse 

período (RUSSEL,1991). No entanto, a suplementação é oferecida de forma empírica, em quantidade que frequentemente não 

atende as necessidades nutricionais das matrizes, ocasionando perda de peso e de condição corporal, bem como perdas 

produtivas como o comprometimento da produção de leite e menor desenvolvimento ponderal das crias. Diante disso, 

objetivou-se avaliar a influência da suplementação na fase gestacional de ovelhas na Caatinga sobre o consumo de matéria 

seca e desempenho em diferentes períodos produtivos. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral, Ceará. Foram utilizadas 36 

fêmeas da raça Morada Nova, mantidas em área de vegetação nativa da Caatinga. Adotou-se delineamento inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos e nove repetições, correspondendo à quantidade oferecida de concentrado em diferentes 

períodos da gestação: S1 – 200 g ovelha-1 dia-1 até os 2/3 iniciais de gestação; S2 – 200 g ovelha-1 dia-1 ao longo da 

gestação; S3 – 350 g ovelha-1 dia-1 até os 2/3 iniciais de gestação; S4 – 350 g ovelha-1 dia-1 ao longo da gestação. Os 

suplementos foram formulados seguindo as recomendações do NRC (2007) para atendimento às exigências de fêmeas em 

gestação. O concentrado foi composto por milho moído (73,33%), farelo de soja (6,80%), torta de algodão (18,23%) e 

calcário (1,64%), em base de MS. Os ensaios para obtenção do consumo foram realizados nos períodos de terço final de 

gestação, lactação e desmame, nos quais foram realizadas coletas de fezes e simulação manual de pastejo. A excreção de MS 

fecal foi estimada com base na razão entre a quantidade do indicador TiO2 fornecido e sua concentração nas fezes (MYERS 

et al., 2004). A estimação do consumo de MS foi realizada com base na razão entre excreção fecal e digestibilidade da MS 

(DETMANN et al., 2012). Para o acompanhamento do desempenho das ovelhas foi mensurado peso corporal e avaliado o 

escore de condição corporal semanalmente Os dados foram submetidos à comparação de médias por meio do teste Tukey 

(P<0,05) utilizando o procedimento PROC GLM do software SAS 9.0. 

Resultado e Discussão: A suplementação não alterou o consumo de matéria seca (CMS) do pasto (P>0,05; Tabela 1). 

Contudo, foi observado maior consumo de pasto durante o desmame em relação aos demais períodos de avaliação. Observou- 

se efeito de interação para o CMS total entre os níveis de suplementação e o estágio fisiológico (P<0,05). O aumento do CMS 

total nos animais que receberam suplementação no terço final da gestação (S2 e S4) indica efeito aditivo do suplemento. 

Efeito de adição ocorre quando o consumo do suplemento combinado com o volumoso é superior ao consumo do volumoso 

fornecido individualmente (MACIEL et al., 2014). Ademais, o nível de suplementação tem efeito positivo sobre consumo 

total e a digestibilidade da matéria seca (ARAÚJO et al., 2018), podendo resultar em maior disponibilidade de nutrientes e, 

consequentemente, incrementar o desempenho do animal. A suplementação influenciou o peso e o escore de condição 

corporal (ECC) das ovelhas nos períodos avaliados (P<0,05). As ovelhas suplementadas com 200 g ovelha-1 dia-1 ao longo 

de toda gestação (S2) apresentaram maior peso e ECC, tal resultado indica melhor condição nutricional destes animais 

mesmo no período de lactação, momento no qual ocorreu maior perda de peso e menor ECC das ovelhas. Durante as semanas 

iniciais pós-parto, a matriz se encontra em balanço energético negativo, pela intensa mobilização de reservas corporais para 

suprir a demanda energética durante a produção de leite (LAGO et al., 2001). Foi possível observar recuperação do ECC ao 

desmame das crias, período no qual se observou aumento no CMS total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusão: A suplementação concentrada fornecida na fase gestacional aumenta o consumo de matéria seca total dos 

animais em diferentes estágios fisiológicos, como o final da gestação, lactação e desmame, sendo recomendado o 

fornecimento de 200 g ovelha-1 dia-1 durante a gestação visando melhorar o desempenho de ovelhas Morada Nova na 

Caatinga. 
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Introdução: Na região Nordeste do Brasil, a produção de forragem apresenta forte estacionalidade em decorrência a má 

distribuição das chuvas (EVANGELISTA et al., 2016). Com isso a estocagem e a conservação de volumosos permite 

diminuir o efeito da sazonalidade de forrageiras sobre a produção animal.A silagem a base de palma forrageira associada a 

maniçoba pode ser uma alternativa para os produtores da região, pois a palma apresenta características nos seus componentes 

bioativos que promovem condições de manter a homeostase no ambiente da massa ensilada (NOGUEIRA, 2015). Quando 

associadas a outras forrageiras com teores elevados de matéria seca, proteína bruta e fibra como a maniçoba, proporciona a 

complementariedade das forrageiras estabelecendo um equilíbrio nos teores nutricionais tornando-os mais adequados para 

ensilagem. Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes em caprinos da raça Canindé alimentados com silagem de palma 

forrageira associada maniçoba. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina - PE. Foram utilizados 24 

caprinos machos, castrados, da raça Canindé, com peso corporal de 25±2,6 kg, confinados em baias individuais providas de 

comedouro, bebedouro, saleiro e distribuídos através de um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), 

composto por 4 níveis de inclusão de maniçoba (25%, 50%, 75% e 100%) em silagem de palma com 6 repetições. Para 

determinação do consumo dos nutrientes das dietas, os animais foram colocados individualmente em gaiolas metabólicas no 

período de 15 dias, sendo dez dias para adaptação as dietas, gaiolas e as bolsas coletoras, e cinco dias para coletas de 

alimentos, sobras, fezes e urina. O consumo individual dos caprinos foi avaliado, subtraindo-se as sobras da quantidade de 

dieta ofertada para cada animal. Posteriormente foram determinadas das amostras dos ingredientes das dietas e sobras, 

matéria seca (MS, método 967.03), matéria mineral (MM, método 942.05), proteína bruta (PB, método 981.10) e extrato 

etéreo (EE, método 920.29) (AOAC, 1990). O teor de carboidratos totais (CHO) foi calculado segundo a equação: CHO = 

100 - (%PB + %EE + %MM) e os carboidratos não fibrosos (CNF) das dietas foram calculados por meio da diferença entre 

CHO e FDN. Dessa forma avaliados os consumos de MS, MM, MO, PB, EE, CHO, FDN, FDA, CNF e expressos em 

kg/animal/dia.Os resultados obtidos foram analisados usando-se o software SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC) e 

submetidos à análise de variância e regressão a uma probabilidade de 5%. 

Resultado e Discussão: De acordo com a tabela 1, não foi observado efeito (P>0,05) para o consumo de matéria seca e 

consumo de carboidratos totais de silagens de palma associada à maniçoba. O consumo de matéria seca variou de 0,957 kg/dia 

a 1,220 kg/dia, o que correspondeu em uma variação de 3,82 a 4,88%, em porcentagem de peso corporal. Valores estes 

considerados dentro do intervalo de 3 a 5% do peso corporal (PC) recomendado para a ingestão de matéria seca para caprinos 

(CAVALCANTI & RESENDE, 2006). Observou-se feito linear positivo (P<0,05) para o consumo de matéria orgânica, 

proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Possivelmente, esse fato se deve ao 

aporte nutricional promovido pela maniçoba e a variação no consumo de matéria seca.Houve efeito linear decrescente 

(P<0,05) no consumo de matéria mineral e de carboidratos não fibrosos. Provavelmente, esse decréscimo tem relação direta 

com a composição nutricional da palma em relação a maniçoba, em que os teores de minerais e carboidratos não fibrosos das 

silagens que continham maiores proporções de palma foram reduzidos à medida que se associava a maniçoba nas silagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Consumo de matéria seca e de nutrientes por caprinos Canindé alimentados com 
silagemde palma associada a níveis crescentes de maniçoba 

 

Variável   Nível de manícoba(%)  

(g/dia) 25 50 75 100 P-valor CV (%) 

MS 957,59 1113,36 1126,92 1220,40 0,06 20,78 
MM 129,06 116,54 111,60 84,33 0,0005 16,81 
MO 828,53 996,82 1015,32 1136,06 0,03 22,85 

PB 149,08 183,16 187,31 244,72 0,003 24,81 

EE 59,59 70,85 76,85 89,88 0,008 24,53 
CHO 619,85 742,80 751,16 801,47 0,07 22,34 

FDN 332,19 473,12 505,42 656,30 0,0001 24,76 

FDA 208,68 264,24 316,84 433,52 <0,0001 20,76 
CNF 287,66 269,68 245,73 145,16 <0,0001 21,68 

  Equaçãode regressão 
MM Y = 145,1641-13,91x 

R' 
0,90 

MO Y =758,9011+94,11x 0,92 

PB Y =118,3028+29,11x 0,89 
EE Y = 50,0820+9,69x 0,98 
FDN Y=240,5990+100,46x 0,95 

FDA Y = 124,0307+72,71x 0,95 

CNF Y = 349,9171-45,15x 0,95 

MS - matéria seca; MM - matéria mineral; MO - matéria orgânica; PB - proteínabruta; EE - 

extrato etéreo; CHO - carboidratos totais; FDN - fibra em detergente neutro; FDA - fibra em 
detergente ácido; CNF - carboidratos não fibrosos; CV - coeficiente de variação; P-valor - 
médias inferiores a 0,05 indicam diferença significativa. 

 

Conclusão: A associação da maniçoba com a palma forrageira na forma de silagem promove aumento no consumo dos 

nutrientes e o equilíbrio nutricional da silagem obtida, o que demonstra o seu potencial de uso para alimentação de caprinos 

Canindé. 

Referências Bibliográficas: AOAC - Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of the 

Association of the Analytical Chemists. 17th ed. Virginia, 2000.CAVALCANTI, N.B.; RESENDE, G.M. Consumo do 

mandacaru (Cereus jamacaru DC) por caprinos na época da seca no semi-árido de Pernambuco. Revista Caatinga, v.19, n.4, 

p.402-408, 2006.EVANGELISTA, A.F.; BORGES, L.S.; SILVA, A.N.F.; VOGADO, W.F.; MARQUES, K.A. 

Características de produção e crescimento de espécies forrageiras para produção de silagem: Revisão de literatura. Nutritime 

Revista Eletrônica, v.13, n.6, p.4867-4873, 2016.NOGUEIRA, M.S. Perfil fermentativo e composição química de silagens de 

palma forrageira aditivadas com ureia e farelo de trigo. 63 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - 
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Introdução: O confinamento, método adotado por alguns produtores na criação de ovinos, confere vantagens como a redução 

dos impactos que a sazonalidade na produção de forragem causa. A depender da qualidade do material disponível, buscam-se 

alternativas que aumentem o valor nutritivo do alimento, como por exemplo, o enriquecimento com uma fonte proteica, a fim 

de melhorar o consumo e a digestibilidade de volumosos de baixa qualidade (ALVES et al., 2014), entretanto a utilização 

pode elevar os custos de produção. Desta forma, buscam-se alternativas que melhorem a qualidade nutricional com a 

utilização de fontes de menor valor comercial. Um ingrediente com elevado teor de nitrogênio e de baixo custo que pode ser 

utilizado na alimentação de animais ruminantes é a ureia (SANTOS et al., 2011). Desde modo, objetivou-se avaliar o efeito 

da substituição do nitrogênio advinda do farelo de soja pelo nitrogênio advindo da ureia, sobre o consumo de cordeiros 

confinados. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA), 

situada no município de Soledade-PB. Foram utilizados cinco cordeiros confinados com peso médio inicial de 17±1,5 kg. O 

estudo foi realizado em um delineamento em quadrado latino 5x5, em que cada período experimental teve a duração de 

dezesseis dias, sendo dez de adaptação e seis de coletas de dados. Os tratamentos foram constituídos de uma dieta controle 

(sem inclusão do nitrogênio proveniente da ureia) e as substituições de 25, 50 e 100% do nitrogênio oriundo do farelo de soja 

pelo nitrogênio da ureia. As dietas foram calculadas para suprir as exigências dos animais para ganho de 200g/dia (NRC 

2007), sendo fornecida duas vezes ao dia na forma de mistura completa, com relação volumoso:concentrado de 50:50. Para a 

obtenção dos resultados de consumo de matéria seca, o ofertado e as sobras foram pesados diariamente. O fornecido e as 

sobras foram submetidos a análises para determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta 

(PB) e extrato etéreo (EE) segundo as metodologias descritas na AOAC (1990). Para a fibra insolúvel em detergente neutro 

(FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), utilizou-se metodologia de Van Soest et al. (1991). Os dados de consumo 

foram analisados utilizando o PROC MIXED do SAS (2008), e para contraste de média utilizou-se o teste de Dunett ao nível 

de 5% de significância. 

Resultado e Discussão: O consumo de matéria seca (CMS) e orgânica (CMO) diminuíram quando os animais receberam as 

dietas com 50, 75 e 100% de substituição do nitrogênio (N) do farelo de soja pelo da ureia, quando comparados com o 

tratamento 0%. O que pode ser explicado pelo fator psicogênico que envolve a resposta do animal a fatores inibidores ou 

estimuladores, relacionada ao alimento, pois a ureia é um ingrediente que apresenta baixa aceitabilidade, quando misturada 

em altos níveis no concentrado (ALVES et al. 2013). Não houve diferença significativa para o consumo de fibra insolúvel em 

detergente neutro para todos os níveis de substituição quando comparados com o tratamento controle, com valores médios de 

268,44 g/dia. Com relação ao consumo de EE e PB, não houve diferenças com a substituição do farelo de soja por ureia. O 

que pode ser justificado pelo fato de que os tratamentos com maior teor de nitrogênio proveniente da ureia ter recebido uma 

maior quantidade de milho moído o que elevou o teor de PB e EE desses tratamentos. Desta forma a diminuição do CMS não 

foi suficiente para reduzir o consumo de PB e EE. O consumo de carboidratos não fibrosos (CNF) foi menor quando os 

animais receberam as dietas 75 e 100% de substituição da PB do farelo de soja pelo N da ureia, quando comparados com o 

tratamento controle. O consumo NDT não foi afetado pelos níveis de substituição, com valor médio de 488,05 g/dia. 

Tabela 1. Consumos médios diários dos nutrientes, em gramas/dia, por ovinos 

alimentados com feno de Capim Buffel e diferentes relações de proteína bruta do farelo 

de soja por ureia.  
Dietas2 

Parâmetros1 0% 25% 50% 75% 100% EPM3 

Matéria Seca 848,29 818,96 752,64* 729,26* 698,51* 19,4150 

Matéria orgânica 779,49 754,96 694,25* 674,20* 647,56* 17,4739 

FDNcp 285,49 290,13 264,23 256,05 246,31 8,5508 

Extrato etéreo 22,01 21,18 20,41 21,15 20,40 0,6447 

Proteína bruta 113,06 106,89 100,01 102,80 101,87 2,2078 

CNF 377,19 362,04 343,92 336,98* 330,02* 6,5218 
NDT 521,39 499,65 471,46 480,4 467,37 11,6994 

1FDNcp= fibra em detergente neutro corrigido, CNF= carboidratos não fibroso, NDT= 

nutrientes digestíveis totais; 20%= 0 1: 0% de substituição da PB do farelo de soja por PB 

da ureia; 25%: 25% de substituição da PB do farelo de soja por PB da ureia; 50%: 50% de 

substituição da PB do farelo de soja por PB da ureia; 75%: 75% de substituição da PB do 

farelo de soja por PB da ureia; e 100%: 100% de substituição da PB do farelo de soja por 

PB da ureia.; 3EPM = Erro padrão da média; 4Médias na linha seguidas por (*) diferem do 

tratamento controle farelo de soja pelo teste de Dunnett (P<0,05). 



Conclusão: Conclui-se que a substituição do nitrogênio proveniente do farelo de soja pelo nitrogênio oriunda da ureia, pode 

ser de até 25% sem promover redução dos consumos da matéria seca e dos nutrientes. 
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PEDREIRA, M.S. Nitrogen metabolismo and microbial synthesis in sheep fed diets containing slow release urea to replace 

the convencional urea. Acta Scientiarum Animal Sciences, v. 36, n. 1, p. 55-62, 2014.ALVES, A. R; MEDEIROS, A. N; 
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Introdução: As condições climáticas da região semiárida, ocasionadas pelas secas periódicas, afetam diretamente a 

potencialidade pecuária, devido a menor quantidade e qualidade de forragens (Ben Salem e Smith, 2008). O uso de cactáceas 

adaptadas ao clima Semiárido, apresenta particularidades como eficientes no uso da água e elevada produção de MS/ha (Ben 

Salem, 2010). A palma forrageira não deve ser fornecida aos ruminantes como fonte volumosa exclusiva, por ser um alimento 

com baixo teor de fibra fisicamente efetiva (Ferreira 2005). Logo, faz-se necessário a utilização de uma fonte de fibra, como a 

cana-de-açúcar, pois possui alto teor de fibra fisicamente efetiva. Nos ruminantes, os minerais tem papel importante, atuando 

na manutenção da pressão osmótica, equilíbrio ácido-base e manutenção dos processos vitais (Teixeira, 1992). Objetivou-se 

avaliar o efeito da substituição da cana-de-açúcar pela palma forrageira na alimentação de ovinos sobre consumo e 

concentração sérica de minerais. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado em Recife, Pernambuco, Brasil. Foram utilizados 05 ovinos machos, 

castrados, SRD, fistulados, com peso corporal médio de 63,38 ± 7,70kg. Foi estabelecido o delineamento experimental em 

quadrado latino que consistiu em cinco níveis de substituição de cana-de-açúcar por palma forrageira (0; 18; 36; 54 e 72%) e 

cinco períodos. O experimento teve duração de 105 dias, sendo cinco períodos de 21 dias cada, 14 dias para adaptação as 

dietas e sete dias de coleta de amostras. Proporção de 70:30 (volumoso:concentrado).Para determinação do Ca e Mg, as 

amostras foram submetidas a digestão nítrico-perclórica, e posteriormente determinados por meio de espectrômetro de 

absorção atômica (ICP-OES), utilizando-se aparelho modelo SpectrAA-200G. P foi determinado pelo método colorimétrico 

do molibidato de amônia, já o Na e K foram determinados por fotometria de chama, utilizando-se aparelho Micronal. A ureia 

foi utilizada para correção da proteína bruta da cana-de-açúcar. As dietas foram fornecidas às 08h:00min e às 16h:00min, na 

forma de mistura completa, permitindo de 5% a 10% de sobras.Para a determinação da concentração de K, Mg, P, Ca e Na no 

plasma, foi realizada coleta de sangue nos animais, no 14° dia de cada período experimental, 4 horas após a alimentação das 

8h00. As amostras foram centrifugadas (3000 rpm/15 minutos) e o plasma obtido foi armazenado a -20°C. A concentração de 

minerais foi determinada por método colorimétrico com kit comercial (LABTEST®). Os dados forma analisados por meio de 

análises de variância e regressão. 

Resultado e Discussão: O consumo e concentração sérica de minerais tiveram efeito linear com a substituição da cana-de- 

açúcar por palma forrageira (P<0,05). Exceto a concentração de Ca no sangue (Tabela 1). O aumento nas proporções Mg, Ca, 

P, K e Na nas dietas tiveram contribuição para o aumento do consumo desses minerais conforme a substituição, sendo esses 

consumos superiores as exigências para ovinos segundo o NRC 2007. O elevado consumo de Ca e K pode estar relacionado 

as altas concentrações desses minerais na palma. Segundo Gebremariam et al. (2006), o alto conteúdo de cálcio contido na 

palma é promovido pela baixa umidade contida nos solos áridos, fazendo com que essas cactáceas acumulam cálcio em sua 

estrutura. Entretanto, a elevada concentração de oxalato nesta cactácea, pode reduzir a biodisponibilidade do Ca e K (James et 

al., 1968).Mesmo os níveis séricos de Mg, P, K e Na aumentarem conforme foi aumento do consumo de minerais, a Mg, Ca e 

K permaneceram dentro dos limites de exigência descrito pelo NRC (2007). Esses níveis séricos de Mg, Ca e K não 

representam a verdadeira condição nutricional do animal, pois são regulados por mecanismos homeostáticos, mantendo-se um 

controle das concentrações no sangue (Santos et al., 2009). A P e Na excederam os limites descrito na literatura (NRC, 2007). 

No entanto, quando a um estado de saturação de minerais no organismo animal por excesso de consumo, o metabolismo 

desencadeia mecanismos para sua eliminação via urina, suor, saliva, fezes e bile. Desse modo, a presença da palma na dieta 

tem contribuição importante no fornecimento de macrominerais. 



 

 

Conclusão: A utilização da palma forrageira em substituição a cana-de-açúcar aumenta a o consumo e concentrações séricas 

de minerais em ovinos. 
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Introdução: As fontes hídricas e de biomassas forrageiras, são os principais fatores limitantes para a pecuária nas regiões 

áridas e semiárida em muitos locais do mundo. Particularmente nas estações secas, os animais, têm baixo aporte hídrico e 

ingerem alimentos de baixo teor de umidade, baixo valor nutricional e baixíssimo digestibilidade.A água é um nutriente vital 

que faz parte de qualquer sistema biológico, participando de processos fisiológicos como a digestão, o transporte, absorção e 

regulação da temperatura corporal. O uso da silagem, surge como uma alternativa bastante indicada para os períodos de 

estiagem (NUSSIO e RIBEIRO, 2008), pois contribui para a manutenção dos rebanhos nos períodos críticos do ano, 

principalmente como suporte hídrico de extrema importância.Objetivou-se avaliar o consumo de água ofertado por 

bebedouros e provenientes das dietas via cocho em caprinos da raça Canindé alimentados com silagem de palma forrageira 

com diferentes níveis de inclusão de maniçoba. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Semiárido, situada em Petrolina, Pernambuco. Foram 

utilizados 24 caprinos machos, castrados, pertencentes à raça Canindé, com peso vivo médio de 25 ± 2,6 kg, distribuídos em 

delineamento experimental inteiramente casualizado (DBC) com 6 repetições, recebendo dietas com quatro níveis de inclusão 

de maniçoba (25%, 50%, 75% e 100%), na ensilagem da palma forrageira. O experimento teve duração de 15 dias, precedidos 

de 10 dias de adaptação dos animais aos tratamentos, gaiolas e as bolsas coletoras e 5 dias de coletas. As dietas foram 

fornecidas, às 9h30 e 15h30, ajustando-se a quantidade oferecida de forma a permitir sobras de 10%, sendo estas coletadas 

diariamente e encaminhadas ao Laboratório de Nutrição Animal da Embrapa Semiárido para posteriores análises. O balanço 

hídrico foi obtido a partir da determinação de todas as fontes de água (de bebida, do alimento e metabólica) e todas as perdas 

de água (urina, fezes e perdas insensíveis). A água oferecida aos animais em baldes foi pesada antes de ser fornecida e após 

24 horas, para se determinar o consumo de água no cocho. Três baldes contendo água foram distribuídos no galpão, próximos 

às baias dos animais, para a determinação da evaporação diária. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão 

e as médias, comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade, por meio do Statistical Analysis System – SAS 

Resultado e Discussão: Observou-se efeito linear positivo(P=0,001) na ingestão de água via bebedouro a medida que 

adicionou maniçoba, com valores médios variando de 253,23 a 768,72g/dia. Pois houve aumento de matéria seca(MS) na 

silagem de palma forrageira quando adicionados diferentes proporções de maniçoba.Houve efeito linear decrescente 

(P=0,0001) na ingestão de água via alimento, com resultados variando de 4986,75 a 2428,06kg/dia. O baixo de MS com alto 

teor de umidade nas silagens com maiores proporções de palma forrageira foram responsáveis pelo maior consumo de água 

via alimento. As silagens utilizadas promoveram um decréscimo (P=0,0001) no consumo total de água dos animais 

proporcionando valores de 5663,79 a 3456,57kg/dia. Em relação a excreção de água via fezes e urina,foi verificado diferença 

significativa entre os níveis avaliados. Os animais alimentados com as silagens com elevado percentual de palma, 

apresentaram as maiores excreções com valores 554,35 a 481,73g/dia e 2322,50 a 1823,42kg/dia respectivamente. Segundo 

Neto et al., (2016), esse elevado volume de água excretado, faz parte do mecanismo no organismo animal, que possui a 

função de regular a quantidade de líquido no corpo, mantendo-o em homeostase.Não foi observado efeito (P=0,2722) dos  

níveis de maniçoba associado a palma forrageria nas silagens para os níveis de balanço hídrico.Houve efeito linear negativo 

(P=0,0001) na excreção total dos animais alimentados com a silagem de palma associada a maniçoba com valores variando  

de 2876,85 a 987,22kg/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Consumo, excreção de água e bal anço hídrico em caprínos da raça Caníndé 
alímentadoscom silagem de palma forrageira com diferentes níveis de ínclusãode maniçoba 

 

Variáveis Níveís de Maniçoba (%) 
 25 50 75 100 Valor P CV(%) 

CAVB(g/dia) 253,23 381,09 444,77 768,72 <0,001 41,67 

kg/dia) 4986,75 4851,39 2951,32 2428,06 <0,0001 20,22 

™' kg/dia) 5663,79 5751,93 4253,71 3456,57 <0,0001 17,99 

kg/dia) 554,35 481,73 355,86 242,18 0,0002 32,57 

kg/dia) 2322,50 1823,42 874,50 745,04 <0,0001 23,20 

ill kg/dia) 2876,85 2305,15 1230,36 987,22 <0,0001 25,10 

Bl:ILkg/dia) 2786 ,9 4 3446,78 3023,36 2469,36 0,2722 22,78 

Eguacõesde regressão R' 

 CAVB Y= 59, 4179+161,02x 0,89  

CAVA Y = 6198,4-957,61x 0,89  

CAT Y = 6811,4673-811,99x 0,88  

EAF Y = 674,1219-106.24x 0,98  

EAU Y = 2861,6875-568,13x 0,93  

ET Y = 3535,8092-674,37x 0,95  

 CAVB - consumo de água via bebedouro; CAVA - consumo de água vía alímento; CAT -  

consumo de água total; EAF - excreção de água das fezes; EAU - excreção de água da urína; 
ET - excreçãototal; BH - balanço hídrico. 

 

Conclusão: A utilização da palma forrageira associada a maniçoba na forma de silgem além de contribuir como fonte de 

nutrientes, reduz as necessidades hídricas dos animais devido aos teores médios de umidade presente nas forrageiras 

conservadas. 

Agradecimentos: Embrapa Semiárido, CNPQ e CAPES 
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Introdução: A palma se apresenta como uma importante opção para alimentação de vacas lactantes, principalmente nas
regiões semiáridas, onde frequentemente apresenta longos períodos de estiagem. Por apresentar baixo teor de matéria seca,
faz-se necessária sua associação a um volumoso com teores consideráveis de fibra efetiva, priorizando o equilíbrio entre
carboidratos fibrosos e não fibrosos da dieta como também fontes de nitrogênio para elevar seus valores de proteína bruta
(Silva,2017). O bagaço de cana-de-açúcar amonizado pode ser utilizado como alternativa de volumoso, sendo uma opção
viável para minimizar custos na produção animal pois a amonização melhora a digestibilidade do bagaço, em consequência
das alterações nos constituintes da parede celular, favorecendo a ação dos microrganismos do rúmen. Assim, objetivou-se
avaliar o consumo de água de vacas leiteiras submetidas à dietas contendo bagaço de cana-de-açúcar amonizado e palma
forrageira. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no município de Encruzilhada, BA. Foram utilizadas oito vacas mestiças
½ sangue Holandês/Zebu com produção média de 20 kg de leite por dia e peso corporal médio de 450 ± 28 kg. As vacas
foram distribuídas em dois quadrados latinos 4 x 4, em um esquema fatorial de 2 x 2, sendo bagaço de cana-de-açúcar
amonizado com 3 ou 6% de ureia na MS, e 18 ou 36% de palma forrageira na matéria seca da dieta total. O armazenamento
foi feito na forma de silo superfície. Durante a avaliação do comportamento ingestivo, foi quantificado o consumo médio de
água de cada animal (CAB), que foi obtido pela diferença entre a água oferecida e a sobra. A evaporação foi medida
utilizando-se baldes semelhantes aos usados para o fornecimento de água, distribuídos dentro da área experimental, que foi
obtido pela diferença entre volume de água no período de 24 horas. Para o cálculo da ingestão de água coloidal (IAC),
ingestão de água total (IAT) e eficiência de ingestão da água (EFIA), utilizou-se as seguintes equações: IAC = (CMS kg x
água da dieta) / (100 - água da dieta); IAT = IAB + IAC; EFIA = IAT / CMS kg. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e teste “F” a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Foi observada diferença significativa (P<0,05) na inclusão de palma forrageira na dieta para ingestão
de água de bebida e ingestão de água coloidal, assim como para a eficiência de kg de MS consumida por kg de água
ingerida.A ingestão de 29,1 kg/dia de água bebida por animais consumindo dietas com 18% de palma e 7,4 kg/dia por
animais consumindo 36% de palma demonstrou o potencial da palma para o fornecimento de água, pois, quando se elevou a
inclusão de palma na dieta o consumo de água no bebedouro foi reduzido, apresentando uma diferença de 21,7 kg/dia. Efeito
inverso ocorreu com a ingestão de água coloidal, indicando que os animais que consumiram 36% de palma ingeriram mais
coloidal. Observa-se que o maior consumo de água através da palma substituiu a ingestão de água no bebedouro. Contudo,
essa diferença nas ingestões de água entre os animais que consumiram dieta com 18% ou 36% de adição de palma, não
interferiu na ingestão de água total, expressa em kg/dia, demonstrando que a água oriunda da palma forrageira supriu as
necessidades das vacas lactantes, que consumiram água suficiente para produção de leite. 

 
Conclusão: Recomenda-se a inclusão de 36%de palma forrageira, em dietas de vacas lactantes, associada ao bagaço de cana
amonizado com 3% ureia. 
Referências Bibliográficas: SILVA, R.R.; FERREIRA, M.A.; VÉRAS, A.S. C.; RAMOS, A.O.; MELO, A.A.S.;
GUIMARÃES, A.V. Palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) associada a diferentes volumosos em dietas para vacas da
raça Holandesa em lactação. Acta Scientiarum Animal Sciences, v.29, n.3, p.317-324, 2017.
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Introdução: O aumento no peso corporal em ovinos de corte normalmente é acompanhado por aumento no consumo de
matéria seca, e redução da conversão alimentar, devido ao maior custo energético para deposição de tecido adiposo. Esses
eventos fisiológicos, que ocorrem durante o desenvolvimento em animais destinados ao abate, impactam diretamente nos
custos de produção. Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de estudos que busquem definir um peso ótimo para abate, que
reúna a maior proporção da porção comestível, em menor tempo e com menor custo (OSORIO et al., 2012). É importante
destacar que ovinos de diferentes genótipos crescem e engordam em velocidades diferentes (SILVA SOBRINHO, 2008).
Portanto, mais do que um fator que influencia a qualidade da carne, o peso de abate deve ser considerado como uma
característica produtiva de cada raça. Dessa forma, objetivou-se com este estudo avaliar o consumo de matéria seca e o
desempenho de borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos corporais. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Jantar, Boa Viagem, Ceará. Foram utilizados 24 borregos da
raça Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 16,52 ± 1,92 kg, e, aproximadamente 80 dias de idade,
distribuídos em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos experimentais consistiram em quatro
pesos ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos e seis repetições. A ração experimental foi formulada de acordo com as recomendações do NRC (2007) para
ganho médio diário de 200 g dia-1, com relação volumoso:concentrado de 60:40. A ração apresentou a seguinte formulação,
com base na matéria natural: 60% de feno de capim Tifton-85 (Cynodon dactylon) moído, 27,21% de milho grão moído,
11,53% de farelo de soja e 1,85% de núcleo mineral. Para a determinação do peso corporal inicial (PCI) e peso corporal final
(PCF), realizou-se pesagem antes do início do experimento e no final do período experimental, respectivamente. Para
determinação do consumo de matéria seca (CMS), foram realizadas pesagens diárias da ração ofertada aos animais e das
sobras. O ganho de peso médio diário (GPMD) foi obtido por meio da diferença entre PCF e o PCI dividido pelo número de
dias do experimento. Foram calculadas a conversão alimentar (CMS/GPMD) e eficiência alimentar (GPMD/CMS). Foi
realizada análise de variância e, sendo os tratamentos quantitativos, estes foram analisados por meio do desdobramento em
regressão linear, quadrática e desvio através do teste F (P<0,05). 
Resultado e Discussão: O CMS, expresso em g dia-1, apresentou comportamento linear crescente (P<0,05) conforme
aumentou o peso de abate. Contudo, os consumos de matéria seca (CMS), em %PC e g kg0,75, e o ganho de peso médio
diário (g dia-1) não foram influenciados pelo aumento do peso de abate, apresentando valores médios de 3,92, 88,07 e
178,18, respectivamente (P>0,05; Tabela 1). O aumento do peso vivo está diretamente associado à elevação do consumo,
visto que animais mais pesados apresentam maior capacidade gástrica e exigem maior quantidade de energia para mantença
(FORBES, 1995). A conversão alimentar (CA) e a eficiência alimentar (EA) apresentaram comportamento linear e foram
influenciadas pelo peso de abate (P<0,05). A CA foi influenciada negativamente à medida que o peso vivo de abate
aumentou, diminuindo, consequentemente, a EA. A cada quilograma de peso vivo ganho, a CA aumentou 0,07 unidades e a
EA reduziu 0,002 unidades. A CA retrata a capacidade de um animal de converter os nutrientes ingeridos nos diferentes
tecidos corporais. Entretanto, a deposição de gordura é mais onerosa que a de proteína, uma vez que contém o dobro da
energia contida na proteína. Logo, animais com maior peso corporal depositam mais lipídeos e, desta forma, necessitam
manter o consumo de energia relativamente maior, o que eleva o CMS (VALADARES FILHO et al., 2006). Esses eventos
minimizam a capacidade de conversão do alimento em tecidos desejáveis, ou seja, reduzem a EA. 
Conclusão: O aumento do peso corporal ao abate resulta em aumento no consumo de matéria seca, em g dia-1, e manutenção
do ganho de peso médio diário, interferindo negativamente sobre a eficiência de alimentação de borregos Santa Inês. 
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa e à
Empresa Triunfo Agroindustrial pela infraestrutura e animais cedidos para a realização da pesquisa. 
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Introdução: No Brasil, há mais de 200 espécies de oleaginosas, que podem ser utilizadas na produção de biodiesel, esse
quantitativo é devido à vasta diversidade de clima, solo, flora e do tamanho territorial do país (Alvarenga Júnior, 2012). Entre
as quais destacam-se o algodão, girassol, mamona, pinhão-manso, soja, amendoim e dendê. Que após passar pelo processo de
extração gera coprodutos, como tortas e farelos. Que atualmente vem sendo avaliado seu uso, na alimentação de animais
ruminantes, em substituição aos alimentos convencionais.Por ser considerado um coproduto com elevados teores de fibra,
proteína e boa disponibilidade durante o ano, além do seu baixo custo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a torta de
dendê apresenta grande potencial de utilização em dietas para ruminantes (Costa et al., 2011). Contudo, objetivou-se avaliar a
inclusão de torta de dendê na dieta de vacas lactantes confinadas e suas implicações sobre consumo de matéria seca e dos
nutrientes. 
Material e Métodos: O experimento com os animais foi conduzido de acordo os padrões éticos de pesquisa, e aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA, através do protocolo nº 130/2016 da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB. Conduzido na Fazenda Valeu Boi, localizada no município de Encruzilhada - Bahia, durante o período de 07
de agosto a 29 de outubro de 2017. Foram utilizadas oito vacas mestiças Holandês x Zebu, distribuídas em dois Quadrados
Latino 4 x 4, constituído de quatro períodos experimentais, com duração de 21 dias cada, sendo os primeiros 16 dias
considerados de adaptação e os 5 últimos para coleta de dados. Os níveis de inclusão de torta de dendê na matéria seca da
dieta total, foram de 0,0; 7,0; 14,0 e 21,0%, respectivamente. O volumoso utilizado foi à cana-de-açúcar, tratada com 1% da
mistura de ureia e sulfato de amônia (9:1 parte), com base na matéria natural.Para determinar o consumo, o alimento
oferecido e as sobras de cada animal foram pesados e coletados do 17º ao 21º dia de cada fase experimental, para análises
químico-bromatológicas. A fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) foi utilizada como indicador interno, obtida após a
incubação ruminal de 0,5 g correspondente a cada amostra de alimentos, sobras e fezes, por 288 horas, sendo o resíduo
assumido como indigestível (Detmann et al., 2012), e para estimativa de produção fecal. Os modelos estatísticos foram
escolhidos de acordo com a significância dos coeficientes de regressão, utilizando o teste “F” em nível de 5% de
probabilidade e coeficiente de determinação (R²). 
Resultado e Discussão: A torta de dendê (Tabela 1), interferiu no consumo de matéria seca total, proteína bruta, carboidratos
não fibrosos e nutrientes digestíveis totais, que apresentaram efeito linear decrescente. Esses resultados podem ser
justificados pelo maior teor de fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e lignina das dietas. Não
houve efeito para a ingestão e extrato etéreo, e o consumo de FDNcp apresentou efeito quadrático, com ponto de máximo de
9,8% de inclusão da torta de dendê.

 
Conclusão: A inclusão de torta de dendê até 21% na dieta total de vacas lactantes, com média de produção de 25 kg leite.dia-
1 diminui a ingestão da maioria dos nutrientes. 
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FERREIRA, G.D.G.; ARAÚJO, C.V.; MOREIRA, G.R. Uso da torta de dendê na alimentação de ruminantes. Arquivo
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Introdução: O Brasil importou aproximadamente cinco mil toneladas de carne de ovino do Uruguai. A produção no Brasil
não abastece o mercado interno devido à falta de regularidade da oferta o que dificulta uma formação de escala de abate.
Visando uma rápida comercialização principalmente na entressafra tem-se notado interesse em intensificar a terminação. As
rações utilizadas na alimentação desses animais apresentam elevada quantidade de volumoso que resulta em baixos ganhos,
para que os animais expressem seu potencial produtivo é necessário um balanceamento das dietas para atender todas as
exigências nutricionais (1). Na busca por substitutos do milho vem se realizando estudos com a palma que é a base da
alimentação de ruminantes no semiárido, principalmente na época seca é uma cultura adaptada e apresentar altas produções
de matéria seca, carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis totais (2). Avaliar o consumo de matéria seca e nutrientes
em cordeiros alimentados com cana e palma. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na fazenda Bela Vista no município de Encruzilhada-Ba, o delineamento
utilizado foi o inteiramente casualizado em um esquema fatorial 2x2, sendo duas proporções de volumoso (40 ou 60%) e dois
níveis de substituição do milho pela palma (0 ou 100%) com seis repetições. Foram utilizados 24 animais, mestiços, não
castrados, com aproximadamente 26 kg, alojados em baias individuais suspensas com o piso ripado de madeira, providas de
comedouros e bebedouros individuais dispostos frontalmente. O período experimental foi de 21 dias, sendo 17 dias para a
fase de adaptação e 4 dias para coleta de fornecidos, sobras e fezes. A dieta teve um ajuste de sobra para 10% do fornecido, o
qual foi fornecido duas vezes ao dia. Durante o experimento foi registrado diariamente o consumo de cada animal, os
fornecidos, sobras e fezes foram submetidas as análises bromatologicas segundo a metodologia descrita por (3). Os dados
foram submetidos a análise de variância e as medias comparadas pelo teste F a 5% de significância. 
Resultado e Discussão: Para o consumo de matéria seca e de fibra em detergente neutro não houve diferença (P>0,05) para a
interação e as proporções de volumoso e palma. Houve diferença (P<0,05) para o consumo de matéria seca e fibra em
detergente neutro em porcentagem do peso corporal. A quantidade de fibra limitou o consumo fisicamente, á medida que o
requerimento energético do animal e o efeito de enchimento aumentam, devido a sua baixa velocidade de digestão associada
à capacidade de enchimento (Tabela 1). Para o consumo de extrato etéreo a interação não foi significativa (P>0,05), houve
diferença (P<0,05) para a proporção de volumoso. O milho utilizado possui em sua composição o teor maior de extrato etéreo
que os demais, e devido a seletividade dos animais houve um maior consumo. Para o consumo de proteína bruta a interação
não foi significativa (P>0,05). Houve diferença (P<0,05) para a proporção de volumoso, quando não há uma ótima
homogeneização na dieta os animais selecionam o alimento que possui maior digestibilidade. Para o consumo de carboidratos
não fibrosos a interação não foi significativa (P>0,05). Houve diferença (P<0,05) para a proporção de volumoso. O maior
consumo aconteceu devido a maior percentagem do milho presente na dieta que possui teor de carboidratos não fibrosos mais
elevado na sua composição. Para o consumo de nutrientes digestíveis totais observados e estimados a interação não foi
significativa (P>0,05). Houve diferença (P<0,05) para a proporção de volumoso. Esse fato é explicado pela maior quantidade
dos teores presentes nas dietas onde se teve maior consumo. 
Conclusão: Recomenda-se a utilização de 40% do volumoso e a substituição total do milho pela palma em dietas para
cordeiros confinados. 
Agradecimentos: Agradecer a Fapesb, Capes, Programa de pós-graduação em zootecnia e ao Grupo de estudo e pesquisa em
forragicultura. 
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ovinos Santa Inês: digestibilidade aparente. Revista Brasileira de Zootecnia (1), v.32, n.6, p.1962-1968, 2003.DETMANN,
E.; SOUZA, M.A.;VALADARES FILHO, S.C.; QUEIROZ, A.C.; BERCHIELLI, T.T.; SALIBA, E.O.S.; CABRAL, L.S.;
PINA, D.S.; LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. (Eds.) Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco:
Suprema (3), 2012. 214p.VERAS, R.M.L.; FERREIRA, M.A.; VÉRAS, A.S.C. CARVALHO, F.F.R.; CAVALCANTI,
C.V.A.; SANTOS, G.R.A.; MENDONÇA, S.S.; SOARES, C.A.; ALVES, K.S.; ANDRADE, M.A.; VÉRAS, A.S.C. et al.
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Introdução: O processo de consumo voluntário do alimento é um fator determinante para o consumo de nutrientes e a
eficiência destes nos processos metabólicos do animal (VALADARES e PINA, 2009). Desta forma, o desempenho do animal
está atrelado ao nível de consumo do alimento, sendo importante também considerar a aceitabilidade dos ingredientes
incluídos na dieta. É relatado que o uso de gorduras na dieta de cordeiros reduz o consumo de matéria seca e aumenta o
consumo de extrato etéreo (PINTO et al., 2011). Contudo, sabe-se que os lipídeos são tóxicos para as bactérias ruminais uma
vez que há presença do efeito físico de barreira sobre a fibra impedindo sua adesão e multiplicação, reduzindo a passagem do
alimento e consequentemente o consumo. Diante deste contexto, o experimento teve como objetivo avaliar o consumo de
nutrientes de cordeiros confinados alimentados com diferentes fontes de gordura. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Gonçalo dos Campos, pertencente a
Universidade Federal da Bahia, seguindo o protocolo de ética nº 69/2018. Quarenta cordeiros machos inteiros mestiços
Dorper x Santa Inês, com peso corporal médio de ± 21,2 kg, alojados em baias suspensas individuais foram distribuídos em
um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e oito repetições. O experimento teve duração de
103 dias, sendo 9 dias destinados a adaptação dos animais ao manejo e às dietas e, 94 dias para a coleta de dados. Os animais
foram alimentados com dieta constituída de feno de capim Tifton-85 (Cynodon sp.), e concentrado contendo farelo de soja,
milho moído, ureia, mineral e as diferentes fontes de gordura, com relação volumoso:concentrado 40:60. As seguintes dietas
experimentais foram avaliadas: controle (sem suplementação de fonte de gordura); Óleo de soja (inclusão de 3,0% da matéria
seca (MS) total; Sais de cálcio de ácidos graxos (inclusão de 3,5% MS total); grão de soja (inclusão de 20% MS total) e
gérmen de milho (inclusão de 10% MS total). Os animais foram alimentados, às 08:00 e às 16:00 horas. As dietas foram
formuladas para de ganho médio de 200 g dia-1 (NRC, 2007). O consumo dos nutrientes foi ajustado e calculado pela
diferença entre a quantidade do nutriente presente nos alimentos fornecidos e a quantidade do nutriente presente nas sobras,
sendo permitidos 10% de sobras. Os resultados foram submetidos à análise de variância e, quando significativas, comparadas
pelo teste t-Student a 5% de confiança no programa SAS. 
Resultado e Discussão: Cordeiros alimentados com dietas contendo sais de cálcio de ácidos graxos apresentaram maiores
consumos de MS, MO, MM e PB do que os animais alimentados com a dieta contendo gérmen de milho (P<0,05). De forma
similar, maior consumo de EE foi observado nos cordeiros alimentados com SCAG, porém a menor ingestão foi observada
nos animais submetidos à dieta controle (P<0,05). Já para o consumo de CNF, foi verificado que animais alimentados com
gérmen de milho apresentaram menor consumo em comparação aos cordeiros alimentados com a dieta controle (P<0,05).
Embora a suplementação com fontes de gordura tenha influenciado de forma geral o consumo de nutrientes, as dietas não
exercem efeito sobre o consumo de fibra em detergente neutro (P = 0,0601) (Tabela 1). Como esperado, e virtude da redução
no consumo de MS, também foi constatado a redução na ingestão dos demais nutrientes pelos cordeiros. De forma similar a
este estudo, Pinto et al. (2011) ao incluírem gordura protegida na dieta de cordeiros Santa Inês observaram que houve
aumento no consumo de extrato etéreo e, redução no consumo de matéria seca pelos animais.

 
Conclusão: A inclusão de fontes de gordura na dieta de cordeiros confinados não influencia o consumo de fibra em
detergente neutro. De forma geral, maiores consumos de nutrientes são verificados nos animais alimentados com dieta
contendo SCAG em comparação à dieta contendo gérmen de milho. 
Referências Bibliográficas: NRC. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of sheep. Washington:
National Academy Press, p.99, 2007.PINTO, A. P. P.; GARCIA, I. F. F.; IZAC JÚNIOR, L.; PÉREZ. J. R. O.; ALVES, N.
Gg.; PEREIRA, I. G. Desempenho e características de carcaça de cordeiros alimentados com dietas com gordura e vitamina
E. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, n.12, p.2911-2921, 2011 VALADARES FILHO, S.C.; PINA, D. S. Fermentação
Ruminal. IN: Nutrição de Ruminantes. Jaboticabal: Funep, 583p.2006.
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Introdução: O efeito da estacionalidade na produção de forragem no Nordeste brasileiro que tem sido um entrave para a
pecuária, devendo-se à irregularidade na distribuição de chuvas, para tanto as práticas de conservação de alimentos
produzidos no período chuvoso, tem a finalidade de aumentar a oferta de forragem em qualidade e quantidade na época seca
(Hoffmann et al., 2014). O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) se configura como uma das gramíneas mais
difundidas nacionalmente para a formação de capineiras (Zhang et al., 2011), se destaca por ser uma forrageira adaptada a
diversos ambientes, alcança bons níveis de produção de matéria seca, bom valor nutritivo (Rusdy, 2016). Diante do exposto,
objetivou-se por meio desta pesquisa avaliar o efeito de genótipos de capim-elefante de porte alto (Elefante B e IRI-381) e
porte baixo (Taiwan A-146 2,37 e Mott) in natura sobre o consumo de nutrientes por ovinos. 
Material e Métodos: O uso dos animais foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais (CEUA), protocolo número
117/2018. O experimento teve duração de 38 dias, 7 para adaptação dos animais e 31 dias para coleta de dados. Utilizou-se 24
ovinos Santa Inês, com 4 meses de idade, machos, não castrados, com aproximadamente 24,08±1,76 kg de peso corporal. Os
animais foram alojados em gaiolas metabólicas com dimensões de 0,50 x 1,5 m, providas de comedouro e bebedouro
individuais. As dietas experimentais foram compostas por quatro genótipos de Capim-elefante in natura: Mott, Taiwan A-146
2,37, Elefante B e IRI-381, aqueles dois de porte anão e estes últimos de porte alto, com 68 a 99 dias de rebrota, e
aproximadamente 10 g/dia de sal mineral.A forragem verde de cada clone foi ofertada às 8h00 e às 16h00. Cada genótipo foi
previamente colhido da capineira implantada na fazenda experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, picado
em máquina forrageira e fornecido aos animais. O ajuste da quantidade ofertada com base no teor de MS dos clones, foi
realizado diariamente em função do consumo do dia anterior, permitindo sobra de 10%. O consumo de matéria seca e dos
demais nutrientes foi calculado a partir da quantidade de alimento fornecida e do total de sobras. O delineamento
experimental foi o inteiramente ao acaso, com 4 tratamentos e 6 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância
e comparados pelo teste de Tukey (P<0,05) por meio do pacote estatístico SAS (2009).  
Resultado e Discussão: O consumo de matéria seca (CMS), em g/dia, diferiu (P<0,05) entre os tratamentos. Os animais que
receberam capim-elefante Mott e Taiwan A-146 2,37 consumiram em média 184,57 g de MS/dia a mais quando comparados
aos animais que receberam capim-elefante B e IRI-381. O consumo de proteína bruta e fibra insolúvel em detergente neutro
foi maior para o capim Mott. O maior (P<0,05) consumo dos nutrientes pelos animais alimentados com o capim-elefante anão
Mott e Taiwan A-146 2,37 foi em decorrência da maior ingestão de MS, que por sua vez pode estar associado à taxa de
passagem da digesta pelo trato gastrointestinal e por ser mais digestível que a FDN dos demais genótipos. O menor CMS está
em concordância com Méndez-Ortiz et al. (2018), ao afirmarem que há redução linear no CMS com a elevação de FDN do
material ofertado a ovinos. Ainda segundo estes autores, a ingestão da MS é afetada pela concentração de PB e pela
digestibilidade de matéria seca do alimento. 

 
Conclusão: Genótipos de capim-elefante de porte baixo Mott e Taiwan A-146 2,37 têm maior consumo de matéria seca que
os de porte alto Elefante B e IRI-381. Recomenda-se o uso de genótipos de capim-elefante de porte anão na alimentação de
ovinos. 
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Introdução: A silagem de sorgo (Sorghum bicolor, L. Moench), em condições áridas e semiáridas apresenta crescimento
favorecido sobre a silagem de milho (Teixeira et al., 2014). Apesar das características satisfatórias no valor nutritivo e
resistência ao déficit hídrico, o sorgo é uma planta susceptível a deterioração aeróbica, a qual representa fator determinante
para a qualidade e digestiblidade da silagem. A ureia é um aditivo utilizado para conservar a silagem da deterioração após
exposição aeróbica, assim como, possui efeito benéfico, aumentando a estabilidade da forragem conservada, pelo fato de
atuar sem distinção em todos os processos na silagem (Neumann et al., 2010). Objetivou-se avaliar o consumo e
digestibilidade dos componentes nutricionais em cordeiros alimentados com silagens de sorgo tratadas com ureia submetidas
a exposição aeróbica.  
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazendo Experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à
Escola de Medicina Veterinária da UFBA. O ensaioteve duração de 25 dias, sendo 10 dias destinados a adaptação dos
animaisàs dietas e ao manejo experimental, e 15 dias posteriores para à coleta de dados. Quarenta cordeiros mestiços Dorper
x Santa Inês, machos, não-castrados, com média de 5 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 +- 2,40 kg, foram
distribuídos em um delineamento inteiramente casualisado, em esquemafatorial (2 x 3) sendo avaliados dois tipos de silagem
(sem adição de ureia e adição de5g/kg de ureia, com base a matéria natural) e 3 períodos de exposição ao oxigênio (0, 24 e 48
horas). Os cordeiros foram alimentados duas vezes ao diana forma de mistura completa, com uma relação
volumoso:concentrado, 50:50. As dietas foram formadasde modo a serem isonitrogenadas para ganhos de peso
estimadosde200 g/dia (NRC, 2007). O consumo dos nutrientes foiestimadopela diferença entre o total de cada nutriente
contido nos alimentos ofertados e o total de cada nutrientepresente nas sobras. O ensaio de digestibilidade foi realizado
através do método da coleta total de fezes realizada duas vezes ao dia e, posteriormente, retiradas alíquotas de
aproximadamente 10% do total coletado para posteriores análises laboratoriais. As médias dos mínimos quadrados foram
comparadas pelo teste de Tukey, considerando 5% de probabilidade para o erro tipo I. Todas as análises foram feitas através
do PROC MIXED dos SAS.  
Resultado e Discussão: Houve redução (P <0,05) do consumo de componentes nutricionais devido a exposição aeróbica da
silagem (Tabela 1). A digestibilidade da FDNcp não foi afetada pelo uso da ureia na silagem, bem como pelo período de
exposição aeróbica (P> 0,05). As demais digestibilidades foram afetadas por ambos os fatores (P<0,05) (Tabela 1). A
exposição aeróbica pode interferir na qualidade da silagem, pois diminuiu tanto o consumo como a digestibilidadedos
componentes nutricionais. Acredita-se que houve deterioração da silagem no maior tempo de exposição de 48 horas, o que
pode explicar os menores valores de consumo e digestibilidade. 

 
Conclusão: A silagem de sorgo com até 5 g/kg de ureia não altera o consumo de MS e de NDT em cordeiros, mas afeta a
digestibilidade. Períodos de exposição aeróbica de até 48 horas para silagem de sorgo causam redução no consumo e na
digestibilidade dos componentes nutricionais de cordeiros confinados.  
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Introdução: Para a produção de ruminantes nas condições do nordeste Brasileiro é preciso uma fonte de volumoso com bom
potencial de produção e adaptado aos efeitos das adversidades edafoclimáticas, principalmente do déficit hídrico (GALVÃO
JÚNIOR et al., 2014), e as fontes mais viáveis são as espécies de palma forrageira, embora, devem ser associada com outro
volumoso como fonte de fibra fisicamente efetiva e uma fonte de proteína (BATISTA et al., 2009).A composição química
dos diferentes cultivares de palma forrageira indica o baixo conteúdo de matéria seca (média de 11,65%; SANTOS et al.,
2006), no entanto, esse alto teor de umidade é uma característica positiva, pois na região semiárida o fornecimento de água é
seriamente comprometido. Objetivou-se avaliar o consumo e excreção de água em ovinos alimentados com inclusão de palma
miúda (PM; Nopalea cochenillifera Salm-Dyck) corrigida com ureia/sulfato de amônio (US) em substituição ao feno de
capim tifton (FCT; Cynodon dactylon var. Tifton). 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), Recife, Brasil. Cinco ovinos mestiços com 43,8 ± 5,80 kg fistulados e canulados no rúmen, alojados
em baias individuais e distribuídos ao acaso em cinco tratamentos sobre um delineamento quadrado latino 5 x 5, com cinco
períodos experimentais de 22 dias cada (14 para adaptação às dietas mais 8 para de coleta de dados e amostras). Os
tratamentos consistiram em FCT como fonte exclusiva de volumoso, e substituição deste por inclusão de 146; 292; 438 e 584
g/kg MS de PM e 4; 8; 12 e 16 g/kg MS de US (9:1), respectivamente. As dietas (14% de proteína bruta) foram constituídas
adicionalmente (g/kg MS) por farelo de soja (82), fubá de milho (203), sal comum (5) e mistura mineral (10). A relação
volumoso:concentrado foi 70:30. As dietas foram fornecidas na forma de ração completa, ás 8:00 e 16:00 h, permitindo-se
sobras de 5 a 10% do total de MS fornecida. Do 17° ao 19° de cada período experimental foi avaliado o consumo de água
(CA; via alimentos e bebida) e a sua excreção na urina e fezes. O CA via alimentos foi calculado em função do conteúdo de
umidade dos alimentos fornecidos e sobras, e a água bebida, pesando a quantidade fornecida e a sobra. A produção de água
metabólica foi estimada a partir da oxidação da proteína, carboidratos e gordura digeridos (BEEDE, 1994). A excreção de
água via urina foi medida através da coleta total da mesma e determinada a sua umidade. Os dados foram analisados por meio
de análises de variância e contrastes ortogonais. 
Resultado e Discussão: O CA via alimentos aumentou linearmente com a inclusão de PM+US (Tabela 1) e seguiu
principalmente ao aumento do conteúdo de umidade das dietas pela inclusão de PM (77,6 até 675,1 g/kg MN). O CA de
bebida diminuiu com a inclusão, o que ressalta a importância da palma como fonte de água em condições do semiárido,
inclusive como fonte única, desde que foi observado que não fornecer água a ovinos alimentados com níveis de PM de 300;
500 e 700 g/kg MS, não influenciou o seu comportamento produtivo (CORDOVA-TORRES et al., 2017).A produção de água
metabólica apresentou comportamento quadrático com máxima produção de 0,550 L/d no nível 333,3 g/kg MS de PM+US,
como resultado do mesmo comportamento quadrático observado nos carboidratos totais digestíveis (P=0,009), sendo os
responsáveis em média por 86% da água metabólica produzida.Não houve influência da inclusão de PM+US tanto no volume
urinário quanto na excreção de água via urina, contrastante com o observado por NETO et al. (2016).A inclusão de PM+US
gerou maior perda de água nas fezes. Quando os animais são alimentados com palma o CA via alimentos é maior enquanto
que o consumo voluntario de água é diminuído e essa maior ingestão de água, não controlada pelo animal, altera os
mecanismos de reabsorção de água no intestino grosso (NETO et al., 2016). Menezes et al. (2010) usando níveis crescentes
de palma desidratada na dieta de ovinos observaram maior umidade nas fezes, portanto, uma alteração independente do CA
via alimentos ocorre nos mecanismos de reabsorção de água no intestino grosso quando se fornece palma.



Conclusão: A inclusão de PM+US na dieta de ovinos aumenta o consumo de água via alimentos e reduz o consumo de água
de bebida, o que representa uma vantagem em condições semiáridas. 
Referências Bibliográficas: BATISTA, A. M. et al. Chemical composition and ruminal degradability of spineless cactus
grown in Northeastern Brazil. Rangeland Ecology and Management, v. 62, n. 3, p. 297–301, 2009. BEEDE, D. K. Water: the
most important nutrient for dairy cattle. In: 31st Florida Dairy Production Conference, Gainesville, USA. Anais... Gainesville,
USA: 1994. CORDOVA-TORRES, A. V. et al. Performance of sheep fed forage cactus with total water restriction. Revista
Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 18, n. 2, p. 369–377, 2017. GALVÃO JÚNIOR, J. G. B. et al. Palma forrageira na
alimentação de ruminantes: Cultivo e utilização. Acta Veterinaria Brasilica, v. 8, n. 2, p. 78–85, 2014. MENEZES, C. M. D.
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Introdução: A técnica de produção de gás in vitro é largamente utilizada em avaliações corriqueiras de amostras de
alimentos para ruminantes, por permite o conhecimento detalhado do processo de degradação ruminal dos alimentos. No
entanto, é importante que se estabeleça qual a relação que há entre a composição química do alimento e a sua cinética de
degradação ruminal, para que as análises prévias realizadas no alimento possam ser utilizadas para explicar os resultados
obtidos pelo uso dessa técnica.Com base no exposto o objetivo do presente trabalho foi avaliar a correlação entre a cinética de
fermentação ruminal e composição químico-bromatológica de forrageiras tropicais 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na fazenda experimental e no Laboratório de Nutrição Animal da
Universidade Federal de Sergipe. Foram utilizadas as espécies forrageiras (Urochloa brizantha cv. MG5, Andropogon
gayanus, Urochloa humidicola e Digitaria umfolozi), cultivadas em canteiros, sendo utilizados oito canteiros por forrageira,
que constituíram as repetições. As amostras foram analisadas quanto a produção de gás in vitro semiautomática de acordo
com metodologia de THEODOROU et al. (1994). O líquido ruminal foi coletado de dois ovinos canulados (protocolo do
comitê de ética 05/2013 CEPAP). As laminas foliares foram avaliadas quanto aos teores de matéria seca (MS), matéria
orgânica (MO) e proteína bruta (PB) de acordo com metodologia de AOAC (1990). Teores de fibra em detergente neutro
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram determinados de acordo com metodologia de VAN SOEST et al. (1991), o
teor de FDN foi corrigido para cinzas e proteínas (FDNcp). Para determinação da lignina usou-se VAN SOEST (1967),
utilizando ácido sulfúrico a 72%. As amostras foram incubadas em frascos com capacidade de 100 mL. Cada frasco continha
670 mg de amostra em 67 mL de solução de incubação, contendo cisteína-HCl como agente redutor e 20% de inoculo
ruminal, em fluxo constante de CO2. Os dados estimados dos parâmetros de cinética de fermentação ruminal e composição
bromatológica foram submetidos à análise de correlação de Pearson e teste t, utilizando-se o procedimento PROC CORR do
pacote estatístico do SAS (SAS University Edition), sendo consideradas significativas quando P<0,05. 
Resultado e Discussão: Para o teor de MS observou-se correlação negativa (P<0,05) com o volume total de gás (VT), com o
volume da fração de rápida e lenta degradação (Vf1 e Vf2, respectivamente) e com a taxa de produção de gás da fração de
lenta degradação (C2) (Tabela 1). O aumento do teor de MS ocorre com o avançar da idade da forrageira. Plantas com idade
avançada possuem maior proporção de tecidos lignificados, (SILVA et al., 2014).Teores de MO e PB apresentaram
correlação negativa com o VT e Vf1, sendo observada correlação positiva entre essas frações para e o lag time (L). Para o
Vf2 foi observado correlação positiva com o teor de PB. Os teores de FDN e FDA não se correlacionaram. O teor de lignina
se correlacionou negativamente com o VT, Vf1 e com o Vf2, houve correlação positiva entre o teor de lignina e a fase de
latência. A redução observada no VT, Vf1 e o aumento da fase de latência ocorrido com o aumento do teor de MO, é
explicado pelo aumento nos teores de celulose e lignina da forragem, pois, apresentam baixa taxa de degradação ruminal
(REIS et al., 2005). A redução do VT e Vf1 e aumento do lag time e o VF2 ocorridos com o aumento do teor de PB, se deve
ao fato de que quando o teor de PB das forrageiras aumenta há redução no teor de carboidratos. Logo, o teor de energia
necessário para que a microbiota ruminal se desenvolva acaba reduzindo, afetando o processo de degradação da forragem e
impactando sobre o volume de gás produzido. Pois, os microrganismos ruminais necessitam de fornecimento adequado de
proteína e energia para se desenvolverem (RUSSUEL et al., 1992).

 
Conclusão: A composição químico-bromatológica da forragem se correlaciona com os parâmetros de fermentação ruminal,
influenciando a degradação da planta a nível ruminal. 
Referências Bibliográficas: Association of Official Analitical Chemists AOAC 1990. Official Methods of Analysis. 15 ed.
Arlington, V.A.REIS, R.A. et al. 2005. Otimização da utilização da forragem disponível através da suplementação
estratégica. In: REIS RA et al., 2005. Volumosos na produção de ruminantes. Jaboticabal: Funep. 187-238.RUSSUEL, J.B. et



al. 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: I. Ruminal Fermentation. Journal of Animal
Science, 70:3551-3561SILVA, D.C. et al. 2014. Valor nutritivo do capim-andropogon em quatro idades de rebrota em
período chuvoso. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 15:626-636.THEODOROU, M.K. et al. 1994. A simple gas
production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed
Science and Technology, 48:185-197.VAN SOEST, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Ithaca, New York,
Cornell University Press., 476p.VAN SOEST, P.J. 1967. Development of a Comprehensive System of Feed Analyses and its
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Introdução: Atualmente, a palma faz parte da base alimentar dos rebanhos de zonas áridas e semiáridas. Características 

como alta palatabilidade, resistência à seca e teor de água fazem dessa planta um alimento valioso para os rebanhos da região 

(FROTA et al., 2015). A quantidade de água na palma varia de 80 a 90%, podendo reduzir o consumo de água de fonte 

natural dos animais (ARAÚJO, 2010). Aumentar o uso de outras fontes de água, como a dos alimentos, pode garantir a 

sustentabilidade da produção de pequenos ruminantes nessas regiões. A carcaça animal é o objetivo do sistema de produção 

de carne, e é avaliada por vários fatores. A partir de então são obtidos os cortes de maiores valores comerciais, tais como 

pernil, paleta e lombo, além de outros, com menor procura no mercado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

duas ofertas de palma forrageira (25% ou 55%) com ou sem oferta de água de dessedentação sobre os pesos e rendimentos 

dos cortes comerciais da carcaça de caprinos. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca. 

Utilizou-se 28 caprinos machos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 19 + 1,7 kg. Os animais 

foram identificados, everminados, vacinados contra Clostridioses, alojados individualmente em baias e distribuídos em 4 

tratamentos, sendo dois níveis de palma forrageira (25% ou 55%), com ou sem acesso à água de bebida. Todos os tratamentos 

tiveram relação volumoso:concentrado de 80:20, sendo as ofertas de palma estudadas (25% ou 55%) complementadas com 

feno de Tifton (55% ou 25%). O experimento teve duração de 90 dias, sendo os animais abatidos após jejum de sólidos por  

18 horas. Após a sangria, esfola e evisceração, as carcaças foram armazenadas em câmara frigorífica por 24h a 4°C, 

penduradas pelos tendões do gastrocnêmio em ganchos apropriados. Ao final desse período, as carcaças frias foram divididas 

longitudinalmente e a meia carcaça esquerda foi seccionada em seis cortes comerciais sendo: pescoço, paleta, costelas, 

serrote, lombo e perna, pesadas separadamente e em seguida, foram calculadas as porcentagens de cada corte em relação à 

meia carcaça esquerda, segundo metodologia adaptada de Silva Sobrinho (2001). O delineamento estatístico utilizado foi  

inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x2, com sete repetições/tratamento. Os dados foram avaliados por meio  

de análises de variância utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (SAEG, 2000). Utilizou-se o 

teste F em nível de 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Não houve interação do nível de palma e do acesso ou não à água para nenhuma das características 

avaliadas (P>0,05; Tabela 1). Também não houve diferença para pesos e rendimentos dos cortes dos caprinos alimentados 

com 25% ou 55% de palma com ou sem acesso à água de bebida. O alto teor de água na palma deve ter compensado a 

restrição hídrica por água de bebedouro, não afetando negativamente nos cortes de carcaça, resultado considerado 

interessante. No entanto, observa-se que os pesos dos cortes foram baixos, com valores médios de 0,85 kg de paleta, 0,40 kg 

de pescoço, 0,70 kg de costelas, 0,39 kg de serrote, 0,35 kg de lombo e 1,36 kg de perna. Os pesos dos cortes estão 

diretamente relacionados com o peso ao abate, que nesta pesquisa, foi de 18,44 kg, não havendo diferença entre os 

tratamentos. Os cortes comerciais mais importantes da carcaça caprina são a paleta, lombo e perna, que representam em torno 

de 21,0%; 7,0% e 34,0% da carcaça de acordo com Silva et al. (2014). Os dados encontrados nesta pesquisa estão de acordo 

com a literatura, onde as proporções de paleta, lombo e perna foram de 21,0%; 8,76% e 33,75%. Apesar de cortes de tamanho 

pequeno facilitar a compra e o armazenamento por consumidores individuais que desejam fazer preparações caseiras em 

cortes completos, dificulta a obtenção dos cortes cárneos, como filé mignon, picanha ou carré. Muitos açougues e indústrias 

de carne dão preferência a carcaças maiores, no intuito de obter cortes maiores e cortes cárneos, pois são eles quem agregam 

mais valor na comercialização da carne caprina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Pesos e rendimentos dos cortes da carcaça de caprinos alimentados com palma 

forrageira como fonte exclusiva de água 

Variável 
Palma (%) Aceso a água 

25 55 Com Sem 
EPM 

Valor de p1 

Palma Agua PxA 
Peso ao abate 

19,06 17,73 18,05 18,94 0,41 0,169 0,258 0,472 
{kg}1 

MCE (kg)2 4,16 3,95 3,98 4,13 O,13 0 ,450 0 , 588 0 ,555 
 

Paleta (kg) 0,86 0,84 0,83 0,87 0,03 0,659 0,523   0,405 

Paleta (%) 20,74 21,28 20,94 21,08 O,17 0 ,142 0,688    0,429 

Pescoço (kg) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,01 0,920 0,984   0,904 

Pescoço (%) 9,64 10,15 10,1O 9 ,69 0 ,2 5 0,382 0,486    0,688 

Costelas (kg) 0,74 0,66 0,68 0,71 0,03 0,211 0,716   0,484 

Costelas (%) 17,63 16,49 17,13 16,98 0,31 0,127 0,831    0,756 

Serrote (kg) 0,40 0,38 0,38 0,40 0,02 0,592 0,744   0,484 

Serrote (%) 9,59 9,46 9,57 9,48 0,76 0,753 0,831   0,876 

Lombo (kg) 0,36 0,35 0,35 0,36 0,01 0,592 0,636    0,671 

Lombo (%) 8,65 8,87 8,74 8,78 0,20 0,604 0,749   0,687 

Perna (kg) 1,41 1,33 1,33 1,40 0,04 0,449 0,490   0,606 

Perna (%) 33,76 33,75 33,52 33,99 0,23 0,991 0,345   0,731 
 

1Valor de significância Efeito dos níveis de palma; Efeito do acesso a água; Interação palma x 

água. 2 Peso da meia carcaça esquerda. 

 

Conclusão: A palma forrageira, na proporção de 25 ou 55%, pode substituir a água de dessedentação sem afetar os cortes  

comerciais da carcaça em caprinos. 

Referências Bibliográficas: ARAÚJO, G. G. L.; VOLTOLINI, T. V.; CHIZZOTTI, M. L. et al. Water and small ruminant 
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G.M.C.; et al. Palma forrageira na alimentação animal. 1 ed. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2015.SILVA, D.C.; GUIM, A; 

SANTOS, G.R.A.; et al. Níveis de suplementação sobre as características quantitativas da carcaça e composição tecidual do 

pernil de caprinos mestiços terminados na caatinga. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 15, n. 3, p. 705-716, 

2014.SILVA SOBRINHO, A.G. Criação de ovinos. Jaboticabal: Funep, 2001, 302p. 
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Introdução: O uso de plantas forrageiras adaptadas às condições locais, aliado ao sistema de criação, visa melhorar o sistema
de produção de carne para reduzir custos e minimizar o uso de grãos (CAMPOS et al., 2017). No semiárido brasileiro, uma
alternativa que vem sendo utilizada nas duas últimas décadas é a palma forrageira. Destaca-se como uma das principais
forrageiras cultivadas para alimentação de ruminantes.O cultivo e a utilização de palma forrageira resistente à cochonilha do
carmim vem sendo incentivado. Contudo, para alimentação de ruminantes é incipiente na literatura a avaliação e comparação
dos genótipos resistentes, e seus efeitos sobre as características de carcaça e cortes cárneos de ovinos.Assim, objetivou-se,
com este trabalho, avaliar os cortes cárneos de ovinos alimentados com genótipos de palma forrageira resistente à cochonilha
do carmim. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife (PE),
(CEUA 142/2018). Foram utilizados 36 ovinos da raça Santa Inês, machos inteiros, com seis meses de idade, com peso inicial
de 22,0 ± 2,9 kg, alojados em baias individuais, providos de comedouros e bebedouros. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado com 3 tratamentos e 12 repetições com duração de 70 dias e 30 dias de adaptação. Os
tratamentos foram constituídos por: 1) Titfton: 60% feno de Tifton (Cynodon dactylon) e 40% concentrado; 2) Nopalea: 45%
palma Miúda (Nopalea cochenillifera Salm-Dyck), 15% feno de Tifton e 40% concentrado; 3) Opuntia: 45% palma Orelha de
Elefante Mexicana (Opuntia sitrica Haw), 15% feno de Tifton e 40% concentrado. O concentrado foi composto por milho
moído, farelo de soja e sal mineral, ajustado para cada tratamento. As dietas foram fornecidas ad libitum as 08:00 e 16:00
horas, em forma de mistura completa.Os animais foram submetidos a jejum de sólidos, insensibilizados e abatidos. As
carcaças permaneceram em camara fria a 4°C, por 24 horas. Posteriormente, as carcaças foram divididas sagitalmente e
seccionadas em seis regiões anatômicas (CEZAR e SOUSA, 2007), obtendo-se os seguintes cortes: pescoço, paleta, costilhar,
serrote, lombo e pernil, onde foram pesados individualmente e calculados seus rendimentos.Para análise dos dados foi
utilizado o SAS versão 9,3, a 5% de significância, utilizou-se o peso corporal inicial como covariável. Foi feita a análise de
variância e teste de Tukey no mesmo nível de significância.  
Resultado e Discussão: Em relação aos cortes cárneos comerciais (Tabela 1), não foi observado diferença (P>0,05) sobre os
pesos absolutos das peças: paleta (1,48 kg), pescoço (0,67 kg), serrote (0,61 kg) e pernil (2,64 kg). Os cortes costilhar e
lombo foram mais pesados (P<0,05) para o tratamento Nopalea em comparação ao Tifton; no entanto, a Opuntia não diferiu
(P>0,05) das demais. Os rendimentos dos cortes não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos.Em estudos alométricos são
relatados que cordeiros apresentam crescimento isogônico para o pescoço, a paleta e a perna, enquanto costela e lombo
desenvolvem-se mais lentamente, em relação à carcaça e ao corpo do animal (FURUSHO-GARCIA et al., 2006; PEREIRA
FILHO et al., 2008; PEREIRA et al., 2011). No presente estudo, animais com peso e idade semelhantes, o aumento no peso
de cortes de desenvolvimento tardio (lombo e costilhar) para o tratamento Nopalea, pode caracterizar-se como aumento na
velocidade de desenvolvimento da carcaça, corroborando com aumento do consumo de energia.

 
Conclusão: A adição de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim (Nopalea) na dieta de ovinos eleva o peso dos
cortes cárneos de desenvolvimento tardio. 
Agradecimentos: A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), ao Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo



financiamento do projeto. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) 
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Introdução: A produção leiteira no Brasil vem aumentando gradativamente ao longo dos últimos 50 anos, contribuindo com
o fortalecimento da economia local, entretanto, de acordo com Vilela et. al (2017) o preço dos bens e serviços utilizados na
produção leiteira geralmente aumentam mais que a média dos preços da economia. A alimentação dos animais explorados nos
sistemas de produção de leite tem grande influência sobre a lucratividade dessas empresas rurais (RENNÓ, 2008).
Atualmente as propriedades rurais vêm enfrentando dificuldades para manterem-se na atividade, pelo elevado custo de
produção, motivado especialmente pela necessidade de insumos não produzidos na propriedade, sobre os quais se embasa a
alimentação dos animais, justificando assim a crescente ocorrência de abandono de atividades (AIRES, 2004).Diante disso,
esse trabalho teve como objetivo analisar o impacto do custo com a aquisição dos insumos da alimentação na renda bruta da
propriedade. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no período de agosto/2018 a janeiro/2019, sendo uma pesquisa de campo em
uma propriedade de bovinocultura leiteira localizada na serra do Uruçu, município de Iatí, região agreste de Pernambuco. A
propriedade dispunha de 23 fêmeas 7/8 e 15/16 holandês - gir em lactação durante o período da pesquisa.Foram realizadas
visitas quinzenais na propriedade, onde foram coletados os seguintes dados zootécnicos: quantidade de animais em lactação,
preço da venda do leite e custo com aquisição dos insumos do concentrado utilizados na alimentação dos animais que
estavam em produção. A proporção de concentrado na dieta era de 40%. Após a coleta dos dados, os mesmos foram inseridos
em planilhas do programa Microsoft Excel ® 2013, onde foram feitas as análises da média de produção diária de leite, renda
bruta adquirida com a venda do produto, custo médio com alimentação dos animais em produção (concentrado), e a
influência desse custo na renda da propriedade. Os resultados estão sendo apresentados em forma de gráfico, utilizando a
análise estatística descritiva (SAMPAIO, 2007), para melhor visualização e compreensão do impacto desses custos sobre a
atividade bovina leiteira.  
Resultado e Discussão: A produção de leite da propriedade aumentou gradativamente, sendo registrados 479 litros em
agosto/2018; já em janeiro/2019, a produção foi de 715 litros em média. A quantidade de vacas em lactação também
aumentou, passando de 20 animais para um total de 26.O aumento na produção é reflexo do aumento da produtividade, que
saiu de 23,95 para 27,50 litros/animal/dia. Durante o período de avaliação, houve redução no preço pago pelo leite (30%),
provavelmente devido à implantação de uma empresa de leite em pó na cidade de Garanhuns o que acarretou no aumento da
oferta do produto na região. Outro fator é que o produto em pó vem na sua grande maioria (95%) de outros países que
recebem isenção de tarifas de comércio e carga tributária favorável fazendo com que o leite chegue ao Brasil com preços mais
competitivos (MORAES e BENDER FILHO, 2017). De acordo com a figura 1, a porcentagem de influência da aquisição dos
insumos do concentrado na receita da venda do leite variou de 46 a 66%. Valor relativamente alto para o sistema de
produção, de acordo com Ferreira (2002) e Nogueira (2004), os gastos com aquisição de concentrados podem variar de 30 a
40%. Para baixar esses custos, uma alternativa poderia ser a aquisição dos alimentos concentrados em período onde o preço
desses insumos seja mais baixo, bem como adotar suplementação a base de volumoso para os períodos em que o preço do
leite não seja favorável, ou também a substituição destes por ingredientes da região, o que tende a baixar os custos. 

 
Conclusão: Os custos com a aquisição dos insumos do concentrado utilizado na propriedade estão acima do citado na
literatura, o que pode acarretar em prejuízos com a atividade, visto que não foram embutidos os custos totais de produção.
Deve ser realizada uma análise sobre os ingredientes utilizados no concentrado e verificar sua possível substituição por outros



mais viáveis economicamente. 
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Introdução: Apesar da limitação na utilização de lipídios na dieta de ruminantes ser de aproximadamente 5% da matéria seca
(Cenkvári et al., 2005), o uso de fontes lipídicas, principalmente ricas em ácidos graxos insaturados tem despertado interesse
por aumentar a densidade energética, melhorar a eficiência de utilização de nutrientes e alterar o perfil de ácidos graxos do
leite, além de contribuir com a redução da metanogênese e do incremento calórico. Dentre os óleos vegetais utilizados na
dieta de ruminantes, o óleo de soja destaca-se por seu custo-benefício, além de ser rico em ácido linoleico e moderado em
oleico, que ao serem submetidos à atividade microbiana, originam, dentre outros, o ácido vacênico, que é precursor dos
isômeros de ácido linoleico conjugado (CLA) encontrados no leite (Mosley et al., 2002) e que apresentam benefícios a saúde
humana. Desta forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o custo de produção de leite de cabras suplementadas com
óleo de soja. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado entre os meses de janeiro e abril de 2018, nas dependências da Fazenda
Experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, situada no município de Garanhuns, Estado de
Pernambuco.Foram utilizadas 8 cabras Saanen, com peso médio de 39 kg, primíparas, com aproximadamente 35 dias de
lactação e produção média diária de 1,8 kg. As cabras foram arranjadas em delineamento duplo quadrado latino de 4 x 4 e o
período experimental foi de 112 dias, dividido em subperíodos de 28 dias.As rações experimentais foram compostas por 40%
de volumoso e 60% de concentrado (com base na MS) e foram elaboradas de acordo com o NRC (2007). Os animais foram
ordenhados duas vezes ao dia, às 7h:30min e 16:00h, quando receberam as duas porções diárias da ração total, permitindo
sobras entre 10 e 20%. O óleo de soja foi adicionado ao concentrado imediatamente antes do fornecimento. Os tratamentos
experimentais consistiram em: Controle = 40% de silagem de milho + 60% concentrado sem adição de óleo; 1,5 = 40% de
silagem de milho + concentrado com adição de 1,5% de óleo de soja; 3,0 = 40% de silagem de milho + concentrado com
adição de 3,0% de óleo de soja; 4,5 = 40% de silagem de milho + concentrado com adição de 4,5% de óleo de soja. Para
determinar os custos, foi realizado o levantamento dos preços de mercado dos ingredientes utilizados nas dietas
experimentais.Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. A comparação das médias foi feita pelo teste de
Dunnett (5%) utilizando o procedimento GLM do pacote estatístico SAS (2003). 
Resultado e Discussão: Os dados de consumo de matéria natural, custos por quilo de ração e por consumo diário, produção
média diária e custo por litro produzido estão representados na tabela 1.O consumo diário de matéria natural, custo diário e o
custo por litro produzido não apresentaram diferença (P>0,05) entre os tratamentos. O custo das rações suplementadas com
óleo de soja variou de R$ 0,70 a 0,74, com diferença de 0,02 a 0,04 do tratamento controle (sem óleo). O custo por litro,
considerando o gasto com suplementação, variou de R$ 0,49 a 0,51 para as rações suplementadas, cerca de R$ 0,10 mais
barato do que a ração sem óleo, apesar de não ter apresentado diferença significativa. Identificou-se diferença para produção
média diária, em que os animais suplementados com 1,5 e 4,5% apresentaram redução na produção. Para os animais
suplementados com 3,0% de óleo de soja a produção foi de 1,508 L/dia, não diferindo do tratamento controle (1,766 L/dia).
Os dados de produção estão de acordo com Eknaes et al. (2017) que verificaram redução na produção de caprinos leiteiros
suplementados com óleo.

 
Conclusão: A suplementação com óleo de soja para caprinos em lactação é economicamente viável, tendo em vista o custo-
benefício na produção de leite. 
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Introdução: O gênero Pennisetum apresenta uma variedade de espécies com um grande potencial forrageiro de importância 

para a pecuária, apresentando características essenciais para a região Nordeste, como: produtividade, valor nutritivo e 

aceitabilidade. Dentre os clones de capins-elefante existentes, destaca-se o IRI 381 (porte alto). Sendo mais utilizado na 

formação de capineiras, podendo ser fornecido aos animais na forma in natura ou de silagem.A degradabilidade in situ tem se 

destacado para a investigação do valor nutricional dos alimentos, havendo correlação positiva para o consumo voluntário da 

MS e degradabilidade in situ da MS (EUCLIDES et al., 2000). Deste modo, as informações sobre degradabilidade do 

alimento é fundamental para a nutrição animal, pois contribui para conhecimento do nível de ingestão e aproveitamento de 

nutrientes e, portanto, para o desempenho do animal.Objetivou-se avaliar a degradabilidade ruminal da MS do clone capim- 

elefante de porte alto IRI 381. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Ruminantes da UFRPE-UAST. O período experimental foi de 

20 dias, sendo 15 para adaptação e 05 dias de incubação. Foram utilizados três ovinos não castrados, mestiços de Santa Inês, 

fistulados permanentemente no rúmen, com peso corporal médio de 60 kg. Durante o período experimental os animais foram 

confinados em baias individuais, com ração e água disponível. A dieta foi constituída de capim-elefante, concentrado e 

mistura mineral, numa proporção de 70% de volumoso e 30% de concentrado. Foi realizado um corte de uniformização, e 

com 90 dias a forragem colhida foi triturada em uma forrageira, homogeneizada, e coletadas amostras de diferentes pontos. 

As amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55 ºC por 72 horas. O material foi moído em moinho do tipo 

Willey com crivos de 2 mm e determinado o teor de matéria seca definitiva em estufa de 105 °C durante 16 horas. As 

amostras foram colocadas em sacos de náilon (com porosidade de 40 µm e dimensões de 7 x 10 x 2 cm) contendo 2,0 g de 

MS, todos em duplicatas. Os sacos foram incubados no rúmen de acordo com os tempos (0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h) e 

retirados todos de uma vez. Imediatamente os sacos foram colocados no freezer. Posteriormente foram lavados manualmente 

em água corrente. Logo após, foram secos em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 h, pesados e determinados o 

desaparecimento da MS. Os dados foram analisados por meio de análise de variância, utilizando-se o programa SAS 9.1, e as 

médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Nas primeiras horas de incubação (hora 0 à hora 6) não houve diferença significativa no 

desaparecimento da MS. No entanto, a partir da hora, 12 observou-se um aumento no desaparecimento da MS, atingindo seu 

potencial máximo de degradação a partir de 48 horas de incubação. Devido ao alto teor de fibras em detergente neutro 

(73,8%), foi necessário cerca de 12 horas para que houvesse diferença na colonização e início da degradação da fração 

potencialmente degradável (BERCHIELLI et al., 2006).Pelo fato do clone estudado ser de porte alto, a relação folha/colmo é 

baixa, predominando a parede celular do colmo, sendo ela mais espessa, apresentando alto teor de lignina, e 

consequentemente, baixa degradabilidade, pois a lignina impede a adesão e a atividade hidrolítica das bactérias (KOZLOSKI, 

2009). Esses resultados são corroborados por Costa (2011), ao incubar um clone de capim-elefante de porte baixo (Mott), 

observou que o início da degradação foi mais rápido, na qual iniciou com 6 horas após a incubação. No entanto, o máximo 

potencial de desaparecimento também ocorreu às 48 horas após a incubação, apresentando 63,22% de desaparecimento da 

MS, enquanto neste trabalho, o clone de porte alto IRI 381 apresentou 56,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Composição bromatológica do clone de capim-elefante de porte alto IRI 381 entre 68 

e 99 dias de rebrota 

MS MO PB PIDN MM EE FDN CHOT CNF FDA CEL HEMI LIG 

(g/kg) 

216,7 917,9 38,3 311,9 82,1 19,7 737,8 859,9 122,1 437,4 351,5 300,3 85,9 

*Matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB}, proteína indisponível em 

detergente neutro (PIDN), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN), carboidratos totais (CHOT), carboidratos não fibrosos (CNF). fibra 

insolúvel em detergente ácido (FDA}, celulose (CEL), hemicelulose (HEMI}, lignina (LIG). 

 
Tabela 2. Valores médios de desaparecimento da matéria seca do clone de capim-elefante de 
porte alto IRI 381 ao longo do tempo de incubação no rúmen de ovinos 

 

Tempo de incubação Desaparecimento da Matéria Seca (%) 

o 
2 

4 

6 

12 

24 

48 

72 

96 

Média 

CV% 

Valor de P 

27,16 d 

26,51 d 

28,99 d 

30,39 d 

42,26 c 

48,92 cb 

56,10 ba 

59,74 a 

63,23 a 

42,59 

9,44 

<0.0001 
 

Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

Conclusão: O clone IRI 381 apresenta degradabilidade média, sendo necessário 48 horas para atingir o pico de 

degradabilidade da matéria seca. 
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Introdução: O gênero Pennisetum, apresenta uma gama de variedades com grande potencial forrageiro, com características
essenciais para o semiárido, como: produtividade, resistência ao estresse hídrico, valor nutritivo e aceitabilidade. Destacando-
se o genótipo Mott, por expressar uma boa relação folha/colmo, podendo ser utilizada como pastagem ou capineira e silagem
ou feno. Segundo Lopes et al. (2003) a técnica da degradabilidade in situ tem sido utilizada para estimar parâmetros de
degradação ruminal dos alimentos, mesmo que este não tenha sofrido as ações da mastigação, ruminação e escape ruminal. É
uma técnica utilizada para avaliar a qualidade e disponibilidade dos nutrientes incubados no rúmen com o uso de sacos
porosos, nos quais as amostras estão acondicionadas e sofrem ação microbiana. Objetivou-se avaliar a fração solúvel, fração
potencialmente degradável, taxa de degradação da fração potencial, degradabilidade potencial e a fração não degradável da
MS do clone de capim-elefante (Mott). 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Ruminantes da Unidade Acadêmica de Serra Talhada-
UAST/UFRPE. O período experimental foi de 20 dias, sendo 15 para adaptação e 5 dias de incubação. Foram utilizados 3
ovinos machos fistulados no rúmen. Os animais foram confinados em baias individuais com ração e água. Foi realizado um
corte de uniformização, e após 90 dias, a forragem foi colhida, triturada, homogeneizada e coletada amostras. Foram
colocadas 2,0 g de MS em sacos de nylon (porosidade de 40 µm e dimensões de 7 x 10 x 2 cm), todos em duplicatas. Os
sacos foram incubados nos seguintes tempos: 0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h e retirados todos de uma vez. Posteriormente
foram lavados em água corrente. Logo após, foram secos em estufa a 55 °C por 72 h e o peso do resíduo usado para a
determinação da degradabilidade das frações da MS. Os dados da taxa de degradação ruminal da MS foram utilizados para
estimar a degradabilidade potencial (DP) pelo modelo propostos por Ørskov e McDonald (1979), sendo: DP= a + b (1 – e-ct)
onde: a= fração solúvel; b= fração insolúvel; c= taxa de degradação da fração b; e= logaritmo neperiano e k= a taxa de
passagem (%/h-1). A fração não degradada foi calculada pela equação: ND= 100 – (a + b). Foi utilizado o delineamento em
blocos casualizados, em esquema de parcela subdividida e realizada análise de variância e teste Tukey a 5% de probabilidade
pelo SAS, Versão 9.0. 
Resultado e Discussão: A fração solúvel (a) consiste na completa degradação no rúmen, sendo rapidamente solubilizada no
meio ruminal. Verificou-se degradação de 28,79% da fração solúvel no clone Mott. Essa fração da planta está prontamente
disponível para os microrganismos ruminais. Araújo et al. (2010) avaliando a degradação da MS da cv. Mott encontrou
resultado inferior (22,69 %) para a fração solúvel.A fração potencialmente degradável (b) da cultiva Mott apresentou 47,67%
e a taxa da fração “b” (Fração c) foi de 5,10%/h, com uma taxa de degradabilidade potencial igual a 76,46%. Segundo Pontes
(2013), ao se considerar a fração folha das plantas, observa-se que os genótipos de porte baixo (Mott e Taiwan 2.37)
apresentaram maior fração potencialmente degradável que os genótipos de porte alto, pois de acordo com Mooore & Miller
(1988) a diferença na composição da parede celular explica a baixa digestibilidade do colmo em relação às folhas,
dificultando assim a degradabilidade da matéria seca.

 
Conclusão: O capim elefante cv Mott apresenta consideráveis taxas de degradação das frações avaliadas, habilitando-o para
uso em dietas de ruminantes. 
Agradecimentos: A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) pelo financiamento do projeto
de pesquisa. 
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Introdução: Devido uma baixa precipitação e chuvas irregulares na região semiárida do Brasil, a produção de forragem ao
longo do ano fica comprometida, apresentando uma menor produção de massa verde e qualidade nutricional, tornando-se um
fator limitante para criação de ruminantes.Diante disso, surge a necessidade de pesquisas voltadas para o desenvolvimento e
uso correto de plantas forrageiras tropicais. Segundo Queiroz Filho et al. (1998) o capim-elefante (Pennisetum purpureum,
Schum) apresenta uma alta produtividade de matéria seca (MS), por área, e elevado valor nutritivo, sendo cultivado em todo o
Brasil, resistindo às condições desfavoráveis tais como seca e frio.Na alimentação de ruminantes, tem se utilizado ensaios de
degradabilidade para auxílio na determinação do valor nutricional dos alimentos. Com isso, objetivou-se avaliar a
degradabilidade efetiva ruminal da matéria seca do genótipo Mott sob diferentes taxas de passagem. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Ruminantes da UAST/UFRPE. O período experimental foi de
20 dias, sendo 15 para adaptação e 5 dias de incubação. Foram utilizados três ovinos não castrados, mestiços de Santa Inês e
fistulados no rúmen, com peso corporal médio inicial de 60 ± 2 kg.Durante o período experimental os animais foram
confinados em baias individuais, com ração e água disponível. A dieta foi constituída de capim-elefante, concentrado e
mistura mineral.Antes da coleta da amostra foi realizado um corte de uniformização, e após 90 dias a forragem foi cortada,
colhida, triturada, homogeneizada e coletada amostras de diferentes pontos. Em seguida, as amostras foram pré-secas, moídas
em peneiras com crivos de 2 mm e inseridos 2,0 g de MS da amostra em sacos de náilon (porosidade de 40 mm e dimensões
de 7 x 10 x 2) todos em duplicata. Os sacos foram colocados de acordo com os tempos de incubação (0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72
e 96 h) e retirados ao mesmo tempo. Em seguida foram lavados em água corrente. Logo após, foram secos em estufa de
circulação forçada de ar a 55 °C por 72 horas, pesados e determinada a degradabilidade efetiva da matéria seca. Para estimar
a DE foi utilizado o modelo matemático proposto por Ørskov e McDonald (1979), onde: DE= a + ((b x c) / (c + k)), sendo: a=
fração solúvel, considerada completamente degradada no rúmen; b= fração insolúvel, potencialmente degradada no rúmen;
c= taxa de degradação da fração b; e k= a taxa de passagem (%/h-1). Foi realizada análise de variância e teste Tukey a 5% de
probabilidade por meio do SAS (versão 9.1). 
Resultado e Discussão: Ocorreu diferença significativa (P<0.05) quanto à degradabilidade efetiva da matéria seca em relação
às diferentes taxas de passagem do clone de capim elefante de porte baixo cv Mott. Percebe-se que a degradabilidade efetiva
é notavelmente influenciada pela taxa de passagem, sendo que, quando aumenta a taxa de passagem, diminui a taxa de DE
(Tabela 1). Isso ocorre devido ao menor tempo de exposição do alimento aos microrganismos ruminais; consequentemente,
há maior escape de nutrientes do rúmen sem ter ocorrido degradação, por causa do aumento no fluxo da digestão para o
intestino delgado (PEREIRA et al., 2005).Foram observados os seguintes valores: 62,66%; 52,54% e 47,11% de DE para as
taxas de passagem de 2%, 5% e 8 %/h, respectivamente. Esses resultados são corroborados por Costa (2011) que ao avaliar a
DE do mesmo clone Mott, observou valores semelhantes, apresentando valores médios de 57,97%; 47,13% e 41,78% para as
taxas de passagem de 2%, 5% e 8 %/h, respectivamente.

 
Conclusão: O capim elefante cv Mott apresenta taxa de degradabilidade efetiva satisfatória para as taxas de passagem
avaliadas. 
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Introdução: A pecuária, ao longo dos anos, vem se destacando, apesar dos desafios para o produtor rural, sendo esse um dos
setores que mais contribui para o crescimento econômico nacional. No Brasil, a produção de animais ruminantes se dá
majoritariamente a partir de regime a pasto, o que promove uma redução nos custos de produção promovendo um aumento na
competitividade, abrindo portas para o mercado exterior.O capim-elefante (Pennisetum purpureum ssp.) é uma gramínea
utilizada há muitos anos na alimentação animal, pois apresenta um elevado rendimento de biomassa satisfatória para a
atividade pecuária (RODRIGUES et al., 2001). Com o intuito de se obter informações das fontes alimentares, foram
desenvolvidas técnicas as quais proporcionam resultados bastante precisos em relação à interação microrganismo/alimento, e
dentre elas, está à técnica da digestibilidade in situ. O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade in situ de
Pennisetum purpureum cultivar elefante B em ovinos.  
Material e Métodos: O ensaio de degradabilidade foi realizado no setor de ruminantes na Unidade Acadêmica de Serra
Talhada – UAST/UFRPE. O genótipo foi obtido de uma área Experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco no
município de Garanhuns – PE. O período experimental foi de 20 dias, sendo 15 para adaptação e 5 dias de incubação. Foram
utilizados 3 ovinos não castrados, mestiços de Santa Inês e fistulados permanentemente no rúmen. O genótipo utilizado na
incubação foi coletado a partir de corte aos 90 dias, sendo triturado em ensiladeira para redução do tamanho das partículas e
pré-seco em estufa de circulação forçada de ar há 55oC durante 72 h. O material resultante foi moído em peneira com crivos
de 2 mm e colocados 2,0 g da amostra em sacos de náilon (porosidade de 40 µm). Os sacos foram introduzidos no rúmen de
acordo com os tempos de incubação 0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h (SAMPAIO, 1988). Após a remoção dos sacos, os mesmo
foram lavados em água corrente, secos em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas e em seguida, pesados. Os
dados da marcha de degradação ruminal ao longo do tempo de incubação foram utilizados para se estimar a degradabilidade
potencial (DP), fração solúvel (a), fração potencialmente degradável (b), fração não degradada (ND) e taxa de degradação da
fração “b” (c) conforme proposto por Ørskov & McDonald (1979). Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso (DBC) e
o Statistical Analysis Sistems (SAS, Versão 9.0) para a análise dos dados. As médias foram comparadas pelo teste Tukey a
5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A fração solúvel apresentou um percentual de 23,52%, o que está ligado a menor relação
folha:colmo do genótipo, e segundo Pereira et al. (2000), a relação folha:colmo é uma importante característica para a
avaliação das forrageiras, onde maiores proporções de folhas podem evidenciar materiais de melhor degradabilidade. Em
relação à fração potencialmente degradável (“b”), essa apresentou o valor de 40,55%, valor inferior ao encontrado por Pontes
(2013) que relatou um percentual de 45,38%. Essa diferença está relacionada à idade de corte dos clones onde, para o
presente trabalho, o corte foi feito aos 90 dias, já para Pontes (2013) esse foi feito aos 75 dias. Ao observar a taxa de
degradação (c), essa foi de 4,03% indicando que o material não necessitou de uma quantidade maior de tempo no ambiente
ruminal para promover sua degradação,e segundo Sampaio (1988), taxa de degradação menor ou igual a 2,0% por hora,
indica alimentos com alto teor de tecido estrutural. A fração não degradável (ND) apresentou um percentual de 35,94%, o que
está relacionado ao conteúdo estrutural do material, onde a lignina é um componente presente nos vegetais que reduzem de
forma significativa a sua degradabilidade.A degradabilidade potencial (DP) apresentou o valor de 64,07%, o que está
relacionado com o aumento na proporção da fração fibrosa pela menor relação folha:colmo do material analisado.

 
Conclusão: O capim-elefante variedade Elefante B apresenta degradabilidade in situ aceitáveis para a produção de
ruminantes.
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Introdução: A ovinocultura é importante para o desenvolvimento econômico da região semiárida brasileira. Porém, o longo
período de estiagem tem limitado o desempenho dos animais. Uma alternativa para amenizar o efeito da estacionalidade da
produção de forragem são as práticas de conservação de alimentos, produzidos no período chuvoso, como as capineiras.O
capim-elefante é uma das gramíneas mais difundidas nacionalmente para formação de capineiras (ZHANG et al., 2011).
Segundo Silva et al (2010), o capim-elefante se destaca por sua adaptação a uma grande diversidade de ambientes e
caracteriza-se por elevada quantidade de matéria seca produzida por unidade de área.Conhecer a degradabilidade ruminal dos
alimentos tem sido essencial na formulação de dietas, sendo utilizada para determinar as proporções dos alimentos, e predizer
melhor o desempenho dos animais (MOHAMED & CHAUDHRY, 2008).Objetivou-se avaliar a degradabilidade ruminal das
frações do clone capim-elefante de porte alto IRI 381. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Ruminantes da UAST/UFRPE. O período experimental foi de
20 dias, sendo 15 para adaptação e 5 dias de incubação. Foram utilizados 3 ovinos machos fistulados no rúmen. Os animais
foram confinados em baias individuais, recebendo capim-elefante, concentrado, mistura mineral e água. Foi realizado um
corte de uniformização, e com 90 dias a forragem colhida foi triturada em uma forrageira, homogeneizada, e coletadas
amostras de diferentes pontos. As amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55 ºC por 72 h. O material foi
moído em peneiras de 2 mm. Foram colocadas 2,0 g de MS em sacos de nylon (porosidade de 40 µm e dimensões de 7 x 10 x
2 cm), todos em duplicatas. Os sacos foram incubados de acordo com os tempos: 0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h e retirados
todos de uma vez. Imediatamente foram colocados no freezer. Posteriormente foram lavados em água corrente. Logo após,
foram secos em estufa a 55°C por 72 h, pesados e determinados o desaparecimento da MS. Os dados da taxa de degradação
ruminal da MS foram utilizados para estimar a degradabilidade potencial (DP), pelo modelo propostos por Ørskov e
McDonald (1979), sendo: DP= a + b (1 – e-ct), onde: a= fração solúvel; b= fração insolúvel; c= taxa de degradação da fração
b; e= logaritmo neperiano e k= a taxa de passagem. A fração não degradada foi calculada pela equação: ND= 100 – (a + b).
Foi utilizado o DBC e os dados obtidos foram analisados por meio de análise de variância, utilizando-se o programa SAS 9.1,
e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A fração solúvel (a) verificada no clone IRI 381 foi de 24,93%. Essa fração da planta está
prontamente disponível para os microrganismos ruminais, sendo encontrada nas plantas em maior concentração nos grãos e
folhas. Carvalho et al. (2008) avaliando a degradabilidade da silagem de capim elefante emurchecido encontrou resultados
semelhantes (23,5%) para a fração solúvel.A fração potencialmente degradável (b) é representada pelos nutrientes insolúveis,
porém, potencialmente degradados pelos microrganismos ruminais. Segundo VanSoest (1994) a degradabilidade dessa fração
pode ser alterada pela formação de ligações do tipo éster entre a hemicelulose e a lignina. O clone IRI 381 apresentou 41,08%
da fração b e a taxa de degradação da fração b (Fração c) foi de 3,15%/h. Costa (2011) avaliando um clone de capim-elefante
de porte alto encontrou valores semelhantes, observando 46,71% da fração b com taxa de degradação de 2,2%/h.A
degradabilidade potencial (DP) é representada pelas frações disponíveis para os microrganismos ruminais. A fração não
degradável (ND) é aquela que não está disponível para os microrganismos, representada principalmente por compostos
ligados à lignina. Para Jung et al. (1996) o principal obstáculo para a digestão da fibra é a lignina ligada aos compostos da
parede celular. No presente trabalho a concentração da fração ND foi de 33,99%. Já Campos (2013), avaliando outro clone de
porte alto, o elefante B recebendo o corte aos 60 dias verificou que a fração não degradável foi de 45,85%, valor maior
comparado ao do presente trabalho.

 
Conclusão: O capim-elefante de porte alto IRI 381 apresenta boas taxas de degradação das frações avaliadas. 
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Introdução: Os órgãos e as vísceras apresentam diferentes velocidades de crescimento, sendo influenciados principalmente
pela composição química da dieta, em consonância com seu nível energético (Kamalzadeh et al., 1998). Segundo Clementino
et al. (2007), o peso dos componentes não-carcaça aumenta com a porcentagem de energia consumida. O tipo de volumoso e
a correlação volumoso-concentrado podem afetar o desenvolvimento dos componentes não-carcaça, principalmente dos mais
relacionados à digestão (rúmen e retículo). A torta de babaçu destaca-se devido ao seu elevado valor proteico-energético,
sendo utilizada como alimento alternativo regional, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil.Nesse contexto, o presente
trabalho objetivou-se avaliar a deposição de gorduras no trato gastrointestinal de cabritos alimentados com dietas contendo
níveis crescentes de inclusão de torta de babaçu. 
Material e Métodos: O trabalho foi conduzido no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
Campus São Luís – Maracanã. Os tratamentos consistiram em 4 níveis de inclusão de torta de babaçu na dieta de cabritos em
terminação, sendo estes 0, 6, 12 e 18%. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 7
repetições. Utilizou-se 28 cabritos machos, castrados, sem padrão de raça definida, com idade média em torno de 8 meses e
peso inicial médio de 18,66 kg ± 1,84. O confinamento abrangeu um período de 77 dias, sendo 14 para a adaptação dos
animais e 63 para a coleta de dados. Os animais foram alimentados com volumoso (silagem de milho) e concentrado,
admitindo-se sobras entre 10 a 20%, sendo as dietas formuladas de modo a serem isoprotéicas e isoenergéticas, para animais
de 20 kg de peso vivo e ganho médio diário de 150 g, de acordo com National Research Council – NRC (2007). Ao final do
confinamento, os cabritos foram abatidos no abatedouro do IFMA, de acordo com as normas e procedimentos contidos na
legislação (BRASIL, 2000). Após o abate e evisceração, as vísceras foram pesadas, retirando-se a gordura omental
(estômago), perirrenal (rins) e mesentérica (intestino delgado e grosso). Depois de identificadas, foram pesadas e separadas
para a avaliação das respectivas quantidades. Os dados foram analisados por meio do Teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade. Utilizou-se como ferramenta de auxílio o PROC GLM do programa estatístico SAS (2003). 
Resultado e Discussão: Os níveis de inclusão de torta de babaçu influenciaram (P<0,05) somente na variável de gordura
mesentérica, em que a média do nível de 18% de inclusão mostrou-se superior às demais. Tal fato pode ser explicado pela
maior concentração energética da dieta contendo 18% de torta de babaçu que, aliada ao seu teor de proteína, pode aumentar a
atividade da microbiota ruminal, causando maior deposição de gordura (ALONSO et al., 1998). Os maiores índices dessa
gordura podem ser justificados pela elevada quantidade de grãos nesta dieta, que intensifica a deposição de gordura
(MORENO et al., 2011) (Tabela 1).Não houve efeito de tratamento (P>0,05) para as variáveis de gordura omental e gordura
perirrenal. Ribeiro (2010), trabalhando com cordeiros Santa Inês e Lacaune x Santa Inês, constatou uma interação
significativa para as quantidades de gordura omental e perirrenal nos animais puros, encontrando nestes as maiores
quantidades de gordura. Vários fatores podem influenciar na composição de gordura do trato gastrointestinal dos animais,
como raça, sexo e estado nutricional. Segundo Kozloski (2002), quanto maior o teor de concentrado na dieta, maior a
concentração de ácido propiônico no rúmen, ocasionando maior disponibilidade de energia em forma de glicose, favorecendo
a lipogênese e consequente deposição de gordura. Assim, os resultados aqui encontrados assemelham-se ao desse autor, uma
vez que se observou maiores quantidades de gordura em cabritos alimentados com dieta contendo o maior teor de
concentrado.

 
Conclusão: A inclusão de 18% de torta de babaçu na dieta de cabritos em confinamento afeta a quantidade de gordura
mesentérica.  
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Introdução: Com o aumento da demanda por carne ovina, muitos produtores acabaram intensificando sua produção, logo é
de extrema importância que os mesmos saibam seus custos e sua rentabilidade. Os custos fixos são aqueles que permanecem
inalterados ao longo do ciclo produtivo, independentemente da escala de produção, como depreciação de benfeitorias e
maquinários, custo de oportunidade da terra e outros (VIANA, 2008; SILVA, 2018). Portanto, o objetivo foi verificar a
depreciação nos sistemas de produção de cordeiros terminados na pastagem de aruana sem sombreamento, silvipastoril e
confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de ovinos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Campus Dois Vizinhos – PR, entre dezembro de 2016 a março de 2017, totalizando 117 dias. O delineamento
experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com 3 tratamentos e 8 repetições (cordeiros). Os tratamentos foram
pastagem de Panicum maximum cv. Aruana, sem sombreamento + 1,5%PV de concentrado (PSS_Supl); pastagem de
Panicum maximum cv. Aruana, com sombreamento natural proporcionado pela espécie arbórea, Louro-Pardo Nativo (Cordia
trichotoma) + 1,5%PV de concentrado (PCS_Supl) e confinamento em aprisco (volumoso:concentrado de 20:80) (Conf.). Os
custos variáveis: aquisição dos animais, frete da entrada e saída dos cordeiros, abate, assistência técnica, mão de obra
temporária, medicamentos, energia elétrica e alimentação; já os custos fixos: mão de obra, depreciação, manutenção dos
sistemas e sindicato rural; custo operacional parcial que é a oportunidade do capital e da terra somado com o custo de
oportunidade. Para calcular a depreciação (vida útil) foi realizado o cálculo de acordo com Barbosa Souza (2007), através da
seguinte fórmula: Depreciação = (valor inicial do bem – valor final do bem) / vida útil. Foram contabilizados os
investimentos iniciais para a aquisição da área, benfeitorias, hidráulica, elétrica material e equipamento, silvipastoril e
pastagem, totalizando R$ 6.551,86 na aruana sem sombreamento, R$ 7.634,39 no silvipastoril e R$ 31.495,56 no
confinamento. 
Resultado e Discussão: Na Tabela 1, é possível observar que a depreciação anual e durante o período de terminação dos
cordeiros, é mais elevado no sistema em confinamento do que na pastagem sem sombreamento e silvipastoril. Catto et al.,
(2019), observou maior depreciação no sistema de confinamento quando contrastado com o semiconfinamento, ao avaliarem
a terminação de cordeiros, com e sem suplementação na fase de cria, confinados ou semiconfinados.Quando comparamos
apenas os sistemas de pastagens, se pode observar menor depreciação no sistema de pastagem sem sombreamento (Tabela 1).
Entretanto, o tratamento do silvipastoril, foi o único sistema que trouxe maior margem de lucro, saldando os custos variáveis
e se aproximando dos custos fixos, quando contrastados com os demais sistemas de terminação. Além disso, o silvipastoril
pode trazer muitos benefícios devido a sua inteiração solo-planta-animal. Barros et al., (2009) ao avaliarem economicamente
a produção de cordeiros em pastagem e em confinamento, também observaram maior depreciação no sistema de
confinamento e melhor margem de lucro no sistema a pasto. Entretanto, o confinamento apresenta menor tempo para
terminação, além da possibilidade de otimização do seu espaço.



Conclusão: Portanto, a depreciação foi maior no sistema de confinamento, seguido pelo silvipastoril e pastagem sem
sombreamento. Entretanto, esse fator deve se um dos muitos analisados pelo produtor, para assim encontrar o sistema que
apresentará maior margem de lucro. 
Referências Bibliográficas: BARBOSA, F.A.; SOUZA, R.C. Administração de fazendas de bovinos: leite e corte. Viçosa,
MG: Aprenda Fácil, 342p., 2007.BARROS, Carina Simionato de et al. Resultado econômico da produção de ovinos para
carne em pasto de azevém e confinamento. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 31, n. 1, 2009.CATTO, João Batista et al.
Terminação de cordeiros, com e sem suplementação na fase de cria, confinados ou semiconfinados EM Brachiaria brizantha
diferida: parasitismo gastrintestinal e eficiência bioeconômica. Embrapa Caprinos e Ovinos-Artigo em periódico indexado
(ALICE), 2019.SILVA, D. G. Desempenho e indicadores de custos de cordeiros terminados em diferentes sistemas de
produção. 96f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018.VIANA, João
Garibaldi Almeida; SILVEIRA, Vicente Celestino Pires. Custos de produção e indicadores de desempenho: metodologia
aplicada a sistemas de produção de ovinos. CEP, v. 90050, p. 230, 2008.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes

 
DESAPARECIMENTO DA MATÉRIA SECA DO PENNISETUM PURPUREUM CULTIVAR

ELEFANTE B EM OVINOS 
ADRIANA LIMA DE CARVALHO1, EVARISTO JORGE OLIVEIRA DE SOUZA1; MÁRCIO VIEIRA DA CUNHA2;
MÉRCIA VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS2; JORDÂNIA KELY BARBOSA DA SILVA3; J. RICARDO COELHO

DA SILVA3; GILBERTO DE CARVALHO SOBRAL1; ABRAÃO JEFERSON DE SOUZA1 
1 Universidade Federal Rural de Pernambuco – UAST – Serra Talhada – PE;2 Universidade Federal Rural de Pernambuco –

Recife – PE;3 Universidade Federal Rural de Pernambuco – UAG – Garanhuns – PE.
Contato: adriana02dri@gmail.com 

Introdução: Cada vez mais a utilização de forrageiras cultivadas vem tomando espaço dentro dos sistemas de produção,
auxiliando na manutenção do desempenho animal, principalmente nos períodos de baixa disponibilidade de alimento,
garantindo produtividade com uma pecuária rentável.Neste sentido, capim-elefante vem se destacando ao longo dos anos pelo
seu alto rendimento de biomassa e fácil adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, vegetando bem em diversas regiões
do Brasil (PEREIRA et al., 2010).Com o intuito de se avaliar a interação entre os microrganismos e os componentes contidos
nos alimentos, a técnica da digestibilidade in situ possibilita a avaliação da degradação e a seleção dos alimentos que trazem
as melhores respostas, possibilitando o desenvolvimento de estratégias paraa utilização de forma eficiente, com retornos cada
vez mais satisfatórios.Objetivou-se avaliar o desaparecimento da matéria seca do Pennisetum purpureum cultivar Elefante B
em ovinos. 
Material e Métodos: O ensaio de degradabilidade foi realizado no setor de ruminantes na Unidade Acadêmica de Serra
Talhada – UAST/UFRPE. O genótipo foi obtido de uma área experimental irrigada, localizada na Fazenda Experimental da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no município de Garanhuns – PE. O período experimental foi de 20
dias, sendo 15 para adaptação e 5 dias de incubação. Foram utilizados 3 ovinos não castrados, mestiços de Santa Inês,
fistulados permanentemente no rúmen e alimentados com uma dieta composta por capim-elefante, suplemento e mistura
mineral. O genótipo utilizado na incubação foi coletado a partir de corte aos 90 dias de idade e logo após triturado em
ensiladeira para redução do tamanho das partículas, sendo posteriormente pré-seco em estufa de circulação forçada de ar
durante 72 horas à 55oC. O material resultante foi moído em peneira com crivos de 2 mm e colocados 2,0 g da amostra em
sacos de náilon de porosidade 40 µm. Os sacos foram introduzidos no rúmen de acordo com os tempos de incubação 0, 2, 4,
6, 12, 24, 48, 72 e 96 h (SAMPAIO, 1988). Após sua remoção, foram lavados em água corrente e secos em estufa de
circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas, pesados e determinados o desaparecimento da matéria seca. O delineamento
utilizado foi o em blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, de modo que o efeito do genótipo foi colocado nas
parcelas e o tempo de incubação no rúmen nas subparcelas. Foi utilizado o Statistical Analysis Sistems (SAS, Versão 9.0)
para a análise dos dados e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Ocorreu diferença significativa (p<0,05) quanto ao desaparecimento da matéria seca (MS)em relação
aos tempos de incubação (Tabela 1). Nas primeiras horas de incubação, do tempo 0 ao 4, as médias foram semelhantes, mas a
partir do tempo 6, observou-se um aumento na degradabilidade em relação ao tempo 2, ainda que não tenha diferido
estatisticamente do tempo 4. A partir do tempo 12, a taxa de degradação foi se elevando, chegando aos tempos 48 e 72, que
não diferiram entre si, ocorrendo potencial máximo de degradação a partir das 96 horas de incubação. Esse resultado está
relacionado a alguns fatores e, dentre eles, o maior tempo de exposição do material aos microrganismos que fazem sua
degradação, pois quanto maior a exposição, maior será o tempo que os microrganismos terão para promover a quebra das
partículas e posterior fermentação dos seus constituintes. Segundo Rêgo et al. (2011), à medida que se aumenta o tempo de
incubação, tem-se um aumento no desaparecimento da MS em função do maior tempo de contato da amostra com o ambiente
ruminal.

 
Conclusão: O capim-elefante apresenta taxa de desaparecimento da matéria seca considerada satisfatória para sua utilização
como uma fonte alternativa de alimento volumoso para ruminantes. 
Agradecimentos: Agradeço a Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pelo
financiamento do projeto.
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Introdução: A introdução de coprodutos agroindustriais nas dietas de ruminantes denota grande redução de custos 

de produção e consequentemente maior lucratividade para a cadeia produtiva, além de ser uma aplicação viável para esses 

produtos, uma vez que a maior parte é considerada causadora de problemas ambientais (SÁ et al., 2014). A torta de babaçu é 

um dos coprodutos utilizados nas regiões Norte e Nordeste, contendo alto valor proteico-energético, proporcionando, assim, 

desempenhos satisfatórios na produção de carne caprina (SÁ et al., 2015). Na utilização de dietas com a inclusão de 

coprodutos para animais em confinamento, faz-se necessário a avaliação do desempenho animal para a verificação  da eficiência 

da dieta (LUZ, 2015). Nesse contexto, o presente trabalho objetivou-se avaliar o desempenho produtivo de cabritos 

alimentados com dietas contendo diferentes níveis de inclusão de torta de babaçu. 

Material e Métodos: O experimento foi executado no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, Campus 

São Luís – Maracanã. Os tratamentos consistiram em níveis crescentes (0, 6, 12 e 18%) de inclusão da torta de babaçu 

na dieta dos animais em confinamento. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamento e 7 

repetições. Os cabritos foram alimentados às 9h e 16h com volumoso (silagem de milho) e concentrado, admitindo-se 

sobras entre 10 a 20%, em dietas formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas, calculadas de acordo com as 

exigências prescritas pelo National Research Councial – NRC (2007), balanceadas para permitir um ganho de peso médio 

diário de 150 g/dia. Utilizou-se 28 cabritos machos, castrados, sem padrão de raça definido, com aproximadamente 8 meses 

de idade e peso vivo inicial médio de 18,66±1,84 kg. O confinamento compreendeu um período 77 dias, destes, 14 para 

adaptação dos animais e 63 dias para coleta de dados para avaliação. Ao final do período de confinamento os animais foram 

pesados, permitindo a obtenção dos seguintes parâmetros: ganho de peso médio diário (GPMD; g/dia); ganho de peso total 

(GPT; kg); quantidade de dias para ganhar 12 kg (D12; dias); estimativa de ganho total de carcaça (EGTC; kg carcaça) e 

estimativa de ganho médio de carcaça (EGTMC; g carcaça/dia), utilizando os dados de rendimento de carcaça no momento do 

abate dos animais. Os dados foram analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias, utilizando-se o 

programa estatístico Statistical Analysis System (SAS, 2003). 

Resultado e Discussão: Não houve diferença de peso inicial (P>0,05) dos cabritos entre os níveis de inclusão de torta de 

babaçu analisados. Tal fato é importante para que a fonte de variação a ser empregada não tivesse efeitos externos, dando assim 

maior confiabilidade nos dados obtidos ao longo do trabalho. O tempo para o animal ganhar 12 kg (D12), não foi influenciado 

(P>0,05) pelos níveis de inclusão de torta de babaçu. Os níveis de inclusão influenciaram (P<0,05) no peso final dos cabritos, 

com maior média para os animais alimentados com 18% de torta de babaçu (30,74 kg) e menor média para os animais 

alimentados com 6% de torta de babaçu. As variáveis de ganho de peso total (GPT) e ganho de peso médio diário (GPMD) 

apresentaram valores crescentes entre os níveis de inclusão da torta (P<0,05), sendo superior para os maiores níveis de inclusão 

(12 e 18%). A estimativa de ganho total de carcaça (EGTC) e a estimativa de ganho médio diário (EGMDC) de carcaça 

mostraram-se superiores nos maiores níveis de inclusão da torta, 12% e 18%, em relação aos demais níveis. Para EGTC foi 

observado valores de 4,28 e 5,20kg para os tratamentos 12 e 18%, respectivamente. Para a EGMDC obteve-se valores de 0,070 
kg/dia para o nível de 12% de inclusão e de 0,085kg para 18% de inclusão de torta de babaçu. (Tabela 1). Os ganhos de peso 
observados neste trabalho foram diferentes aos relatados por Xenofonte et al. (2008), que trabalharam com níveis de inclusão de 
farelo de babaçu na dieta de ovinos (0, 10, 20 e 30%) e verificaram ganhos de peso total de 7,83; 6,45; 3,48 e 1,99 kg, 
respectivamente. 



Conclusão: A inclusão de torta de babaçu na dieta afeta as caracteristicas de desempenho produtivo de cabritos em 

confinamento até o nível de 18% de inclusão. 
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Introdução: Em dietas de alto concentrado é importante adicionar uma quantidade mínima de fibra fisicamente efetiva, a fim
de manter as características de saúde ruminal, como a taxa de passagem, ruminação, mastigação e salivação de modo a não
comprometer o metabolismo ruminal e consequentemente a digestibilidade da dieta (Mendes et al., 2010). O confinamento é
considerado como uma das principais tecnologias para aumentar o ganho de peso e proporcionar melhorias na qualidade das
carcaças (Carvalho e Siqueira, 2001). Nesse sistema as dietas são compostas por alimentos volumosos e concentrados, e a
relação entre eles irá determinar a eficiência do sistema, visando um maior ganho de peso a curto prazo. Dessa forma,
objetivou-se avaliar o desempenho de caprinos e ovinos alimentados com dietas de alto concentrado e silagem de cana-de-
açúcar como volumoso. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental pertencente à Universidade Federal da Bahia,
município de São Gonçalo dos Campos. Foram utilizados 14 ovinos mestiço Dorper x Santa Inês, machos, não castrados, com
peso corporal médio 24,3 kg ± 1,81 kg e 14 caprinos mestiços Boer, machos, não castrados, com peso corporal médio de
17,8kg ± 1,33 kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em um fatorial dois por dois (2x2), com duas
relações volumoso:concentrado (40:60 e 20:80) e duas espécies ruminantes (ovinos e caprinos). O experimento teve duração
total de 60 dias. As dietas isonitrogenadas foram calculadas para suprir as exigências para ganho diário de caprinos e ovinos
de 250 g/dia, de acordo com o NRC (2007), com base nos dados da análise química do volumoso e concentrado, previamente
realizadas no início do período de adaptação. O volumoso ofertado foi silagem de cana-de-açúcar em duas proporções na
dieta. Os animais foram pesados no 1º dia do período experimental (peso inicial) após período de adaptação às dietas e
instalações, e no 60º dia experimental (peso final), sendo submetidos a jejum alimentar de 16 horas antes de cada pesagem.
Estes valores foram utilizados para cálculo de ganho médio diário (GMD), ganho médio total (GMT) e eficiência alimentar
(EFA). O consumo de matéria seca (CMS) foi mensurado diariamente através da quantificação do fornecido e sobras das
dietas por animal. Todas as variáveis foram submetidas a análise de variância, considerando 5% de probabilidade para o erro
tipo I, pelo comando PROC MIXED do SAS 9.4. 
Resultado e Discussão: Houve interação da relação V:C e da espécie apenas para o CMS (P<0,05), no qual os ovinos
alimentados com a dieta 200:800 g/kg MS (V:C) apresentaram maiores valores (2,31 kg/dia) em relação aos caprinos
alimentados com a mesma dieta (0,868 kg/dia). Caprinos são mais seletivos em relação aos ovinos, tendo preferência em
consumir as partículas de maior teor energético, o que promove uma rápida ativação no centro da saciedade destes animais e
menor CMS (Allen, 2000). Porém, os menores tamanhos de partículas dessa dieta permitiram o aumento da taxa de passagem
e consequentemente maior CMS. A relação V:C influenciou o GMT e a EFA (P<0,05), no qual animais alimentados com 800
g/kg MS de concentrado apresentaram maiores ganhos (Tabela 1), o que era esperado uma vez que o CMS dos animais foi
maior nesta mesma relação. Contudo, a dieta com 600 g/kg MS mostrou-se mais eficiente, no qual esse efeito pode estar
associado ao maior teor de FDN da dieta com 400 g/kg MS de volumoso (408 g/kg MS) em relação à dieta com 200 g/kg MS
(300 g/kg MS), no qual o maior consumo de FDN está diretamente relacionada com diminuição da taxa de passagem. Desta
forma, o alimento fica maior tempo disponível no rúmen, propiciando um melhor aproveitamento dos nutrientes pelos
animais. Todas as variáveis foram influenciadas pela espécie (P<0,05), em que os ovinos apresentaram maiores dados de
desempenho. A espécie ovina tem maior potencial de crescimento em sistema de confinamento do que os caprinos, pois
sofrem menos com estresse desse sistema de criação (Ramos et al., 2010; Pereira Filho et al., 2013).

 
Conclusão: Ovinos apresentam melhor desempenho produtivo em relação aos caprinos quando alimentados com silagem de
cana-de-açúcar em dietas com alto concentrado. Contudo, a dieta com a relação 400:600 g/kg MS (V:C), quando comparada
com aquela com 200:800 g/kg MS (V:C) proporciona maior eficiência alimentar para ambas as espécies.
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Introdução: A Região Nordeste do Brasil apresenta o maior efetivo ovino do país, onde existe intensa dependência da
vegetação nativa e normalmente a maior disponibilidade de forragem acontece durante a estação chuvosa (CAMPOS et al.,
2017). O que indica a necessidade de adoção de práticas que contemplem a gestão do alimento e água a ser utilizada
(OLIVEIRA et al., 2018). A silagem é uma alternativa de conservação de forragens, afim de utilização nos períodos de
estiagem, o que possibilita o aproveitamento das forragens com potencial existentes (SADRI et al., 2018).A palma forrageira
demonstra potencial para utilização na alimentação de ruminantes, sobretudo em áreas secas (OLIVEIRA et al., 2018). Dessa
forma, ensilá-la com outras forrageiras poderia melhorar seu valor nutricional e favorecer sua conservação (CAMPOS et al.,
2017) Objetivou-se avaliar o potencial do uso de palma forrageira e espécies tropicais na forma de silagens em dietas para
ovinos, por meio da determinação do desempenho 
Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a
forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia
sepium), palma e capim buffel (Cenchrus ciliaris), palma e pornunça (Manihot esculenta) com base na matéria natural, bem
como silagem exclusivas de palma forrageira e de silagem de milho (tratamento controle). Foi utilizada uma relação
volumoso: concentrado de 60:40, para atender à exigência conforme o NRC (2007).Foram utilizados 40 ovinos sem padrão
racial definido (SPRD), não castrados, com peso médio inicial de 22,65±1,01kg. Os animais foram confinados em um galpão
aberto em baias individuais. O período experimental teve duração de 66 dias, sendo 16 dias de adaptação aos tratamentos, à
dieta, ao manejo e ao local do experimento e 50 dias de coleta de dados.Para a avaliação do desempenho foram feitas
pesagens individuais dos animais no início e no final do período experimental, após um período de privação de alimentação
sólida de aproximadamente 12 horas (com acesso a água), para obtenção do ganho médio diário (GMD): GMD= GPT/dias de
desempenho. No fim do período experimental calculou-se a ganho de peso total (GPT): GPT = ganho de inicial – ganho de
peso final, conversão alimentar (CA): CA=consumo diário de matéria seca/ganho de peso.Os dados foram submetidos a
análise de variância (anova) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico
SAS (Statistical Analysis System, 2009). 
Resultado e Discussão: O GPT e o GPD de todos os tratamentos atingiram o propósito de ganho mínimo preconizado
(200g/dia) conforme recomendação do NRC (2007), atendendo o princípio da produção animal que está diretamente ligado à
ingestão, digestibilidade e metabolismo dos nutrientes (VAN SOEST et al, 1994).As dietas com SP e SPG apresentaram
maiores GPT e GPD demonstrando potencial e eficiência para confinamento de ovinos.O ganho médio de peso diário para os
tratamentos que receberam a palma forrageira em sua composição obtiveram valores médios variando de 0,232 a 0,303 g/dia,
resultado satisfatório de desempenho e superiores aos encontrados na literatura que apresentam ganhos de 100 a 198g/dia em
silagens contendo palma forrageira (SILVA, 2018).A conversão alimentar (CA)representa a quantidade de matéria seca
necessária para o ganho de 1kg de peso corporal, e assim a composição do alimento interfere diretamente na eficiência da
CA, pois alimentos com baixos valores de carboidratos não fibrosos pode aumentar seu valor (SADRI et al, 2018). Dessa
forma justificando a maior CA para o tratamento com SPB.

 
Conclusão: Os volumosos as bases de palma forrageira possibilitaram ganhos acima do preconizado, mostrando-se bastante
eficientes em dietas para confinamento de ovinos, destacando a associação da palma com gliricídia. As dietas podem ser
recomendadas como novas alternativas para terminação de ovinos em confinamento. 
Agradecimentos: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia - UFRPE e EMBRAPA Semiárido.
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Introdução: A ovinocultura vem se destacando no cenário nacional, como uma das principais atividades agropecuária, por
desempenhar papel importante na produção e por ser fonte de renda e subsistência para vários produtores, servindo como uma
atividade viável para pequenos, médios e grandes produtores em todo o país, devido a presença de ovinos em todas as regiões
do Brasil. Visando aumentar a produtividade, a pecuária ovina necessita de alternativas que sejam adequadas do ponto de
vista produtivo e ao mesmo tempo viáveis financeiramente (CARVALHO et al., 2014).A suplementação de animais durante a
fase de aleitamento é interessante por promover melhorias no desempenho, mesmo com o baixo consumo de ração durante
essa fase, e a utilização de alimentos alternativos como o feno de mata-pasto pode melhorar o resultado financeiro. Deste
modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cordeiros suplementados durante a fase de aleitamento com ou
sem a inclusão de feno de mata-pasto. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda da Flor de Maria, localizada no município de Timon-MA.
Foram avaliados 20 cordeiros machos de parto simples com aproximadamente 15 dias de idade e 10,52±0,43 kg de peso vivo,
distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado. Os cordeiros permaneciam com as ovelhas, exceto quando elas
foram para o pasto das 11 às 17 horas, e tinham acesso constante a um cocho privativo com as respectivas rações.O
experimento teve duração de 45 dias, correspondendo a 15 dias de adaptação dos animais e 30 dias de coleta de dados. Os
tratamentos consistiram de duas dietas, uma padrão, formulada com milho triturado, farelo de soja e mistura mineral, e outra
com inclusão de 14% de feno de mata-pasto. As dietas foram isonitrogenadas, isoenergéticas, formuladas de acordo com o
(NRC, 2007) para um ganho de peso de 220g/dia.Para avaliação do desempenho os animais foram pesados ao termino do
período de adaptação e ao final do período, após jejum prévio de 14 horas para obtenção dos pesos inicial e final. O ganho de
peso foi estimado pela relação entre o peso ganho e o período de avaliação.Os dados foram submetidos à análise de variância
e teste de média de Tukey, com 0,05 de significância, utilizando-se o pacote ExpDes, do Software R versão 3.1. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença no peso inicial dos animais em função da uniformidade dos animais e
distribuição casualizada. Já o peso final dos animais alimentados com feno de mata-pasto foi 25% maior, essa diferença
ocorreu devido ao maior ganho de peso dos animais alimentados com feno de mata-pasto que foi 72 g/dia maior em relação
aos animais alimentados sem mata pasto (Tabela 1). O ganho de peso observado nesta pesquisa foi superior ao registrado por
Sá et al. (2012) com utilização de feno de gliricídia na dieta de cordeiros em aleitamento, provavelmente devido a menor
proporção de feno utilizada.O maior ganho de peso dos animais alimentados com feno de mata-pasto pode estar associado ao
controle de coccidiose, haja visto que, embora os animais de ambos os tratamentos tenham apresentado diarreia, e tenham
recebido tratamento a base de sulfadiazina + trimetropim, os animais alimentados com feno de mata-pasto apresentaram
recuperação mais rápida, suspendendo a diarreia com apenas uma aplicação, enquanto os animais alimentados com a dieta
controle tiveram que receber duas doses. Silva et al. (2016) registraram que o uso de plantas taniníferas, como o mata-pasto,
melhora a resposta imune dos animais e auxilia no controle da eimeriose.

 
Conclusão: A inclusão de 14% de feno de mata-pasto na dieta de cordeiros em aleitamento melhora o desempenho de
cordeiros em aleitamento. 
Agradecimentos: : A instituição Fazenda da Paz, por ceder os animais e as instalações para a realização da pesquisa, e
custear as despesas com alimentação dos animais. 
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Introdução: Há algumas décadas, a fibra dos alimentos era analisada pelo método da Fibra Bruta (FB). No entanto, FB
refere-se aos carboidratos resistentes ao tratamento sucessivo com ácido e base diluídos, com solubilização de partes de
carboidratos e da lignina em álcali, proporcionando erros na obtenção deste constituinte fibroso. Algumas metodologias
foram sendo adaptadas para determinação da fibra detergente ácido (FDA) como a metodologia da Embrapa (SOUZA et al.,
1999), ANKOM®(2012) e da altoclave (DETMANN et al., 2012), visando simplificar o método convencional de Van Soest
(1963) e Van Soest e Wine (1967). Objevou-se avaliar a FDA de alimentos volumosos e e fezes, por adoção de diferentes
métodos analíticos. 
Material e Métodos: O Experimento foi realizado na universidade federal do Maranhão no centro de ciências agrárias e
ambientas. Foram utilizado 3 métodos para determinação de fibra em detergente ácido, no método da EMBRAPA, Foram
utilizados tubos de ensaio com 0,35g de amostra e adicionados 35 ml da solução detergente ácido (SOUZA et al., 1999),
levado ao bloco digestor a 125°C, as amostras foram transferidas para cadinhos filtrantes, lavadas com água fervente,
filtrando-as com auxílio de uma bomba. Para o método Ankom®, utilizou-se um aparelho digestor de fibra. Foram
confeccionados sacos de TNT com dimensões 5 x 4 cm, foram pesados 0,5 g de amostra em cada saco e selados com
seladora. As amostras foram acondicionadas ao aparelho, adicionando 2L de solução de FDA, segundo metodologia descrita
por ANKOM® (2012). O termostato foi ligado e ajustado a 98°C, por 80 min, em seguida as amostras foram lavadas. Para o
método com uso da autoclave (DETMANN et al., 2012), os sacos foram confeccionados de TNT, colocado individualmente
em pote de plástico, contendo 50 mL de solução e levados à autoclave até atingir 0,5 ATM, por uma hora. Após, todos sacos
foram lavados com água destilada aquecida. No final de todo os métodos citados acimas, tanto os saquinhos quanto os
cadinhos com o resídui de FDA foram seco em estufa a 105°C durante uma horas, os cadinhos ficaram por 16º horas, após
colocados no dessecador, em seguida, foram obtidos os respectivos pesos. Os dados foram submetidos a uma análise de
variância, obedecendo o delineamento inteiramente Casualizado, utilizando-se o teste SNK (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Houve efeito (P<0,05) dos métodos analíticos no teor de FDA do feno de tifton-85, milho em grão,
farelo de trigo, farelo de soja, torta de babaçu e fezes de caprinos (Tabela 1). Verificou-se efeito semelhante (P<0,05) para as
amostras de feno tifton-85 e fezes de caprino, quando analisadas pelos métodos Embrapa e Ankom®, com médias 49,22 e
51,52% de FDA para o feno de tifton e 47,23 e 46,89% para fezes de caprinos, respectivamente. Este efeito pode indicar que
o método Ankom® é mais adequado para determinação da FDA, em substituição ao método da Embrapa, quando o alimento
ou a amostra a ser analisada é rica em fibra, ou seja, com baixo teor de amido, pois facilita a entrada da solução no saco de
TNT, causando a solubilização dos constituintes não fibrosos. A metodologia da Ankom® superestimou o teor de FDA dos
alimentos milho em grão, farelo de soja e farelo de trigo, valores superiores e diferentes aos obtidos pelos métodos controle
(Embrapa) e com uso da autoclave, os quais não diferiram (P>0,05) entre si. Efeito diferente observado por Rocha et al.
(2011), os quais relataram valores superiores para o farelo de soja e farelo de trigo analisados pela metodologia da Autoclave,
ou seja, havendo superestimava do teor de FDA. O valor de FDA da torta de babaçu foi superestimado pela metodologia da
autoclave, observando-se valor superior (P<0,05) com uso deste método em comparação aos métodos Embrapa e Ankom®,
não diferentes (P<0,05) entre si.

 
Conclusão: O método a ser adotado para avaliação da fibra em detergente ácido (FDA) depende do tipo de alimento que será
analisado, para melhor precisão nos valores a serem obtidos. Contudo, de forma geral, pode-se recomendar o método da



EMBRAPA ou da Autoclave, pois podem acarretar em redução do custo operacional, em virtude do menor volume de
solução gasto e menor tempo de análise laboratorial. 
Referências Bibliográficas: ANKOM. Frequentlyaskedquestions. Wichita: AnkonTecnology, 2012. Disponível em:
<https://www.ankom.com/>. Acesso em: 05 junho 2019.DETEMANN, E. et al. Métodos para análise de alimentos – INCT –
Ciência Animal. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. 214p.ROCHA, M. K. H. R.; SETZNAGL, G.; SILVA DA, J. M.
P.; PEZZATO, L. E. Comparação da fbra em detergente ácido (FDA) e da fbra em detergente neutro (FDN) por diferentes
métodos de análises. Botucatu: Faculdade de Medicina Veterinária, 2011. 62 p. (Manual, n. 1).SOUZA, G.B. et al. Método
alternativo para determinação de fibra em detergente neutro e detergente ácido. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 1999.
21p. (Embrapa Pecuária Sudeste, Boletim de Pesquisa, 4).VAN SOEST, C.J; WINE, R.H. The use of detergents in analysis of
fibrous feeds: IV. Determination of plant cell-wall constituents.Journal of Association Official Analytical Chemists
International, v.50, n.50, 1967.VAN SOEST, P.J. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. A rapid method for the
determination of fiber and lignin. Journal of the Association Official Agricultural Chemists, v. 46, n. 5, p. 829-835, 1963.
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Introdução: O ponto de partida para estudos e avaliação da fibra dos alimentos é a composição química e bromatologia
destes. Na década de 1960, Van Soest e Wine desenvolveram os sistemas de detergentes para analisar a fibra nos diferentes
ingredientes, que consistem em separar, da fração solúvel no detergente, a fração insolúvel (VAN SOEST e WINE, 1967),
denominada de fibra em detergente ácido (FDA) ou fibra em detergente neutro (FDN). Algumas metodologias foram sendo
adaptadas, sem alterar os princípios do método convencional de Van Soest (1963) e Van Soest e Wine (1967), para análise da
FDN. Assim, objevou-se avaliar a FDN de alimentos volumosos e concentrados e de fezes caprinos, por adoção de diferentes
métodos analíticos. 
Material e Métodos: O Experimento foi realizado na universidade federal do Maranhão no centro de ciências agrárias e
ambientas. Foram utilizado 3 métodos para determinação de fibra em detergente Neutro, no método da EMBRAPA, Foram
utilizados tubos de ensaio com 0,35g de amostra e adicionados 35 ml da solução detergente neutro (SOUZA et al., 1999),
levado ao bloco digestor a 125°C, as amostras foram transferidas para cadinhos filtrantes, lavadas com água fervente,
filtrando-as com auxílio de uma bomba. Para o método Ankom®, utilizou-se um aparelho digestor de fibra. Foram
confeccionados sacos de TNT com dimensões 5 x 4 cm, foram pesados 0,5 g de amostra em cada saco e selados com
seladora. As amostras foram acondicionadas ao aparelho, adicionando 2L de solução de FDN, segundo metodologia descrita
por ANKOM® (2012). O termostato foi ligado e ajustado a 98°C, por 80 min, em seguida as amostras foram lavadas. Para o
método com uso da autoclave (DETMANN et al., 2012), os sacos foram confeccionados de TNT, colocado individualmente
em pote de plástico, contendo 50 mL de solução e levados à autoclave até atingir 0,5 ATM, em uma hora. Após, todos sacos
foram lavados com água destilada aquecida. No final de todo os métodos citados acimas, tanto os saquinhos quanto os
cadinhos com o resídui de FDN foram seco em estufa a 105°C durante uma horas, os cadinhos que ficaram por 16º horas,
após colocados no dessecador, em seguida, foram obtidos os respectivos pesos. Os dados foram submetidos a uma análise de
variância, obedecendo o delineamento inteiramente Casualizado, utilizando-se o teste SNK (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Os métodos de determinação influenciaram (P<0,05) o teor de FDN dos ingredientes feno de tifton-
85, miho em grão, farelo de trigo e farinha amilácea de babaçu (Tabela 1). Observou-se diferença (P<0,05) no teor de FDN
do feno de tifton-85 quando realizou-se a análise pelos tês métodos propostos, com valor superior para o método da Embrapa
(83,00% de FDN), comparada com os demais métodos. A farinha amilácea de babaçu apresentou teor de FDN subestimado
quando obtido pelo método Ankom®. Para o milho em grão e o Farelo de Trigo, o método Ankom® superestimou o teor de
FDN, com média 30,38 e 44,59%, respectivamente. Este efeito com alimentos ricos em amido corrobora com o observado
por Lourenço (2010), o qual não recomenda análise de FDN para alimentos com elevado teor de amido pelo método
Ankom®, pois, segundo os autores, durante o processo de fervura ocorre a gelatinização deste constituinte, acarretando em
entupimento dos poros do TNT. Assim, o método da Autoclave apresentou valores semelhantes aos obtidos pelo método
Embrapa, mostrando-se ser uma alternativa viável para adoção em análise de FDN de alimentos ricos em amido, tais como o
milho em grão e o farelo de trigo.

 
Conclusão: O método a ser adotado para avaliação da fibra em detergente neutro (FDN) depende do tipo de alimento que
será analisado. Contudo, de forma geral, pode-se recomendar o método da EMBRAPA ou da Autoclave, pois podem acarretar
em redução do custo operacional, em virtude do menor volume de solução gasto e menor tempo de análise laboratorial.
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Introdução: O Brasil tem se destacado na produção e exportação de carne e as relações com o mercado externo se tornam
cada vez mais competitivas, com isso, aumenta a necessidade de se adotar medidas para melhorar nossos produtos, e assim,
alcançarmos novos nichos de mercado. Para garantir sua competitividade no mercado interno e externo é preciso aumentar a
organização e a qualificação da cadeia produtiva, fazendo o uso de técnicas que visam melhorias nos aspectos gerenciais e
nos índices zootécnicos. Tendo isto em vista, pode-se dizer que é necessário o uso de ferramentas gerências que contribuam
para a tomada de decisão por parte do produtor rural. Objetivou-se com este trabalho fazer um diagnóstico da situação atual
de uma propriedade de bovinos de corte, por meio da análise de SWOT e avaliação de índices zootécnicos para determinação
de estratégias para melhoria da eficiência do sistema de produção.

Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Agropecuária Alvorada, localizada na zona rural, município de Bom Jesus-
PI. A fazenda desenvolve o ciclo completo de produção de bovinos de corte, tendo como principais objetivos a venda de
animais para abate, touros para reprodução, bem como comercialização de sêmen de touros de excelência. Em seguida
realizou-se a análise de SWOT sendo fundamentada por Kenneth Andrews e Roland Christensen, (Batista e Bicho, 2006). A
análise SWOT foi realizada de acordo com o ambiente interno e externo. Para a análise do ambiente interno classificou-se as
atividades como pontos fortes e pontos fracos, por meio de avalições em forma de escore (pontuações) entre os menores e os
maiores níveis relativos em uma escala de 1 a 5. Para a identificação dos pontos fracos e fortes utilizou-se como critérios a
pontuação de escore, onde os grupos que receberam pontuações de 1 a 3 foram considerados pontos fracos, e escores 4 e 5
foram avaliados como pontos fortes. Para a analise do ambiente externo utilizou-se como fonte de informação um grupo de
pessoas (especialistas) que possuem um elevado conhecimento do assunto do qual se vai tratar. Os especialistas tiveram
acesso à caracterização e avaliação do ambiente interno, com os pontos fortes e pontos fracos encontrados dentro da
propriedade, e com o auxilio do material identificaram as oportunidades e ameaças, justificando de que forma estas poderão
influenciar positivamente ou negativamente os pontos fortes e fracos da propriedade. 

Resultado e Discussão: Observou-se que todos os grupos foram caracterizados como Pontos Fortes (Forças) na análise de
SWOT Figura 1(A), alcançando uma pontuação satisfatória, no entanto nem todas as variáveis dentro dos grupos analisados
alcançaram a nota máximas sendo estas as variáveis classificadas como Pontos Fracos. A partir da análise do ambiente
interno e análise do ambiente externo da propriedade foi possível determinar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças,
ou seja, todas as informações de uma matriz que compõe a Análise de SWOT Figura 1 (B). Para que o produtor atinja os seus
objetivos, deve valorizar seus pontos fortes, relacionados a seus manejos, ao mesmo tempo em que, deve preocupar em sanar
os seus pontos fracos, relacionados a algumas variáveis como taxa de prenhes de novilhas e vacas primíparas, piquete com
grandes áreas, ausência de sistemas integrados e a falta de arborização. Em relação ao ambiente externo, apesar do produtor
não ter controle sobre eles, devem aproveitar as oportunidades, como ser referência em oferta de reprodutores, aumento de
lucro, conquistar novos mercados, aumento da taxa de desfrute, menor dependência de insumos externos para reformar o
pasto, redução do ciclo de reprodução, ser referência na qualidade da carne. 



Conclusão: Com a utilização do método de análise SWOT foi possível uma compreensão do sistema de gestão, do 
mesmomodo indicou o desempenho das atividades do ambiente interno por meio do escore de pontuação, identificando os 
pontos fortes e fracos, permitindo também visualizar gargalos de seus sistemas produtivos, a partir, da avaliação do 
ambiente externo, e, aumentando vantagem competitiva no mercado.

Referências Bibliográficas: BICHO, L.; BAPTISTA, S. Modelo de Porter e Análise de SWOT. Coimbra: Instituto Superior 
de Engenharia, Departamento de engenharia Civil, 2006.
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Introdução: A criação de animais confinados, assim como as dietas contendo altos níveis de concentrados, vem sendo
utilizada para aumentar a produtividade. A alteração na dieta dos animais consequentemente irá acarretar uma modificação na
microbiota ruminal. O ionóforo é um antibiótico que vem sendo estudado na nutrição de ruminantes, pois melhora a
eficiência alimentar e diminuição de distúrbios metabólicos (SALLES & LUCCI, 2000). Dentre eles, a monensina é a mais
utilizada na alimentação de ruminantes, porém a mesma foi banida pela União Europeia, desde 2006, devido ao seu poder
residual. Desta forma, busca-se aditivos alternativos que tragam os mesmos benefícios dos ionóforos quanto ao desempenho e
desenvolvimento dos animais (SILVA, et al., 2011). O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de alimentação e
ruminção cordeiros alimentados com dietas contendo níveis crescentes de proteína (PB) com adição de alcaloides
piperidínicos da alagaroba (APA). 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Ovinos e Caprinos na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, Itapetinga-BA. Foram utilizados 6 cordeiros mestiços Santa Inês X SRD, machos, não castrados, com idade
aproximada de 120 dias e peso corporal médio inicial de 17,5kg ± 0,383. Os cordeiros foram mantidos em gaiolas
metabólicas de 1,5 m x 1,0 m, promovidas de cochos e bebedouros individuais. O delineamento experimental foi um
quadrado latino (6 x 6, balanceado). O período experimental foi de 156, divididos em 6 períodos compostos de 21 de
adaptação e 5 dias de coleta de amostras. No experimento foram avaliadas seis dietas: dieta controle com 13% de PB sem
aditivo, e as outras cinco dietas com a adição do APA (25,2 mg/kg de MS da dieta) e níveis crescentes de PB (9, 10, 11, 12 e
13%). As dietas foram compostas por milho, farelo de soja e de trigo, ureia, suplemento mineral e feno de Tifton, com razão
volumoso:concentrado de 40:60 e foram balanceadas conforme equações do NRC (2007). As observações referentes ao
comportamento animal ocorreram, durante 24 horas, em intervalos de 5 minutos. As variáveis calculadas foram eficiência de
alimentação (EAL) e eficiência de ruminação (ERU), as mesmas foram obtidas através da divisão do consumo de MS e
FDNcp, pelo tempo despendido da alimentação e ruminação dos animais. A comparação entre a dieta controle e as demais
dietas com APA foi por meio do teste de Dunnett a 5 % de probabilidade. Na análise das médias das variáveis dependentes
em função dos níveis de inclusão de PB (9, 10, 11, 12 e 13%) utilizaram-se contrastes polinomiais. 
Resultado e Discussão: Os valores médios para as eficiências de alimentação e ruminação (g MS e FDN/h), expostos na
(Tabela 1), não foram influenciados (P>0,05) pelos diferentes níveis proteicos. Os ruminantes modificam seus parâmetros de
comportamento ingestivo com tendência a aumentar as EALFDN e ERUFDN para alcançar e manter determinado nível de
consumo, compatível com as exigências nutricionais. A ausência de efeito sobre os resultados das eficiências de alimentação
e ruminação pode ser explicada por vários fatores: as fontes e concentrações de FDNcp das dietas que foram semelhantes, não
ocorreu variação no consumo de MS e FDNcp e, provavelmente, a inclusão de APA não modificou a degradabilidade da
FDNcp.

 
Conclusão: O uso de diferentes níveis de proteína no intervalo de 9% a 13% e do aditivo piperidínico de algaroba na
concentração de 25,2 mg/kg MS na dieta não interfere a eficiência de alimentação e ruminação. 
Referências Bibliográficas: NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. Sheep,
goats, cervids, and new world camelids. Washington, D.C.: The National Academy Press, p. 362, 2007. SALLES, M. S. V.;
LUCCI, C. S. Monensina para bezerros ruminantes em crescimento acelerado. 1. Desempenho. Revista Brasileira de
Zootecnia, 29(2), p. 573-581, 2000.SILVA, J. T.; BITTAR, C. M. M.; FERREIRA, L. S. Desempenho e desenvolvimento
ruminal em resposta ao fornecimento de substâncias húmicas para bezerros leiteiros em sistema de desaleitamento precoce.
Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, v. 33, n. 4, p. 395-401, 2011.
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Introdução: Apesar do uso limitado de lipídios na alimentação de ruminantes (cerca de 5%) por afetar o consumo, digestibilidade 

da fibra em detergente neutro (FDN) e causar distúrbios fisiológicos no animal, a sua utilização tem provocado interesse, pois 

utilizado em níveis adequados provoca melhoria na fermentação ruminal e digestibilidade da fibra, reduz a emissão de metano e 

oxido nitroso, além de mudanças positivas no perfil de ácidos graxos (AG) do leite, como os ácidos linoleicos conjugados 

(CLA), benéficos a saúde (Palmquist, 2010). Dentre as fontes lipídicas na suplementação de ruminantes, o óleo de soja é o 

mais utilizado, e quando combinado com níveis adequados de FDN, proporciona uma função normal do rúmen e síntese de 

proteína microbiana adequada (Xu et a., 2014) otimizando a ingestão e digestibilidade da fibra. Então, objetivou-se com 

o presente trabalho avaliar a digestibilidade da FDN em cabras em lactação suplementadas com óleo de soja. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Garanhuns, Estado de 

Pernambuco (UFRPE- UAG). Foram utilizadas 8 cabras Saanen, com peso médio de 39 kg, primíparas, com produção média 

diária de 1,8 kg. As cabras foram arranjadas em delineamento duplo quadrado latino (4x4). O período experimental foi de 112 

dias, dividido em subperíodos  de 28 dias. A dieta era composta por silagem de milho e concentrado (40:60), variando a 

concentração de óleo de soja. Os tratamentos foram: 0= sem adição de óleo; 1,5 =com adição de 1,5% de óleo de soja; 3,0 = com 

adição de 3,0% de óleo de soja; 4,5 = com adição de 4,5% de óleo de soja. As amostras da alimentação ofertada, sobras e fezes 

foram enviadas ao laboratório de Nutrição Animal (LANA) da UFRPE-UAG, para determinar a fibra em detergente neutro 

(FDN), segundo Van Soest et al., (1991). Foram colocadas nos sacos, em duplicata, cerca de 0,5 g de amostra do volumoso, das 

fezes e das sobras, e 1,0 g de concentrado, respeitando a proporção de 20 mg/cm² e 40 mg/cm², respectivamente. No período de 

144 horas (6 dias) as amostras foram incubadas em 3 caprinos canulados no rúmen para posterior determinação do FDN 

indigestível (FDNi). Logo após, os sacos foram retirados, lavados com água quente e acetona, secos e pesados, e seu resíduo 

considerado FDNi. Para analisar os dados   foi utilizado o pacote estatístico SAS (2003), e as médias obtidas pelo comando 

LSMEANS. As diferenças entre tratamentos foram consideradas quando P<0,05. 

Resultado e Discussão: A FDN ingerida, apresentou tendência linear (1 > P > 0,05), sendo a ingestão diminuída com o 

acréscimo de óleo de soja. Esse comportamento pode ser explicado pela maior densidade energética das dietas suplementadas 

com óleo de soja em comparação à controle, reduzindo o consumo de FDN, como demostrado por SELEGATO et al. (2015), 

que verificaram redução no consumo da FDN em cabras suplementadas com óleo de soja e óleo de peixe. Outros autores 

(Silva et al., 2017) também afirmam que a inclusão de óleo na dieta de ruminantes reduz a ingestão de MS, e consequentemente, 

de FDN. Segundo GOMES et al. (2006), o fornecimento de fontes de ácidos graxos insaturados e com cadeias muito longas, pode 

afetar a fermentação ruminal e a ingestão. A digestibilidade da FDN não foi afetada pelos níveis de óleo de soja, estando de 

acordo com MAIA et al. (2009), que utilizaram até 7% de suplementação com óleo de soja na alimentação de cabras em lactação e 

não identificaram alteração na digestibilidade da FDN 

Conclusão: A suplementação com óleo de soja para cabras em lactação até 4,5% da matéria seca não altera a digestibilidade da 

FDN. Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de 

Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). 
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Introdução: O cultivo e conservação de forrageiras adaptadas aos fatores edafoclimáticos, visando suprir a demanda nutricional 

dos rebanhos aumenta a eficiência dos sistemas produtivos para criação de ruminantes (Oliveira et al., 2018). A palma forrageira 

promove condições para ensilagem e alimentação de ruminantes, enquanto que outras forrageiras com elevados teores de 

proteína e fibra apresentam poucos carboidratos solúveis para esse tipo de conservação. Sendo assim, ensilá- los em 

conjunto pode equilibrar os teores nutricionais tornando-os mais adequados (Gusha et al., 2015; Campos et al., 2017). Partindo 

do princípio que a alimentação é o item de maior impacto nos custos da produção animal, é necessário que se obtenha elevado 

aproveitamento dos alimentos utilizados (Oliveira et al., 2018). Objetivou-se avaliar digestibilidade aparente da matéria seca e 

nutrientes de cordeiros no uso de palma forrageira e espécies tropicais na forma de silagens. 

Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a 

forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia sepium), 

palma e capim buffel (Cenchrus ciliaris), palma e pornunça (Manihot esculenta) com base na matéria natural, bem como 

silagem exclusivas de palma forrageira e de silagem de milho (tratamento controle). Foi utilizada uma relação volumoso: 

concentrado de 60:40, para atender à exigência conforme o NRC (2007). Para o ensaio de digestibilidade, foram utilizados 

40 cordeiros sem padrão racial definido (22,65±1,01 kg) alojados individualmente em gaiolas de metabolismo, 

providas de comedouro, bebedouro e saleiro, e dispostas em área coberta. Foram adotados 10 dias para adaptação aos 

tratamentos, às gaiolas e as bolsas coletoras, bem como mais cinco dias para colheitas de alimentos, sobras e fezes. Foi 

obtida uma amostra composta de cada animal para realização das análises bromatológicas. Os coeficientes de digestibilidade 

aparente da matéria seca e de cada nutriente foram obtidas conforme SILVA e LEÃO (1979), calculados segundo a 

fórmula: coeficiente de digestibilidade aparente ou de absorção (%) = [Nutriente ingerido (g) – nutriente excretado nas fezes 

(g)/nutriente ingerido (g)]*100. Os dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias comparadas ao teste 

Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 

Resultado e Discussão: A dieta de SPG apresentou alta digestibilidade da MS (809,89g/kg) e MO (818,9 g/kg) da 

dieta, respectivamente, que proporcionou o esvaziamento ruminal decorrente do aumento da taxa de passagem. Gusha et al 

(2015) avaliando a digestibilidade em caprinos em crescimento alimentados com silagens de palma forrageira associada a 

leguminosas, obtiveram valores de digestibilidade de 72%, resultado este inferiores ao obtido no presente trabalho. A 

digestibilidade da PB encontrada na SPP foi inferior quando comprada com a SPG, podendo estar relacionado à proteína ligada à 

lignina, essa por possuir digestibilidade baixa ou nula, influenciando diretamente na digestibilidade tanto da proteína quanto da 

matéria seca, da fibra bruta, da celulose e hemicelulose, sendo assim considerada como o principal fator limitante 

da digestibilidade em forragens (VAN SOEST, 1994), outro possível fator é relacionado aos compostos secundários encontrados 

na pornunça. A digestibilidade FDN foi menor para a dieta contento SPP com valor médio de 551,44g/kg, provavelmente 

relacionado ao maior teor de lignina na sua composição. A lignina é o principal fator que influencia negativamente a 

digestibilidade, pois impede a digestão das enzimas hidrolíticas e pelo fato que a lignina cobre a celulose e hemicelulose limitando 
o ataque dos microrganismos do rúmen, e assim reduzindo a ação dos microorganismos no processo de digestão (VAN SOEST, 
1994). 



Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial 

de utilização em dietas de cordeiros, com efeitos positivos sobre a digestibilidade aparente. 
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Introdução: O Nordeste brasileiro se destaca na exploração de ruminantes, sobretudo na criação de ovinos, apresentando 

cerca de 65% do rebanho nacional (IBGE, 2017). Dessa forma o planejamento alimentar e hídrico se torna imprescindível, 

principalmente quando se remete ao Semiárido (CAMPOS et al., 2017). A palma forrageira é uma planta com metabolismo 

ácido das crassuláceas (CAM) e apresenta características nos seus componentes bioativos que promovem condições para 

manter a homeostase no ambiente da massa ensilada (NIDERKORN et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018). Vale ressaltar que 

outras forrageiras com valores elevados de proteína e fibra apresentam poucos carboidratos solúveis e alto poder tampão, o que 

atrapalha o processo fermentativo da silagem (GUSHA et al., 2015), de modo que a ensilagem composta se torna uma boa 

estratégia. No presente trabalho objetivou-se avaliar a digestibilidade aparente das silagens com Opuntia stricta Haw, associada 

ou não a Manihot esculenta. 

Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado ou não 

a forrageira adaptada ao Semiárido na proporção de 60:40, representados por silagem de palma e pornunça (Manihot 

esculenta), bem como silagem exclusiva de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) e de milho (tratamento controle). Após 

período de 60 dias as silagens foram utilizadas. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado. Para o 

ensaio de digestibilidade, foram utilizados 24 cordeiros (20,0 ±1,2 kg) alojados individualmente em gaiolas de metabolismo 

providas de comedouro, bebedouro e saleiro e, dispostas em área coberta. Foram adotados 15 dias para adaptação aos 

tratamentos, às gaiolas e às bolsas coletoras, bem como mais cinco dias para colheitas de alimentos, sobras e fezes. Foi obtida 

uma amostra composta de cada animal para realização das análises bromatológicas. Os coeficientes de digestibilidade aparente 

da matéria seca e de cada nutriente foram obtidas conforme SILVA e LEÃO (1979), calculados segundo a fórmula: coeficiente 

de digestibilidade aparente ou de absorção (%) = [Nutriente ingerido (g) – nutriente excretado nas fezes (g)/nutriente ingerido 

(g)]*100. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de 

probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 

Resultado e Discussão: Observou-se que a digestibilidade da matéria seca foi inferior para as dietas que continham silagem de 

palma em relação à silagem composta de palma e pornunça, o que pode ser justificado pelo aporte de nutrientes de maneira mais 

equilibrada entre carboidratos e proteínas (GUSHA et al., 2015; CAMPOS et al., 2017), uma vez que, maiores conteúdos de 

proteína bruta (PB) favorecem a multiplicação da microbiota ruminal, bem como sua atuação dos substratos das dietas. A célula 

microbiana possui elevada demanda proteica, dado que em sua composição contém 62,5% de PB, 21% de carboidratos, 12% de 

lipídeos e 4,4% de cinzas, segundo o modelo de Cornell Net Carbohydrate and Protein System-CNCPS (CNCPS), dessa forma o 

fornecimento desses nutrientes pode potencializar a ação microbiana. Sendo assim, a digestibilidade da PB foi superior na silagem 

de palma e pornunça, quando comparadas às silagens de palma e de milho. Os níveis de FDNcp das dietas (656,88-224,09 g/kg), 

não foram suficientes para impor efeito à digestibilidade do FDNcp, que teve valores máximos e mínimos (g/kg) de 858,18 e 

671,39. Resultados inferiores foram encontrados por Abidi et al. (2013) de 473  g/kg, ao avaliarem o efeito das dietas à base 

de silagem de palma Opuntia ficus-indica e resíduo de azeitona comparada a uma dieta com feno de aveia e concentrado. 



Conclusão: 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de utilização 

em dietas de cordeiros, com efeitos positivos sobre a digestibilidade aparente. 
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Introdução: A ovinocultura é uma atividade praticada em todos os continentes, explorada nas condições mais adversas, 
sobrevivendo aos mais diversos climas, solo e vegetações. Dentro do cenário mundial a atividade está saindo de uma 
atividade de subsistência para uma produção especializada pois apresenta tendências de mercado bastante promissor (1). 
Objetivando uma rápida comercialização principalmente na entressafra tem-se notado interesse em intensificar a 
terminação de cordeiros. Rações utilizadas na alimentação desses animais apresentam elevada quantidade de volumoso que 
resulta em baixos ganhos, para que os animais expressem seu potencial é necessário um balanceamento das dietas para 
atender todas as exigências nutricionais (2). Existe uma variedade de alimentos que podem ser utilizados na alimentação de 
ruminantes, porém, seu valor nutricional e qualidade são determinados por interação entre os nutrientes e os microrganismos 
do trato digestivo (3).  

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na fazenda Bela Vista no município de Encruzilhada-Ba, o 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em um esquema fatorial 2x2, sendo duas proporções de volumoso 
(40 ou 60%) e dois níveis de substituição do milho pela palma (0 ou 100%) com seis repetições. Foram utilizados 24 
animais, mestiços, não castrados, com aproximadamente 26 kg, alojados em baias individuais suspensas com o piso ripado 
de madeira, providas de comedouros e bebedouros individuais dispostos frontalmente. O período experimental foi de 21 dias, 
sendo 17 dias para a fase de adaptação e 4 dias para coleta de fornecidos, sobras e fezes. A dieta teve um ajuste de sobra para 
10% do fornecido, o qual foi fornecido duas vezes ao dia. Durante o experimento foi registrado diariamente o consumo de 
cada animal, os fornecidos, sobras e fezes foram submetidas as análises bromatológicas pela metodologia de (4). A 
determinação da digestibilidade aparente dos componentes foi a partir do indicador interno e cálculo de nutriente 
consumido e nutriente excretado. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste F a 
5% de significância.

Resultado e Discussão: Para digestibilidade da matéria seca, a interação não foi significativa (P>0,05), e para as proporções 
quando houve a inclusão de 40% de volumoso a digestibilidade foi maior (65,8%) em comparação ao de 60% (59,8%). Já 
para a inclusão da palma em substituição do milho não houve diferença (P>0,05) (Tabela 1). A medida que se aumenta a 
fibra ocorre uma elevação dos teores de compostos estruturais (parede celular) e a diminuição do conteúdo celular 
desfavorecendo a digestibilidade. Houve uma queda de 6,0 unidades percentuais no teor de digestibilidade à medida que 
se aumentou a proporção de volumoso (Tabela 1). Para a digestibilidade da proteína, da fibra em detergente neutro, dos 
carboidratos não fibrosos, do extrato etéreo, a interação não foi significativa (P>0,05), bem como para proporção de inclusão 
de palma (P>0,05).  



Conclusão: Recomenda-se a utilização de 40% de volumoso e a substituição total do milho pela palma em dietas 
para cordeiros confinados.

Agradecimentos: Agradecer a Fapesb, Capes, Programa de pós-graduação em zootecnia e ao Grupo de estudo e pesquisa em 
forragicultura.
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Introdução: A agroindústria da fruticultura é responsável pela produção de toneladas de resíduos orgânicos, principalmente o 

setor de produção de polpa de frutas congeladas e de sucos. Cerca de 90% dos resíduos agroindustriais produzidos no Brasil, 

que poderiam ser aproveitados como ingredientes na produção de alimentos destinados à produção animal, são descartados 

indiscriminadamente, mesmo possuindo teores significativos de compostos bioativos e de fibras (FREITAS et al., 2015).Na 

alimentação animal o resíduo de acerola tem sido usado como aditivo em silagens com intuito de elevar os teores de matéria 

seca. No entanto são escassos os trabalhos que utilizam o resíduo de acerola na dieta completa para a alimentação de 

ruminantes. Devido a escassez de trabalhos que utilizam o resíduo de acerola na dieta completa para ruminantes, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar a digestibilidade e balanço de nitrogênio de dietas completas com a inclusão de até 32% do 

resíduo de acerola desidratado. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no aprisco da Fazenda Experimental da UFBA, em São Gonçalo dos  

Campos, Bahia, Brasil de outubro de 2016 a fevereiro de 2017. As dietas foram formuladas para ovinos machos em 

crescimento para ganho de 200 g/dia (NRC 2007) com a inclusão do resíduo de acerola (Malpighia emarginata) desidratado e 

moído incluído, com base na MS da dieta total nos níveis de 0; 8; 16; 24 e 32% (tabela 1). Para a determinação da 

digestibilidade e balanço de Nitrogênio foram utilizados 25 ovinos machos não-castrados, com 9 meses de idade e 35,10±4,96 

kg de PC. Os ovinos foram distribuídos em arranjo inteiramente casualizado e alojados em gaiolas metabólicas. O 

experimento teve duração de 21 dias, com 14 dias de adaptação e 7 dias de coleta total de sobras, fezes e urina. As amostras 

dos alimentos, das sobras e das fezes foram secas e moídos e analisadas quanto aos teores de MS, da MM, da PB e do EE 

(AOAC, 1990).Para análise de FDN e FDA utilizou-se metodologia de Van Soest et al. (1991) modificado por Senger et al. 

(2008). Os CNF foram calculados de acordo com Mertens (1997). O balanço de nitrogênio, expresso em quantidades diárias 

de compostos nitrogenados, foi calculado pela equação: N retido = N ingerido - N fecal - N urinário. As análises estatísticas 

foram conduzidas seguindo o delineamento inteiramente casualizado de acordo com o modelo: Yij = µ + Si +eij. Os dados 

obtidos foram submetidos a análise de variância e teste de regressão (com 5% de significância) com a utilização do pacote 

ExpDes no software R i386 3.3.1. 

Resultado e Discussão: A inclusão do resíduo de acerola alterou a digestibilidade dos nutrientes (tabela 2). As 

digestibilidade de todos os nutrientes reduziram de forma linear com a inclusão de até 32% do resíduo na dieta completa, com 

exceção da digestibilidade aparente da PB, que não sofreu influência dos níveis testados, bem como o balanço nitrogenado 

dos ovinos. Na formulação das dietas o farelo de soja continuou sendo a principal fonte de PB ofertada aos animais. Desta 

forma, todos os animais tiveram acesso ao mesmo perfil proteico, o que resultou na igualdade da quantidade de nitrogênio 

ingerido, excretado nas fezes e na urina e consequentemente na mesma quantidade de nitrogênio retido.A redução da 

digestibilidade aparente dos carboidratos não fibrosos causada pela inclusão do resíduo de acerola até 32% pode ser resultado 

da ação dos compostos fenólicos presentes no resíduo de acerola. Segundo Marques et al. (2016) o resíduo de acerola possui 

compostos fenólicos que agem de forma inibitória sobre as enzimas a-amilase e a-glicosidase em humanos, o que reduz a 

digestão do amido e promover o esvaziamento gástrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 Proporção dos ingredientes (%MS) e composição química (g.kg-1) das 

dietas ex erfllentars com inclusão de res íduo de acerola 
 

    N fveis de inclusão do res íduo de acerola 

Pro o ão dosingredientes (%MS) 0% 8% 16% 24% 32% 

Milho 37,5 30,0 22,5 14,5 7,0 

Farelo de soja 21,0 20,5 20,0 20,0 19,5 

Acerola 0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 

Feno 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Sal mineral 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5 

Composição química da dieta (g kg-1)      

Matéria seca 894 895 896 896 897 

Proteína bruta 148 148 148 150 150 

Extrato etéreo 18,3 16,8 15,4 13,8 12,4 

FDNcp 373 407 441 475 509 

   CNF 394 360 326 290 256  

Tabela2. Digestibilidade dos nutrientes e balanço de Nrtr ogênio em ovinos alimentados 
com resíduo da extracão da ooloa de acerola  

Resíduo de Acerola (% DM) P-valor2 
  

Item o 8 16 24 32 EPM' Linear Quadrático 

Digestibilidade (g/kg) 

Matéria Seca 756 744 710 682 649 10,8 <0,001 0,525 

Matéria Orgánica 776 754 700 693 660 10,8 <0,001 0,707 

Proteina Bruta 804 799 774 797 791 5,20 0,543 0,367 

Extrato Etéreo 813 777 717 708 671 15,8 <0,001 0,604 

FDNcp3 655 644 629 601 586 7,80 <0,001 0,759 

CNF' 870 862 847 817 788 14,6 <0,001 0, 406 

  NDT' 636 620     579 531    525 10 4    <O 00 1 0738  

Balançode Nitrogênio (N) (g/cla) 

NIngerido 37,8 34,9 32,9 33,5 35,1 1,16 0,435 0,258 

N Fecal 7,53 7,01 7,52 6,94 7,30 0,35 0,849 0,833 

N Urinário 15,3 14,0 14,3 14,9 16,7 0, 48 0,357 O, 116 

NRetido 15,0 13,9 11,1 11,6 10,6 0,78 0,063 0,617 

'Erro padrão da mêdia; 2Signific:ancia a P>0 ,05 ; 3 Fíbra em detergente neutro corrig da 
para cinzas e proteína; ' Carboidratos não fibrosos; 'Nutrientes clgestiveis totais. 

 

Conclusão: A inclusão do resíduo de acerola até 32% reduz a digestibilidade dos nutrientes, não sendo recomendado o seu 

uso, já que a inclusão deste resíduo na dieta completa em detrimento do milho, trocando CNF por FDN reduziu a quantidade 

de nutrientes digestíveis totais, o que pode afetar negativamente o desempenho animal. 

Referências Bibliográficas: FREITAS, E. C.; SILVA, M. V.; SILVA, A. C. M. 2015. Coprodutos da agroindústria 

processadora de polpa de fruta congelada Fragaria sp como fonte de alimento funcional. C&D-Revista Eletrônica da Fainor, 

Vitória da Conquista, Vol.8, n.2: p.108-113.VAN SOEST, P. J.; ROBERTSON, J. B.; LEWIS, B. A. 1991. Methods for 

dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polyssacharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 

Vol. 74, n. 10: p.3583-3597.AOAC. (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS). 1990. Official methods 

of analysis. 15 ed., Washington.MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. 

Journal of Dairy Science, v.80, p.1463. 1997.SENGER, C.C.D, et al. Evaluation of autoclave procedures for fiber analysis in 

forage and concentrate feedstuffs. Animal Feed Science and Technology, v.146, p.169-174, 2008. 
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Introdução: A Região Nordeste do Brasil apresenta o maior efetivo ovino do país, onde existe intensa dependência da
vegetação nativa e normalmente a maior disponibilidade de forragem acontece durante a estação chuvosa (CAMPOS et al.,
2017).Indicando desse modo a necessidade de adoção de práticas que contemplem a gestão do alimento e água a ser utilizada
(OLIVEIRA et al., 2018). A silagem é uma alternativa de conservação de forragens afim de utilização nos períodos de
estiagem, o que possibilita o aproveitamento das forragens com potencial existentes (SADRI et al., 2018).A palma forrageira
demonstra potencial para utilização na alimentação de ruminantes, sobretudo em áreas secas (OLIVEIRA et al., 2018). Dessa
maneira, ensilá-la com outras forrageiras poderia melhorar seu valor nutricional e favorecer sua conservação (CAMPOS et
al., 2017).No presente trabalho objetivou-se avaliar a digestibilidade aparente das silagens compostas com Opuntia stricta
Haw, associadas a G. sepium e a C. ciliares. 
Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a
forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40, representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia
sepium), bem como de silagem exclusiva de milho (tratamento controle). Após operíodo de 60 dias as silagens foram
utilizadas. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado. Para o ensaio de digestibilidade, foram
utilizados 24 cordeiros (20,0 ±1,2 kg) alojados individualmente em gaiolas de metabolismo, providas de comedouro,
bebedouro e saleiro, e dispostas em área coberta. Foram adotados 15 dias para adaptação aos tratamentos, às gaiolas e as
bolsas coletoras, bem como mais cinco dias para colheitas de alimentos, sobras e fezes. Foi obtida uma amostra composta de
cada animal para realização das análises bromatológicas. Os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca e de cada
nutriente foram obtidas conforme SILVA e LEÃO (1979), calculados segundo a fórmula: coeficiente de digestibilidade
aparente ou de absorção (%) = [Nutriente ingerido (g) – nutriente excretado nas fezes (g)/nutriente ingerido (g)]*100. Os
dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por
meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 
Resultado e Discussão: Observou-se que a digestibilidade da matéria seca foi maior para os tratamentos que continham
silagem composta de palma e gliricídia (726,61 g/kg), em relação à silagem de milho (609,92 g/kg), o que pode ser justificado
pelo aporte de nutrientes de maneira mais equilibrada com maiores conteúdos de proteína bruta (PB), favorecendo a
multiplicação da microbiota ruminal, bem como sua atuação dos substratos das dietas (GUSHA et al., 2015; CAMPOS et al.,
2017).A digestibilidade da PB foi menor na silagem de milho em relação às silagens de palma e gliricídia. Segundo Van
Soest (1994) vários são os fatores que podem influenciar a digestibilidade, entre esses fatores que estão relacionados com o
trabalho são o consumo, a degradabilidade da parede celular, relação proteína:energia e fatores inerentes ao animal.Os níveis
de FDNcp das dietas (656,88- 619,33 g/kg), não foram suficientes para diferenciar a digestibilidade do FDNcp, que teve
valores máximos e mínimos (g/kg) de 797,05 e 684,96. Os resultados de digestibilidade da FDA indicam maiores valores nas
silagens de palma e capim buffel, em relação aos valores da silagem de milho, apontando que os menores teores de FDNi
(271,99 g/kg) da silagem de palma e capim buffel possam ter contribuído para maior aproveitamento do FDA.

 



Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de
utilização em dietas de cordeiros, com efeitos positivos sobre a digestibilidade aparente. 
Referências Bibliográficas: CAMPOS, F.S.; CARVALHO, G.G.P.; SANTOS, E.M.; ARAÚJO, G.G.L.; GOIS, G.C.;
REBOUÇAS, R.A.; LEÃO, A.G.; SANTOS, S.A.; OLIVEIRA, J.S.; LEITE, L.C.; ARAÚJO, M.L.G.M.L.; CIRNE, L.G.A.;
SILVA, R.R.; CARVALHO, B.M.A. Influence of diets with silage fromforage plants adapted to the semi-arid conditions on
lamb quality and sensory attributes. Meat Science. v.124, p. 61–68, 2017.GUSHA, J.; HALIMANI, T.E.; NGONGONI, N.T.;
NCUBE, S. Effect of feeding cactus-legume silages on nitrogen retention, digestibility and microbial protein synthesis in
goats. Animal Feed Science and Technology, v. 206, p. 1–7. 2015.OLIVEIRA, J. P. F. DE; FERREIRA, M. A.; ALVES, A.
M. S. V.; MELO, A. C. C. DE; ANDRADE, I. B. DE; URBANO, S. A.; SUASSUNA, J. M. A.; BARROS, L. J. A. DE;
MELO, T. T. B. Carcass characteristics of lambs fed spineless cactus as a replacement for sugarcane. Asian-Australasian
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Introdução: O farelo de arroz é considerado um subproduto barato e prontamente disponível da moagem de arroz indústria.
A principal atração pelo farelo de arroz, além de sua palatabilidade, é pela boa fonte de gordura (e energia) – entre 14–23%,
dependendo da extensão do processamento. Este teor de energia é superior ao farelo de trigo, grão de aveia e do milho
(Tabeidian e Sadeghi, 2009). O farelo de arroz, também é fonte de nutrientes essenciais como proteínas, minerais, vitaminas,
fibras, aminoácidos e antioxidantes (Younas et al., 2011).A digestibilidade de nutrientes possui influência da composição e
processamento da dieta, além do nível de inclusão do ingrediente a ser testado. Desta forma, o propósito do trabalho foi
avaliar a digestibilidade aparente de dietas contendo farelo de arroz em substituição parcial do milho moído para ovinos em
confinamento. 
Material e Métodos: Foram utilizados 8 ovinos, da raça Santa Inês, com peso médio de 27 kg, mantidos em baias
individuais. Adotou-se o delineamento quadrado latino, com quatro níveis do farelo de arroz (0, 20, 40 e 60%) em
substituição ao milho em dietas para ovinos. Cada período experimental teve 16 dias de adaptação e cinco dias de coleta,
durante os quais foram registrados o consumo de alimentos, realizadas a coleta das sobras e das fezes para determinação da
digestibilidade. A relação volumoso:concentrado foi de 30:70. Os ingredientes utilizados foram a silagem de milho, farelo de
soja, farelo de trigo e uréia além do milho moído e o farelo de arroz. As dietas apresentaram médias de MS, PB e MM de 72,
19 e 6%, respectivamente. Com os níveis de substituição (0, 20, 40 e 60%) observou-se teores crescentes de EE (4,33; 5,21;
7,13 e 7,79%) e decrescentes de CHOT (69,88; 69,45; 68,09 e 67,42%).Foram realizadas análises de matéria seca (MS),
matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), conforme Silva & Queiroz (2002). Os carboidratos totais
(CHOT) foram obtidos a partir da equação CHOT=100-PB-EE-MMOs coeficientes de digestibilidade da MS, MO, PB, EE e
CHOT foram determinados a partir do conhecimento do teor de nutrientes no alimento fornecido, sobras e fezes.Foi realizada
análise de variância e as médias foram comparadas utilizando-se os contrastes linear e quadrático a 5% de probabilidade. Os
procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio do programa Statistical Analysis System (SAS Institute, 2000). 
Resultado e Discussão: Os resultados dos coeficientes de digestibilidade aparente da MS, MO, PB, EE e CHOT encontram-
se na Tabela 1. A análise permitiu verificar que não foram detectadas diferenças (P>0,05) entre os tratamentos. Entretanto, a
digestibilidade do EE foi superior para os tratamentos com maiores concentrações de gordura na dieta, por causa da
capacidade de adaptação da população microbiana do rúmen, proporcionada pelo aumento da proporcionalidade de bactérias
lipolíticas, que oferece crescente disponibilidade desse substrato no rúmen, com a inclusão de farelo de arroz (Wascheck et
al., 2008).Os resultados deste estudo estão de acordo com os encontrados por Santos et al. (2010) que, avaliando a
substituição do milho pelo farelo de arroz (0, 7, 14, 21%) na dieta de ovinos em terminação, não registraram diferenças
significativas para a digestibilidade aparente da MS, MO, EE e PB. O fator limitante do farelo de arroz é o seu conteúdo em
gordura, de aproximadamente 15% (NRC, 1996), o que pode ocasionar redução na digestibilidade. Fato este que não ocorreu
no presente trabalho, onde apresentou elevada digestibilidade da fração lipídica, sinalizando seu potencial no incremento
energético na dieta de ovinos. 
Conclusão: O uso do farelo de arroz em substituição ao milho em até 60% na dieta de ovinos não afetou o digestibilidade
aparente. 
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Introdução: Os subprodutos agroindustriais têm se mostrado como alternativa alimentar para ruminantes por apresentarem
baixo custo de aquisição em comparação aos alimentos padrão utilizados. A mandioca destaca-se como substituto energético
mais acessível para formulação de rações devido a seu valor nutritivo semelhante ao do milho. Dos subprodutos procedentes
da industrialização da mandioca, o resíduo da extração da fécula de mandioca aparenta ser um promissor alimento na nutrição
de ruminantes, devido ao valor nutricional, baixo custo e abundância na região Norte do país. A utilização deste coproduto
tem sido testada em bovinos (Marques et al., 2005; Abrahão et al., 2006) mas os resultados com utilização em ovinos ainda
são escassos. Desta forma, objetivou-se avaliar a digestibilidade dos nutrientes de dietas contendo níveis crescentes de
inclusão do resíduo de fecularia em substituição ao milho moído na alimentação de ovinos confinados. 
Material e Métodos: Foram utilizados 8 ovinos, da raça Santa Inês, com peso médio de 27 kg, mantidos em baias
individuais. O experimento foi conduzido em delineamento quadrado latino. Foram utilizados quatro níveis de substituição do
milho (0, 20, 40 e 60%), pelo resíduo de fecularia. Cada período experimental teve 16 dias de adaptação e cinco dias de
coleta, durante os quais foram registrados o consumo de alimentos, realizadas a coleta das sobras e das fezes para
determinação da digestibilidade. A relação volumoso:concentrado foi de 30:70. Os ingredientes utilizados foram a silagem de
milho, farelo de soja, farelo de trigo e uréia além do milho moído e o resíduo. As dietas apresentaram médias de MS, PB e
MM de 70, 17 e 3%, respectivamente. Com os níveis de substituição (0, 20, 40 e 60%) observou-se teores crescentes de FDN
(24,9; 26,9; 30,8 e 31,9%) e decrescentes de CNF (42,0; 40,3; 38,7 e 36,9%) e EE (3,2; 2,8; 2,5 e 2,0%).As análises de
matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e
carboidratos não-fibrosos (CNF) foram realizadas conforme Silva & Queiroz (2002). Os coeficientes de digestibilidade da
MS, MO, FDN, PB, EE e CNF foram determinados a partir do conhecimento do teor de nutrientes no alimento fornecido,
sobras e fezes. Foi realizada análise de variância e as médias foram comparadas utilizando-se os contrastes linear e quadrático
a 5% de probabilidade. Os procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio do programa Statistical Analysis System
(SAS Institute, 2000). 
Resultado e Discussão: Os coeficientes de digestibilidade da MS, MO, FDN, PB, EE e CNF são apresentados na Tabela 1.
Todos os parâmetros avaliados apresentaram diferença significativa (P<0,05).Observou-se comportamento quadrático para os
valores de digestibilidade da MS, MO, FDN, PB e CNF com os maiores valores registrados no nível de substituição de 40%.
Tal comportamento pode ser explicado pelo maior teor de CNF e menor teor de FDN nas dietas com os menores níveis de
inclusão do resíduo da fecularia. Dietas com alto teor de CNF e baixo teor de FDN promovem menor tamponamento ruminal
e maior produção de ácido lático, consequentemente, ocorre redução do pH ruminal e morte de microrganismos que são os
responsáveis pela degradação dos nutrientes (Berchielli et al., 2011).A digestibilidade do EE apresentou comportamento
linear crescente. À medida que se substituía o milho pelo resíduo de fecularia houve uma redução do teor de EE das dietas e
isso, provavelmente, resultou em maior digestão deste componente dietético.A dieta com 40% de substituição demonstrou ser
a mais digestível com valor de 68,14% para digestibilidade da MS, valor superior às médias observadas por Abrahão et al.
(2006) (65,42%), que testaram diferentes níveis (0, 25, 50, 75 e 100%) de substituição do milho por resíduo de fecularia nas
dietas de tourinhos em terminação, e Dian et al. (2009) (64,76%) que testaram os níveis 0; 12,5; 22,8 e 32,7% de substituição
do milho pelo resíduo no concentrado de novilhos confinados.

 
Conclusão: A inclusão do resíduo de fecularia em substituição ao milho moído nas dietas de ovinos confinados proporcionou
aumento dos coeficientes de digestibilidade da MS, MO, FDN, PB e CNF até o nível de 40% de substituição. Este resultado
demonstra o potencial de utilização deste resíduo na alimentação de animais ruminantes. 
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Introdução: O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) se configura como uma das gramíneas mais difundidas
nacionalmente para a formação de capineiras (ZHANG et al., 2011), se destaca por ser uma forrageira adaptada a diversos
ambientes, alcança bons níveis de produção de matéria seca, bom valor nutritivo e é bem aceita por ruminantes (RUSDY,
2016).Diante do exposto, objetivou-se por meio desta pesquisa avaliar o efeito de genótipos de capim-elefante de porte alto
(Elefante B e IRI-381) e porte baixo (Taiwan A-146 2,37 e Mott) in natura sobre a digestibilidade de nutrientes por ovinos.  
Material e Métodos: O uso dos animais foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais (CEUA), protocolo número
117/2018. O experimento teve duração de 38 dias, 7 para adaptação dos animais e 31 dias para coleta de dados. Utilizou-se 24
ovinos Santa Inês com aproximadamente 24,08±1,76 kg de peso corporal. As dietas experimentais foram compostas por
quatro genótipos de capim-elefante in natura: Mott, Taiwan A-146 2,37, Elefante B e IRI-381, com 68 a 99 dias de rebrota. A
forragem verde de cada clone foi ofertada às 8h00 e às 16h00. A Coleta de dados (alimentos, sobras e fezes) para a
digestibilidade teve duração de 5 dias, do 17° ao 22° dias de experimento. A coleta total de fezes foi realizada utilizando-se
bolsas coletoras de algodão e revestidas por napa.Três vezes ao dia, as fezes foram colhidas, pesadas e amostradas. Ao final
do período de colheita, foi obtida uma amostra composta de cada animal. Todas as amostras coletadas no período da
digestibilidade (alimentos, sobras e fezes) foram pré-secas em estufa de circulação forçada de ar a uma temperatura de 55°C,
por 72 horas e moídas em moinho de facas tipo Wiley, passando por peneiras com crivo de 1 mm de diâmetro, para análises
bromatológicas.O coeficiente de digestibilidade dos nutrientes (CDN) foi obtido pela seguinte equação: CDN = nutriente
ingerido – nutriente excretado/nutriente ingerido × 100.O delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso, com 4
tratamentos e 6 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tukey (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Houve diferença (P<0,05) para a digestibilidade dos nutrientes. O capim-elefante Mott e o Taiwan
A-146 2,37 apresentaram maior digestibilidade da MS, PB e FDN quando comparados aos genótipos IRI-381 e Elefante B. A
digestibilidade da fibra insolúvel em detergente neutro (DFDN) para o Mott foi de 627,4 g/Kg de MS, representando 7,32%
maior que o Taiwan A-146 2,37; 7,08% superior ao Elefante B e 17,03% a mais com relação ao IRI-381.A presença de
compostos indigestíveis ou de difícil digestão (FDN, FDA, celulose, lignina) reduziram a digestibilidade dos capins Elefante
B e IRI-381. Estes dificultam a aderência de microrganismos na partícula, diminuindo a digestibilidade das cultivares e dos
demais nutrientes (CUTRIM et al., 2012). Ramin & Huhtanen (2013) reforçam os resultados obtidos neste experimento, em
que as cultivares de pequeno porte com menor conteúdo de lignina, FDN, FDA e maior proporção de hemicelulose e PB
obtiveram maior digestibilidade. O nitrogênio insolúvel em detergente neutro pode estar associado negativamente com a
digestibilidade aparente de N de forragens, por estarem complexados à lignina, tornam-se indisponíveis. Assim, o aporte de
nitrogênio para os animais que receberam capins de alto porte foi comprometido (AGUILAR et al., 2015) uma vez que
microrganismos ruminais necessitam de amônia para degradação da fibra vegetal, prejudicando a digestibilidade dos
nutrientes e o ganho de peso dos animais. 

 
Conclusão: Genótipos de capim-elefante de porte baixo Mott e Taiwan A-146 2,37 têm maior digestibilidade dos nutrientes
quando comparados aos de porte alto Elefante B e IRI-381. Recomenda-se o uso de capineiras de capim-elefante anão na
dieta de ovinos. 
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Introdução: Uma das técnicas utilizadas como método de conservação é a ensilagem, permitindo o armazenamento e
posterior fornecimento da forragem em momentos de maior escassez de alimentos. Para que a silagem seja eficiente é preciso
observar as características da forrageira a ser cultivada e a qualidade da silagem que se irá produzir (MOREIRA et al., 2007).
A qualidade da silagem depende de uma série de fatores, entre eles, os intrínsecos da cultura como teores adequados de
matéria seca e carboidratos solúveis, baixa capacidade tampão, e tamanho de partícula, os quais são necessários para evitar
perdas devido a fermentações indesejadas (Mc DONALD, 1991).A associação de mais de uma forrageira para produção de
silagem pode ser mais uma alternativa para produção de forragem com boa qualidade nutricional. Diante disso, objetivou-se
avaliar a digestibilidade aparente dos nutrientes em caprinos alimentados a base de silagens compostas com palma forrageira
associada a diferentes níveis de maniçoba. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina - PE. Foram utilizados 24
caprinos machos, castrados, pertencentes à raça Canindé, com peso vivo médio de 25 ± 2,6 kg, confinados em baias
individuais e distribuídos através de um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), composto por 4 níveis de
inclusão de maniçoba (25; 50; 75 e 100%) em silagem de palma forrageira com 6 repetições. Para a determinação da
digestibilidade aparente dos nutrientes, os animais passaram por um período de 10 dias para adaptação e mais 5 dias para
coletas de fezes. As dietas eram fornecidas às 9h e às 15h, com controle diário, admitindo-se um percentual de 20% de
sobras. As fezes eram colhidas duas vezes ao dia, e em seguida pesadas e retirada uma alíquota de 10% do total excretado, de
modo que ao final do período de coleta, obteve-se uma amostra composta.Foram determinados os teores de matéria seca,
proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido de acordo com AOAC (1990). A
digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada pela equação: DA = [(nutrientes ingeridos (g) – nutrientes nas fezes
(g)/(nutrientes ingeridos (g)]. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão. A escolha das equações de
regressão foi baseada no coeficiente de determinação e na significância dos coeficientes de regressão, considerando como
significativo valores de probabilidade de 5%. Os dados foram submetidos a análises estatísticas por meio do Statistical
Analysis System – SAS. 
Resultado e Discussão: Observou-se efeito linear negativo (P<0,05) para o coeficiente de digestibilidade da matéria seca
(MS), ou seja, a inclusão de maniçoba associado a palma forrageira promove uma diminuição na digestibilidade da MS.
Possivelmente, esse fato se deve a composição nutricional da maniçoba que possui valores superiores a palma em relação às
frações fibrosas.A digestibilidade da proteína bruta (Tabela 1) apresentou efeito linear crescente a partir do aumento da
concentração de maniçoba na silagem. Em relação a digestibilidade do FDN e do FDA, verificou-se efeito linear decrescente
(P<0,05) a partir da redução dos níveis de palma na composição da silagem. De modo que, nas dietas com 25 e 50% de
inclusão de maniçoba, que continham 75 e 50% de palma respectivamente, apresentaram as maiores digestibilidades.
Segundo Bispo et al. (2007), esse fato está relacionado ao elevado teor de carboidratos não fibrosos presentes na palma, que
após serem fermentados rapidamente no rúmen, promovem uma redução acentuada no pH ruminal, proporcionando um
aumento na taxa de passagem e consequentemente uma redução da atividade celulolítica, influenciando diretamente na
digestibilidade da fibra. Em relação ao coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo, observou-se que não houve diferença
significativa entre os níveis avaliados (P>0,05).



Conclusão: A associação da maniçoba em silagens a base de palma acarreta menor digestão do alimento e maior
aproveitamento na utilização da proteína na alimentação de caprinos da raça Canindé. 
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Introdução: A ingestão de alimentos pelos ruminantes é gerida por três mecanismos: psicogênico, fisiológico e físico. A 

composição da dieta está fortemente relacionada com os dois últimos parâmetros, assim como o período do dia pode 

influenciar nas ações de ruminação e ingestão de alimentos (JASTER e MURPHY, 1983). O estudo do comportamento 

alimentar permite realizar ajustes pontuais no manejo e no fornecimento de dietas para os animais, almejando ganhos 

produtivos (JESUS et al., 2010). Diante disto, objetivou-se foi avaliar o comportamento ingestivo de ovinos confinados 

alimentados com diferentes níveis de resíduo da fábrica de doces e em diferentes intervalos de hora. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido de acordo com as orientações e recomendações do Comitê em Estudos e 

Cuidados com Animais (CEUA) da UFRPE, licença 120/2017. Foram utilizados quatro ovinos machos, castrados e canulados 

no rúmen, com pesos corporais (PC) médios iniciais de 71,9 kg. Inicialmente, os animais foram pesados, identificados, 

vermifugados e, mantidos em sistema de confinamento, com baias individuais providas de comedouros e bebedouros. O 

experimento teve duração de 76 dias (quatro períodos de 19 dias cada). As rações foram formuladas para serem isoproteicas, 

ao nível de mantença, seguindo as recomendações do NRC (2007) e tiveram relação volumoso:concentrado 50:50, sendo 

compostas por feno de capim tifton, como volumoso; e milho moído, farelo de soja, resíduo da indústria de doces (RID), 

Protenose®, e mistura mineral,. As dietas foram fornecidas na forma de ração completa, duas vezes ao dia, às 08h00 e 15h30, 

ajustadas diariamente, permitindo-se 15% de sobras. A avaliação do comportamento ingestivo foi realizada no 12º dia de cada 

período experimental em intervalos de 10 min, por 24 horas seguidas. Foram avaliados os seguintes parâmetros: tempo de 

ingestão de alimentos, tempo de ruminação e tempo em ócio. O método utilizado foi proposto por Martin e Bateson (2007), 

de varredura instantânea (“Scan sampling”), modificada para o intervalo de observações, a cada 10 minutos. Estes dados 

foram avaliados dentro de oito intervalos de 3 horas (fatorial 4X8), por meio de análise de variância e comparação das médias 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. 

Resultado e Discussão: Os tratamentos não influenciaram os tempos de alimentação, ruminação e ócio (Tabela 1). Isso 

permite inferir que a mudança da fonte energética na dieta não provocou mudanças no comportamento ingestivo dos animais. 

No entanto, houve efeito do intervalo nas três atividades (Tabela 1). O período com maior atividade de ingestão foi o 

intervalo entre 07h00 e 09h00, quando ocorreu o primeiro fornecimento de ração; o período das 16h00 às 18h00 (segundo 

fornecimento) apresentou menor tempo de ingestão, em relação ao primeiro fornecimento. Tal fato pode ser explicado pelas 

baixas taxas de alimentação no período de 10h00 às 12h00, provocada pelas altas temperaturas (SILVA et al., 2019), o que 

fez com que o cocho acumulasse alimento que seria consumido lentamente durante os períodos seguintes (13h às 24h00). O 

tempo de ruminação apresentou crescimento a partir das 19h00, sendo este o período que apresenta uma diminuição na luz 

natural e na temperatura do ambiente, fazendo com que os animais prefiram descansar e, com isso, favoreça a atividade de 

ruminação (VIEIRA et al., 2011). O tempo de ócio foi o que apresentou menor amplitude, apresentando seu menor valor no 

intervalo de 04h00 às 06h00, quando a ruminação atingiu seu período de maior atividade. 

Tabela 1. Análise estatística para as variáveis comportamentais de ovinos em função dos níveis 

de substituição do milho por resíduo da indústria de doces e sucos+Protenose® (tratamento) e 

dos períodos do dia (hora) 
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Conclusão: O resíduo da fábrica de doces + Protenose® pode substituir totalmente o milho sem modificar o comportamento 

ingestivo de ovinos ao longo do dia. O comportamento ingestivo de ovinos é influenciado pelo horário do dia. 
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camelids. National Academy of Science, Washintgton, DC. 2007.SILVA, I.C.S.; CUTRIM JUNIOR, J.A.A.; Silva, E.M. et  
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Introdução: A inclusão de ureia como aditivo químico em silagens, como ressaltado por Evangelista e Lima (1999)(1) tem
potencial de incrementar os teores de proteína bruta, favorece o desenvolvimento dos microrganismos ruminais, aumenta os
valores de degradabilidade efetiva, além de auxiliar na preservação da silagem. Apesar disso, a sua inclusão como aditivo na
dieta de ruminantes, devido ao seu sabor adstringente pode influenciar no consumo dos animais. Mudanças na alimentação e
utilização de aditivos podem mudar o padrão comportamental, atividade mastigatória e tempo despendido na ruminação.
Essas mudanças são importantes para avaliar o desempenho animal sobre o alimento que lhe foi disponível (Mertens,
1994)(2). Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da inclusão de diferentes níveis ureia na ensilagem
do sorgo no comportamento ingestivo de cordeiros terminados em confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada
no município de São Gonçalo dos Campos – BA. Foram utilizados 40 cordeiros ½ Dorper ½ Santa Inês, não-castrados, entre
4 a 6 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, confinados, distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado, com 4 tratamentos (T1= 0; T2 = 5; T3 = 10; T4= 20 g/kg de ureia, com base na matéria natural)) e 10 repetições
(animais). Os animais foram alojados em baias individuais, cobertas, com piso ripado e suspenso, providas de bebedouros e
cochos e alimentados duas vezes ao dia, às 09h00 e às 16h00, na forma de mistura completa com relação
volumoso:concentrado 50:50. As dietas foram compostas por milho moído, farelo de soja, premix mineral, ureia e silagem de
sorgo (Sorghum bicolor L. Moench). As sobras foram coletadas e pesadas diariamente para estimar o consumo. Para
avaliação do comportamento ingestivo os animais foram submetidos à observação visual durante 24 horas, em intervalos de 5
minutos, para a avaliação dos números e tempos despendidos por períodos pelos animais em alimentação, ruminação e ócio.
Para estimar os consumos médios por período de alimentação de MS e FDN por período de alimentação, utilizou-se os
valores de consumo de MS e FDN. Os dados para as variáveis do comportamento foram obtidos de acordo com Bürger et al.
(2000). Os resultados foram avaliados por meio de análises de variância e regressão, e a significância obtida a 5% de
probabilidade utilizando-se o programa estatístico SAS (SAS, 2002). 
Resultado e Discussão: Houve efeito linear decrescente das dietas sobre os números de períodos (nº/dia) despendido pelos
animais na atividade de alimentação. Todavia, não houve diferença (P>0,05) nas variáveis de ruminação e ócio, em número
por dia (Tabela 1). Apenas o tempo gasto por período em ruminação (minutos) foi afetado de forma quadrática (P<0,05) pelas
dietas, sendo o ponto de mínimo de 17,20 minutos quando foi adicionado 11 g/kg de ureia (Tabela 1). Com relação aos
consumos médios de MS e FDNcp por período de alimentação, expressos em quilogramas (kg) não foi verificado efeito
(P>0,05) do uso de ureia na silagem de sorgo nas variáveis mencionadas.

 
Conclusão: A inclusão de ureia na silagem de sorgo de até 20 g/kg de ureia altera os números e períodos gastos em
alimentação em ruminação em cordeiros confinados. 
Agradecimentos: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB pelo financiamento do projeto.  
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Introdução: A palma forrageira apresenta boa eficiência no uso da água, comparada a outras plantas C3 ou C4, aliado a esse
aspecto, apresenta na sua composição química uma elevada concentração de carboidratos solúveis e água, porém, possui
baixo teor em proteínas (TOSTO et al., 2007; TORRES et al., 2009). Pelo seu elevado conteúdo em água, dificulta o
transporte e eleva o custo de produção. Assim a ensilagem de palma surge como alternativa para potencializar o seu uso na
alimentação de ruminantes. Objetivou-se analisar os efeitos do tratamento com ureia e quitosana associados a diferentes
níveis de farelo de soja sobre o perfil fermentativo na silagem de palma forrageira. 
Material e Métodos: O cultivo da palma forrageira variedade gigante (Opuntia ficus indica) foi realizado na Fazenda
Muricy, no município de São Gonçalo dos Campos-BA, no Brasil. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com
três repetições, em esquema fatorial 3×3×5, representando: níveis de farelo de soja (FS)(0, 15 e 30% base da matéria natural
(MN), aditivos químicos (AS, sem aditivo químico; U: ureia - 2% base da MS), QUI: quitosana - 1%, base da MN), e aos 5
períodos de fermentação (3, 10, 45, 90 e 180 dias). A colheita foi realizada dois anos após o plantio utilizando-se máquina
forrageira estacionária. Para os primeiros 4 períodos de fermentação foram adicionados aproximadamente 500 g de forragem
em três bags (25,4 cm x 35,56 cm (e 10 kg de forragem em quatro baldes de 15 L com válvula de Bunsen (densidade média
700 kg/m3 de MS). A quinta repetição foi confeccionada em baldes plásticos para a abertura com 180 dias. Os bags foram
submetidos à vácuo e, abertos após 3, 10, 45 e 90 dias da ensilagem para análises do pH (Bolsen et al., 1992), e dos ácidos
orgânicos (Muck e Dickerson, 1988). Os resultados de pH e ácidos orgânicos foram avaliados utilizando-se do procedimento
GLIMMIX (SAS 9.4). Foi utilizado um modelo com variâncias heterogêneas entre os níveis de tempo e aditivo, selecionado
segundo teste qui-quadrado da razão de máxima verossimilhança (Stroup et al., 2012). Em caso de significância de
interações, as médias de níveis de aditivo foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer pela opção SLICEDIFF do
LSMEANS statement (a = 0,05). 
Resultado e Discussão: Observou-se efeito de interação tripla para os teores de ácidos lático, acético, butírico e propiônico;
relação ácido lático/acético e ao pH das silagens em relação ao uso de aditivos químicos, farelo de soja e ao tempo de
armazenamento (P<0,01) (Tabela 1). A inclusão de 30% de soja foi o único tratamento eficaz na manutenção de níveis
satisfatórios de AL até os 180 dias (47,12 g kg-1). Os níveis de AA das silagens com 90 dias de armazenamento mostraram-
se dentro dos valores permitidos na literatura (MAHANNA, 1991; TOMICH et al., 2003), nas silagens armazenadas por 180
dias, apenas a silagem controle apresentou queda no nível de AC, tendo sido registrado uma concentração de 16,27 g kg-1 de
MS. Os mínimos valores de AB registrados foram superiores aos indicados por McDonald (1991) e Tomich et al (2003),
representando assim uma fermentação adequada. Em contrapartida, as silagens com adição de 15% de farelo de soja na MN e
1% de quitosana na MN registraram os mais baixos valores, isto quando o tempo de armazenamento foi de 90 dias. Referente
ao pH os menores valores foram observados na silagens que houve adição de FS no nível de 30% da MN, sem associação aos
aditivos químicos, ficando próximo da faixa citada por McDonald et al. (1991) como indicativo de uma boa fermentação, as
demais silagens apresentaram índices de pH acima desses valores.

 
Conclusão: O padrão fermentativo é influenciado positivamente quando há adição de farelo de soja no nível de 30% da
matéria natural, na silagem de palma forrageira armazenada por 180 dias. A inclusão de ureia na silagem de palma forrageira,



influencia negativamente o padrão fermentativo, independente da associação ao farelo de soja. 
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silage. Trans. ASABE, v. 31, p. 1005–1009, 1988.SUNDSTOL, F.; COXWORTH, E.M. Ammonia treatment.
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Substituição da palma-gigante por palma-miúda em dietas para bovinos em crescimento e avaliação de indicadores internos.
Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.11, p.2264-2269, 2009.TOMICH, T. R.; PEREIRA, L. G. R.; GONÇALVES, L. C.;
TOMICH, R. G. P.; BORGES, I. Características químicas para avaliação do processo fermentativo de silagens: uma proposta
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addition of cassava scrapings. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 39, n.12, p.2611-2616, 2010.
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Introdução: O crescente consumo de carne ovina tem levado o setor a buscar alternativas alimentares que contribuam para
suprir a demanda em quantidade, reduzindo os custos de produção sem perdas na qualidade da carcaça. A carcaça ideal é
aquela onde a proporção de músculo é máxima, de osso mínima e de gordura suficiente para atender às exigências do
mercado consumidor (OSÓRIO e OSÓRIO, 2005). Alternativas que possibilitem boas combinações nutricionais,
minimizando a utilização de grãos, são constantes na nutrição animal. A utilização de resíduos, na dieta animal, surge como
tecnologia para aumento da produção de carne em sistemas eficientes e sustentáveis de produção (MURTA et al., 2011).
Porém, os efeitos do resíduo, sobre a produção animal e qualidade do produto final, depende de estudos prévios. Dessa forma,
objetivou-se avaliar o efeito da substituição do milho por resíduos de balas, goma e sucos associado com Refinazil® na dieta
de ovinos Santa Inês, sobre a composição tecidual da carcaça. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido sob licença da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (nº 120/2017). Foram utilizados 35 cordeiros Santa Inês, não castrados, peso corporal médio de
17,17 kg ± 1,43, confinados em baias individuais. As dietas foram balanceadas para permitir ganho de 200 g/dia, de acordo
com as recomendações do NRSR (2007), e consistiram em níveis de substituição do milho por RIBGS+ Refinazil®: 0; 33; 66
e 100%, contendo feno de capim Tifton 500g/kg; farelo de soja 132g/kg; suplemento mineral 15g/kg e RIBGS+ Refinazil®
(0; 120; 237; 353 g/kg) em substituição ao milho moído (353; 237;120 e 0 g/kg); fornecidas na forma de ração completa, com
sobras de 10%, e água ad libitum. Ao final dos 63 dias de confinamento, os animais foram abatidos após 16 h de jejum de
sólidos. As carcaças foram resfriadas (4°C por 24h.) e posteriormente divididas longitudinalmente em duas metades. As
meias carcaças foram acondicionadas individualmente a vácuo em saco plástico e congeladas a –20 ºC. Para a dissecação, as
carcaças foram descongeladas gradativamente a 4ºC/24 h, e depois separados e pesados músculo, osso e gordura. Foram
obtidos os pesos e rendimento dos tecidos dissecados, sendo que a porcentagem dos componentes teciduais foi calculada em
relação ao peso reconstituído da carcaça. A soma do músculo mais gordura representou a parte comestível. Os dados foram
analisados utilizando o programa SAS 9.4. Foram realizadas análises de variância e regressão ao nível de 0,05 de
probabilidade. 
Resultado e Discussão: As dietas experimentais não proporcionaram diferença significativa na composição física da carcaça
e na relação entre os tecidos (P>0,05; Tabela 1). A utilização de alimentos alternativos na dieta não comprometeu a deposição
de tecidos, principalmente na porção comestível (músculo e gordura) que são os tecidos importantes para o consumidor. Os
resultados médios obtidos neste estudo estão de acordo com Pires et al. (1999), que encontraram valores médios de 22,04%
de osso; 62,70% de músculo e 16,40% de gordura na carcaça de cordeiros, machos não castrados, terminados em
confinamento; e com Rosa et al. (2002), que obtiveram valores de 19,05; 16,29 e 64,88% de osso, gordura e músculo na
carcaça dos ovinos. Os resultados encontrados corroboram com Rodrigues et al. (2008) que, ao avaliar a substituição parcial
ou total do milho por resíduos de frutas sobre a composição tecidual da carcaça de ovinos, não observaram diferenças nas
proporções de músculo:gordura e osso. Dessa forma, a substituição total de milho moído por RIBGS + Refinazil®,
apresentou bons benefícios nutricionais na deposição de tecidos (músculo e gordura) para alimentação humana, pelo fato
destes animais serem capazes de transformar alimentos impróprios para o consumo humano, em produtos de origem animal
de elevado valor biológico.

 
Conclusão: O milho moído pode ser substituído em até 100% pelo resíduo industrial de balas, goma e sucos mais Refinazil®
sem afetar a composição tecidual de ovinos em crescimento da raça Santa Inês. 
Referências Bibliográficas: MURTA, R.M.; CHAVES, M.A.; PIRES, A.J.V. et al. Desempenho e digestibilidade aparente
dos nutrientes em ovinos alimentados com dietas contendo bagaço de cana de açúcar tratado com óxido de cálcio. Revista
Brasileira de Zootecnia, v. 40, p. 1325-1332, 2011.NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRSR. Nutrient requirements of
small ruminants: Sheep, goats, cervids, and new world camelids. Washington, D. C.: National Academy Press, 2007.
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Introdução: Mensurações quantitativas de produção de gases na respiração têm sido amplamente utilizada na calorimetria
indireta para estimativa da produção de calor nos animais. No entanto, pouca atenção tem sido dada ao uso de dados de
calorimetria indireta para estimar a oxidação quantitativa do substrato em todo o corpo do animal (FERNANDEZ et al.,
2012).A temperatura ambiente afeta a taxa de oxidação dos substratos, que em geral aumenta levemente em climas mais frios,
quando a termogênese é ativada e reduz em climas quentes, com consequente aumento da frequência respiratória. Objetivou-
se avaliar o efeito de diferentes temperaturas ambiente na oxidação diária dos substratos carboidrato, proteína e gordura e
suas contribuições na produção de calor e no coeficiente respiratório de cabras Saanen e Anglo-Nubiana. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido no Laboratório de Estudos em Caprinocultura da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus de Jaboticabal, São Paulo. Um total de 5 fêmeas da raça Saanen (SAA,53,7 ± 7,7
kg) e 7 Anglo-Nubiana (ANB, 56,4 ± 8,0 kg) não lactantes e não gestantes, com idade média de 5 anos foram utilizadas nas
análises.A produção de calor foi calculada de acordo com a equação de Brouwer (1965): PC = 16,18 × VO2 + 5,02 × VCO2 –
2,17 × VCH4 – 5,99 × Nur (4). Onde, PC é a produção de calor (kJ), VO2 é o oxigênio consumido (L), VCO2 é o dióxido de
carbono produzido (L), VCH4 é o metano produzido (L) e Nur é o nitrogênio urinário (g). O quociente respiratório (QR) foi
calculado de acordo com o volume de CO2 produzido/O2 consumido. A energia retida (ER) foi calculada pela diferença entre
a IEM e a PC.A energia associada à oxidação da proteina (OXP), carboidrato (OXCHO) e gordura (OXG), foi calculada pelo
método descrito por Chwalibog et al. (1997) para ruminantes: VCO2x = VCO2 - (CO2/CH4×VCH4); OXP = 6,25 x Nur x
18,42; OXCHO= (-2,968×VO2+4,174×VCO2x–2,446×Nur)×17,58) (7); OXG = (1,719 x VO2 – 1,719 x VCO2 – 1,963 x
Nur) x 39,76; (8). Em que, OXP, OXCHO, OXG, são a energia (kJ) associada a oxidação de proteína, carboidratos, e
gordura, respectivamente. O2 é o oxigênio consumido (L), VCO2 é o dióxido de carbono produzido (L), VCO2X é o dióxido
de carbono produzido pela oxidação, VCH4 é a produção de metano (L) e Nur = nitrogênio da urina (g/dia). A PC da
oxidação (PCx, kJ) foi obtida pela equação: PCx (kJ) = 16,18 x O2 + 5,02 x CO2x – 5,99 x Nur. 
Resultado e Discussão: A temperatura não influenciou a oxidação diária de proteína (OXP) nem a oxidação diária de
carboidratos (OXCHO), no entanto diferenças foram observadas (efeitos quadráticos) para a oxidação diária de gordura
(OXG), P < 0,10 (Tabela 1). As variáveis produção de calor por oxidação de substratos total (P < 0.01) e de proteínas também
apresentaram diferença significativa com a mudança na temperatura (P<0.01).Não foram observadas diferenças entre raças
quanto as variáveis avaliadas, embora a raça ANB tenha oxidado em média menor quantidade de substrato no calor e maior
no frio do que a SAA, o que está associado com sua maior adaptabilidade a climas quentes, com exceção para a oxidação de
gordura, que foi maior no calor para a ANB que na SAA, o que poderia ser um indicativo da maior tolerância térmica desta
raça.Houve maior diferença entre as raças em 35ºC, sobretudo para a oxidação dos substratos gordura e carboidratos, pois
para a ANB a oxidação de gordura foi responsável pela maior produção de calor, enquanto que na SAA maior produção de
calor foi gerada pela oxidação de carboidrato, o que é um reflexo da maior taxa de oxidação de gordura e de carboidrato para
ANB e SAA, respectivamente.Os valores de OXCHO e OXG são diretamente dependentes do nível de fermentação e
ingestão de energia metabolizável (CHWALIBOG et al., 1997). Neste estudo, devido à baixa ingestão de matéria seca e
consequentemente, baixa ingestão de energia metabolizável dos animais sob 35ºC, provavelmente induziu à mobilização de
suas reservas lipídicas, promovendo uma maior produção de calor relativa a OXG.

 
Conclusão: A raça Anglo-Nubiana foi mais bem adaptada a temperatura de 35º enquanto a Saanen, na temperatura de 10º
devido ao tipo de substrato recrutado para oxidação em cada caso. A calorimetria indireta pode ser um valioso método para
determinar a oxidação dos substratos. 
Referências Bibliográficas: BROUWER, E., Report of sub-committee on constants and factors. In: Blaxter, K.L. (ed.), 3rd
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Introdução: A eficiência produtiva da atividade pecuária tem uma alta relação com o bem-estar animal, devido ao aumento
nos ganhos produtivos. Entretanto, em condições adversas à zona de conforto animal, há desenvolvimento de diversos
processos fisiológicos para termorregulação, tais como vasodilatação e aumento da frequência respiratória (OLIVEIRA et al.,
2018). Diferentes relações volumoso:concentrado podem interferir diretamente no conforto térmico dos animais, tendo em
vista que, alguns ingredientes da dieta aumentam o incremento calórico. Por isso, a adaptação dos animais a condições
adversas faz com que estes possam resistir às alterações da termorregulação. Com isso, o objetivo neste estudo foi avaliar os
parâmetros fisiológicos de ovinos Rabo Largo e Santa Inês alimentados com dietas contendo alto e baixo teores de energia. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Foram utilizados 40 cordeiros, sendo 20 Rabo Largo (RL) e 20 Santa Inês (SI), sendo confinados por 50 dias, sendo os sete
primeiros dias destinados à adaptação dos animais (ao ambiente e às dietas). As dietas experimentais consistiram em
diferentes teores de energia, com diferentes relações volumoso:concentrado, sendo 30:70 a dieta de Alta Energia (AE),
contendo 12,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,51 Mcal/kg de matéria seca; e 70:30 a de Baixa Energia (BE),
contendo 10,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,21 Mcal/kg de matéria seca. O volumoso utilizado foi o feno
de capim Tifíton-85 e o concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e suplemento mineral.
Durante 10 dias consecutivos, às 06:00hr, 10:00hr, 14:00hr e 18:00hr foram mensurados: Temperatura Corporal - TC,
Temperatura Retal – TR (LEITE et al., 2012), Frequência Respiratória - FR (OLIVEIRA et al., 2012) e Temperatura do
Globo Negro e Umidade (ITGU) (BUFFINGTON et al., 1981). O delineamento experimental foi em blocos completamente
casualizados, em arranjo fatorial 2 x 2. Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, ao teste de
Tukey (P<0,05). 
Resultado e Discussão: O valor de ITGU, no intervalo das 14hr, foi o mais elevado (78,77) (Tabela 1), já sendo considerado
como situação de alerta (BAÊTA e SOUZA, 1997) para vacas leiteiras. Entretanto, existem diferenças fisiológicas entre as
espécies animais, havendo assim, alterações dos valores críticos.Houve efeito (P<0,05) da interação genótipo*dieta para TC
(°C) e FR (mov/min), em que os animais SIAE apresentaram maior TC, seguidos pelos na animais RLAE e, por fim os
animais alimentados com BE, independente do genótipo. Em relação à FR, os animais RLAE apresentaram o maior valor
médio e os animais SIBE a menor média. Apesar dos animas RL serem provenientes da região Nordeste do Brasil, estes,
possuem menor porte, o que pode reduzir a dissipação de calor, além de serem lanados, o que faz com animal acumule mais
calor.Houve efeito (P<0,05) de dieta e genótipo para todas as variáveis. A dieta AE proporcionou maiores médias das
variáveis estudadas, em relações à dieta de BE. Em contrapartida, o genótipo SI reduziu os valores médios dos parâmetros
fisiológicos avaliados devido provavelmente ao maior incremente calórico provocado pelo maior nível de energia que a dieta
proporcionou. Em bovinos, Oliveira et al (2012), observaram que os animais que consumiam maior quantidade de
carboidratos não-fibrosos, tiveram maior FR, devido à alta digestibilidade, e uma liberação acelerada de calor metabólico na
digestão, e os mesmo, ainda afirmam que dietas com alto concentrado possuem uma quantidade de matéria orgânica, é um
indicativo que ocorre maior fermentação ruminal, havendo maior geração de calor.

 
Conclusão: Apesar da elevação da TC e FR, os animais não se encontravam em estresse térmico. 
Referências Bibliográficas: BAÊTA, F. C., SOUZA, C. F. Ambiência em edificações rurais: Conforto animal. UFV, Viçosa,
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Introdução: O período de transição é caracterizado por redução da ingestão de alimentos, aumento do crescimento fetal e
adaptações homeorréticas (Anitha et al., 2011), incluindo a mobilização de reservas corporais. Dessa forma, torna-se
importante a avaliação e utilização do escore de condição corporal de modo que sejam estabelecidas técnicas adequadas de
gestão de produção (Freitas et al., 2008). Além disso, os metabólitos sanguíneos têm sido utilizados principalmente como
auxiliares do diagnóstico clínico, como forma de avaliação dos rebanhos com diferentes índices produtivos e reprodutivos,
indicando desequilíbrios nutricionais e metabólicos neste período (Peixoto e Osório, 2007; Khan et al., 2011). Diante do
exposto, objetivou-se avaliar a influência do escore de condição corporal ao parto (ECCP) sobre as concentrações de
metabólitos sanguíneos em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo durante o período de transição. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Entre Rios da Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), situado no município de Entre Rios, de março a agosto de
2016. Foram utilizadas 20 búfalas da raça Mediterrâneo (568 ± 16kg; PC±DP) e 15 búfalas da raça Murrah (496± 35kg;
PC±DP). O peso e os valores de escore de condição corporal (ECC) foram obtidos com intervalos de 7 dias, 21 antes do parto
(-21; -14; -7 dias pré-parto e parto) e 63 dias pós-parto (0; +7; +14; +21; +28; +35; +42; +49; +56 e +63) (Anitha et al.,
2011). Baseado no ECC, os animais foram divididos em duas classes dentro dos grupos raciais avaliados: MEC1 e MEC2
(búfalas Mediterrâneo com ECC entre 1,5 - 2,5 (n=8) e 2,51- 3,51 (n=12), respectivamente) e, MUC1 e MUC2 (búfalas
Murrah com ECC entre 1,5 - 2,5 (n=6) e 2,51 - 3,51 (n=9), respectivamente). As búfalas permaneceram em pasto de
Brachiaria decumbens cv Basilisk durante todo o experimento. As amostras de sangue foram realizadas semanalmente por
todo período experimental via punção da veia jugular externa. Os teores de proteína total, albumina e ureia foram analisados
com auxílio de kits comerciais através de analisador automático de bioquímica e, o nitrogênio ureico do soro conforme
Gutmann e Bergmeyer (1974). As variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED do SAS (SAS, 2004) sendo as médias
comparadas por meio de contrastes ortogonais: C1 = (MEC1 + MEC2) vs (MUC1 + MUC2); C2 = MEC2 vs. MUC2; C3 =
MEC1 vs. MUC1. As médias foram obtidas através do LSMEANS utilizando-se um nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Houve efeito dos grupos de ECCP sobre as concentrações de ureia e nitrogênio ureico do sangue
(NUS) no período pré-parto e, albumina no período pós-parto (P<0,05). As búfalas da raça Mediterrâneo com diferentes
escores de condição corporal apresentaram concentrações de ureia e NUS inferiores comparada com os animais da raça
Murrah para ambas condições corporais (Contraste 1). As concentrações de albumina no período pós-parto foram maiores em
búfalas Murrah do grupo MUC2 com ECCP entre 2,51 e 3,51, em comparação às búfalas Mediterrâneo no mesmo ECCP.
Entretanto, não foi verificado efeito das semanas sobre as concentrações dos metabolitos sanguíneos avaliados
(P<0,05)(Tabela 1). A proteína resultante do catabolismo de reservas corporais e a deaminação do excesso de proteína
dietética, podem contribuir para o pool de nitrogênio ureico no sangue. À medida que o sangue passa pelo sistema mamário, a
ureia é transferida para dentro e para fora da glândula mamária equilibrando-se com ureia no sangue. Este processo permite
que o NUL seja um excelente preditor da concentração de N no sangue e N na urina (Roy et al., 2011).

 
Conclusão: As concentrações dos metabólitos sanguíneos, em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo são influenciadas
somente pelos escores de condição corporal ao parto durante o período de transição. 
Agradecimentos: Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio na execução do projeto. 
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Introdução: O período de transição é a fase do ciclo produtivo em que mais ocorrem alterações no metabolismo do animal
que podem comprometer toda a lactação. Essas mudanças refletem em alterações relacionadas aos parâmetros clínicos
associados à redução na imunidade, condição corporal, mobilização de reservas corporais e também na produção de leite dos
animais (Drackley, 1999). Assim, ressalta-se a importância da avaliação do escore de condição corporal dos animais ao parto,
pois melhores condições nutricionais podem promover maior desempenho produtivo e rendimento na produção de lácteos em
bubalinos (Para et al., 2019). Sendo assim, objetivou-se avaliar a influência do escore de condição corporal ao parto na
produção e composição do leite em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo durante o período de transição. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Entre rios (FEER) da Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), situado no município de Entre Rios, de março a agosto de
2016. Foram utilizadas 20 búfalas da raça Mediterrâneo (568 ± 16 kg; PC ± DP) e 15 búfalas da raça Murrah (496 ± 35 kg;
PC ± DP). O peso e os valores de escore de condição corporal (ECC) foram obtidos com intervalos de 7 dias, 21 antes do
parto (-21; -14; -7 dias pré-parto e parto) e 63 dias pós-parto (0; +7; +14; +21; +28; +35; +42; +49; +56 e +63) (Anitha et al.,
2011). Baseado no ECCP, os animais foram divididos em duas classes dentro dos grupos raciais avaliados: MEC1 e MEC2
(búfalas Mediterrâneo com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n=8) e 2,51 - 3,51 (n=12), respectivamente) e, MUC1 e MUC2 (búfalas
Murrah com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n=6) e 2,51 - 3,51 (n=9), respectivamente). As búfalas permaneceram em pasto de
Brachiaria decumbens cv Basilisk durante todo o experimento e foram ordenhadas mecanicamente as 6:00 horas, sendo as
amostras de leite coletadas semanalmente. Foram analisados os teores de gordura, proteína, lactose, nitrogênio ureico, extrato
seco total e contagens de células somáticas (Campanile et al., 2006). As variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED do
SAS (SAS, 2004) sendo as medias comparadas por meio de contrastes ortogonais: C1 = (MEC1 + MEC2) vs (MUC1 +
MUC2); C2 = MEC2 vs. MUC2; C3 = MEC1 vs. MUC1. As médias foram obtidas através do LSMEANS utilizando-se um
nível de significância de 5%. 
Resultado e Discussão: Houve efeito dos grupos de ECCP para produção de leite, produção de leite corrigida (%), e nos
teores de gordura e extrato seco total (P<0,05). Além disso, houve efeito das semanas sobre todas as variáveis relacionadas
com a produção de leite e sólidos (P<0,05). Assim, avaliando-se o contraste 1, búfalas da raça Mediterrâneo independente do
ECCP apresentaram maior produção de leite (kg/dia), PLC (%), proteína, lactose e extrato seco total. Além disso, foram
observados maiores valores de produção de gordura, proteína, lactose e EST para as búfalas da raça Mediterrâneo em
comparação ás búfalas da raça Murrah (P<0,001). Não foi verificado efeito de interação entre as semanas avaliadas e os
grupos de ECCP na produção e composição do leite (P>0,05)(Tabela 1). O efeito das semanas na produção e composição do
leite pode ser justificado pela maior capacidade de disponibilização de nutrientes para a produção de leite ao longo das
semanas de lactação pós-parto, devido aos maiores consumos nos animais logo após o parto e, consequentemente maior
aporte de aminoácidos e glicose para produção de leite (Rangel et al., 2011). Assim, ao longo das semanas de lactação são
observadas alterações do status fisiológico na glândula mamária e, portanto, maior direcionamento de nutrientes para síntese
de nutrientes no leite.

 
Conclusão: O escore de condição corporal ao parto e as semanas alteram a produção e composição do leite de búfalas da raça
Murrah e Mediterrâneo.
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Introdução: A composição regional de uma carcaça abrange os diferentes cortes comerciais, que pode ser influenciada por
vários fatores, como idade, peso, dieta e raça, que por sua vez possui grande relevância, sendo que a proporção dos cortes da
carcaça difere em função dos diferentes estágios de maturidade de cada raça (MENDONÇA et al., 2003). Visto que o
rendimento dos cortes e da carcaça pode ser influenciado pela composição nutricional da dieta, principalmente no que diz
respeito ao teor de energia, e ao genótipo utilizado o conhecimento sobre tais características, pode gerar informações
fundamentais para cadeia produtiva da carne ovina. Portanto, objetivou-se avaliar o efeito do genótipo e dieta sobre o
rendimento de cortes comerciais da carcaça de cordeiros. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão
Foram utilizados 38 cordeiros (19 Santa Inês - SI e 19 Rabo Largo – RL), sendo confinados por 53 dias, tendo 10 dias para
adaptação e 53 para o confinamento. As dietas experimentais consistiram em diferentes proporções de volumoso:concentrado,
sendo 30:70 a dieta de alto concentrado (AC), com 12,7% de proteína bruta e 2,51 Mcal/kg de energia metabolizável; e 70:30
a dieta de baixo concentrado (BC) com 10,7% de proteína bruta e 2,21 Mcal/kg de energia metabolizável. O volumoso foi o
feno de capim Tifíton-85 e o concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e suplemento
mineral. Os cordeiros foram submetidos a jejum de sólidos de 16 horas e abatidos. Após o abate, os cordeiros foram pesados
e em seguida, as carcaças foram resfriadas por 24 horas em câmara de refrigeração a 4°C. As carcaças resfriadas foram
seccionadas longitudinalmente em duas meias carcaças simétricas. A meia carcaça esquerda foi subdivididas nos cortes
comerciais: pescoço, paleta, rabo e perna, lombo, costela e matambre (OSÓRIO et al., 1998). Todos os cortes foram pesados
e identificados e seus rendimentos foram calculado em relação à meia carcaça esquerda reconstituída, conforme (CEZAR;
SOUSA, 2007). Os dados das variáveis estudadas foram submetidos a uma análise de variância, obedecendo a um
delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 2 × 2 (dois genótipos e duas dietas) utilizando-se o teste Tukey
para comparação das médias. 
Resultado e Discussão: Houve efeito significativo na interação DxG (P<0,05) para os rendimentos de paleta e rabo. Os
animais RL alimentados com BC apresentaram respostas iguais (P<0,05) para rendimento de paleta quando comparados ao SI
alimentados com dieta AC. A paleta tem desenvolvimento precoce e com aumento no peso da carcaça, proporciona a redução
das partes distais, porém mantendo uma constância na região do tronco, o que torna a carcaça mais compacta (OSÓRIO et al.,
2002). A interação DxG detectada (P<0,05) no rendimento de cauda com maiores valores para os animais RL que receberam
dieta AC indica que uma dieta mais energética melhora a habilidade que esses animais possuem para a deposição de gordura
na cauda.Pode observar, que somente o rendimento do matambre exibiu diferenças significativas (P<0,05) para dieta e
genótipo e que o rendimento desse corte, é maior quando os animais são alimentados com dieta de AC e em cordeiros RL isso
é mais significativo.

 
Conclusão: Dietas com baixo concentrado não diminui os rendimentos dos cortes nobres em diferentes genótipos. 
Referências Bibliográficas: CEZAR, M. F.; SOUSA, W. H. Carcaças ovinas e caprinas: obtenção-avaliação-classificação.
Uberaba: Editora Agropecuária Tropical, 2007. 131p.MENDONÇA G., OSÓRIO J.C., OLIVEIRA N.M., OSÓRIO M.T.,
ESTEVES R. WIENGARD M.M. 2003. Morfologia, características e componentes do peso vivo em borregos Corriedale e
Ideal. Ciência Rural 33:351-355.OSÓRIO, J. C. S.; OSÓRIO, M. T. M.; JARDIM, P. O. C.; PIMENTEL, M.; POUEY, J.;
LUDER, W.; CARDELLINO, R.; OLIVEIRA, N. M.; GULARTE, M.; BORBA, M.; MOTTA, L.; ESTEVES, R.;
MONTEIRO, E.; ZAMBIAZI, R. Métodos para avaliação de carne ovina “in vivo”, na carcaça e na carne. Pelotas: UFPEL,
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Introdução: A administração de dietas de alto concentrado para caprinos visa elevar a densidade energética da dieta, proporcionar 

aumento no desempenho e consequente redução no período de confinamento, aumento no peso de carcaça. No entanto tornam-se 

dietas mais custosa em relação a dietas tradicionais devido ao acréscimo na utilização de commodities (milho e soja) que nas suas 

cotações levam em conta inúmeras variáveis que geram insegurança ao produtor. Através da utilização de coprodutos como 

a torta de dendê (Elaeis guineenses) é possível agregar efeitos positivos como a redução do tempo de abate dos animais, 

reduzir custos e agregando qualidade comercial a carne (SANTOS et al., 2017). Dessa forma, o estudo foi conduzido para 

avaliar os efeitos da inclusão da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre as variáveis quantitativas da carcaça. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda experimental da EMEVZ - UFBA. Foram utilizadas 32 

cabras Sem Padrão Racial Definido, não prenhas, vacinadas e vermifugadas, com idade média de 1 ano e peso corporal inicial de 

24,7± 3,7, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro dietas e oito repetições. Os animais foram 

alojados em baias individuais de 1m2, cobertas, com piso ripado e suspenso, com acesso irrestrito a água e as dietas. As dietas 

foram formuladas segundo NRC (2007), isonitrogenadas (14% de PB), para ganho médio de peso estimado de 200g por dia. 

Possuíam 20% de volumoso (feno de Tifton-85) e 80% de concentrado composto por milho moído, farelo de soja, ureia, mistura 

mineral comercial para caprinos e torta de dendê nas proporções de 0, 120, 240 e 360 g kg     na matéria seca total.O experimento 
teve duração de 86 dias, precedido de 15 dias de adaptação dos animais. Ao final do experimento, os animais foram abatidos e 
tiveram a carcaça pesada para obtenção do peso de carcaça quente. Após período de 24 horas na câmara fria, as carcaças foram 
novamente pesadas para a obtenção do peso de carcaça fria e encaminhas a sala de cortes onde foi recolhido o músculo 
Longissimus lumborum e realizadas avaliações da espessura de gordura subcutânea (EGS) com paquímetro digital; e a avaliação 
visual de marmoreio (Cézar e Souza, 2007). Utilizou-se o comando PROC MIXED do programa estatístico SAS 9.1® e os 
resultados foram submetidos à ANOVA, bem como os efeitos da torta de dendê, nas dietas, estudados por meio de contrastes 
polinomiais linear e quadrático. 

-1

Resultado e Discussão:  O maior peso corporal (Tabela 1) foi estimado no nível de 114,0 g kg de inclusão de torta de dendê, e 
que possivelmente está relacionado ao consumo de MS e das frações nutricionais, afetando o desenvolvimento corporal dos 
animais. De forma similar, o mesmo comportamento foi observado para os pesos de carcaça quente e carcaça fria, os quais foram 
afetados pela variação do peso ao abate em função das dietas experimentais. Apesar da variação no consumo de nutrientes 
digestíveis totais, os rendimentos de carcaça quente e comercial não foram afetados, apresentando média de 42,5 e 42,4. Isso 
demonstra que apesar da variação apresentada nas características quantitativas da carcaça, a proporção de carcaça e componentes 
não-carcaça não foram afetados pelos níveis de dendê. A falta de variação do pH da carcaça em função das dietas segundo 
descrito por Silva et al.,(2016), pode ser devido ao jejum a que os animais foram submetidos previamente ao abate. Esta condição 
proporciona a redução da produção de propionato no rúmen e, consequentemente, das reservas de glicogênio muscular. O 
aumento no PIDIN nas dietas por se tratar de um suprimento de proteína de lenta degradação (VAN SOEST, 1994) associado ao 
fato do Longissimus lumborum ser considerado um músculo de desenvolvimento tardio (HASHIMOTO et al., 2012), 
provavelmente promoveu a redução na taxa de degradação da proteína das dietas com a inclusão de torta de dendê. Dessa forma, 
isso promoveu a redução no aporte de aminoácidos limitantes necessários ao desenvolvimento de músculo e resultou em 
consequente redução da AOL (cm²). 
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Conclusão: A torta de dendê até o nível de 118,0 g kg    , em dietas de alto concentrado, para cabras de descarte, proporciona 
maiores pesos de carcaça, sem afetar o rendimento comercial. 
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Introdução: A torta de dendê é um coproduto obtido através da prensagem a frio dos frutos do dendezeiro visando a 
obtenção de óleo de palma (Elaeis guineenses) para a nutrição humana ou indústria de cosméticos, por possuir teor de PB e 
NDT em torno de 150 g kg-1 e 650 g kg-1 de MS pode ser considerada um alimento proteico-energético, por possuir estas 
características tem sido incluído na dieta de caprinos (OLIVEIRA et al., 2017). Através da utilização da torta de dendê é 
possível agregar efeitos positivos sobre qualidade comercial da carne de pequenos ruminantes (SANTOS et al., 2017). 
Dessa forma, o estudo foi conduzido para avaliar os efeitos da inclusão da torta de dendê em dietas de alto concentrado 
sobre a composição centesimal e físico-química da carne.

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda experimental da Escola de Medicina Veterinária e 
Zootecnia - UFBA. Foram utilizadas 32 cabras Sem Padrão Racial Definido, não prenhas, vacinadas e vermifugadas, com 
idade média de 1 ano e peso corporal inicial de 24,7± 3,7, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com 
quatro dietas e oito repetições. Os animais foram alojados em baias individuais de 1m2, cobertas, com piso ripado e 
suspenso, providas de bebedouros e comedouros com acesso irrestrito a água e as dietas. As dietas foram formuladas 
segundo NRC (2007), isonitrogenadas (14%de PB), para ganho médio de peso estimado de 200g por dia. As dietas 
experimentais possuíam 20% de volumoso (feno de Tifton-85) e 80% de concentrado composto por milho moído, farelo de 
soja, ureia, mistura mineral comercial para caprinos e torta de dendê nas proporções de 0, 120, 240 e 360 g kg-1 na matéria 
seca total.  O período de avaliações teve duração de 86 dias, precedido de 15 dias para adaptação. Ao final do experimento, 
os animais foram abatidos. Após período de 24 horas dentro da câmera fria, foi recolhido o músculo Longissimus 
lumborum. Após dissecação dos lombos, foram avaliados cor (MILTENBURG et al., 1992), força de cisalhamento 
(WHEELER et al., 1995) perdas por cocção (DUCKETT et al., 1998), e centesimal (AOAC, 2000). Utilizou-se o comando 
PROC MIXED do programa estatístico SAS 9.1® e os resultados foram submetidos à análise de variância, bem como os 
efeitos da torta de dendê, nas dietas, estudados por meio de contrastes polinomiais linear e quadrático.

Resultado e Discussão: Embora o teor de amarelo (b*) e vermelho (a*) e as perdas por cocção não tenham sido 
influenciados pela adição da torta de dendê na dieta (P>0,05), houve aumento (P<0,05) do teor de luminosidade (L*). 
Madruga et al. (2005) apontaram variação de 31,36 a 45,61 para esse índice em carne de pequenos ruminantes, estando os 
valores observados neste estudo dentro desta faixa até o nível de inclusão de 360 g kg-1 de torta de dendê na dieta. Em 
virtude de não ter ocorrido efeito nos teores de gordura e pH não seria esperado que houvesse diferença nas perdas por 
cocção nas carnes entre as diferentes dietas. A maciez da carne do presente experimento é considerada tenra, uma vez que 
apresentou valores inferiores à < 7 kgf (WEBB et al., 2005), demonstrando que a carne pode ser considerada como 
extremamente macia e de boa aceitação no mercado. A composição centesimal (teores de umidade, proteína bruta, 
cinzas e gordura) não sofreu influência (P>0,05) da inclusão da torta de dendê na dieta. A literatura apresenta valores para 
composição centesimal variando entre 70 a 76% de umidade; 0,9 a 1,7% de cinzas; 1,4 a 7,2 % de gordura; e, 16 a 25% de 
proteína (SILVA et al., 2016). Estando os dados encontrados no experimento dentro da faixa de referência para carne 
caprina. 



Conclusão: Níveis de torta de dendê de até 360 g kg-1, em dietas de alto concentrado, para cabras em confinamento, não 
altera as variáveis físico-químicas e centesimais da carne.
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Introdução: Os caprinos são considerados animais de fácil adaptação as condições tropicais e apresentam relevante 

importância em países em desenvolvimento, produzindo carne com menor teor de gordura em relação a outras 

espécies. No entanto, estes animais geralmente apresentam camada de gordura subcutânea ineficaz em proteger a carne 

dos efeitos nocivos do encurtamento ao frio sobre maciez da carne, características estas que depreciam a qualidade do 

produto comercial (KANNAN et al., 2014). Através da utilização de coprodutos como a torta de dendê (Elaeis guineenses) é 

possível agregar efeitos positivos como aumento qualidade comercial da carne (SANTOS et al., 2017). Dessa forma, o 

estudo foi conduzido para avaliar os efeitos da inclusão da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre as medidas 

subjetivas e morfométricas da carcaça de cabras confinadas. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda experimental da EMEVZ - UFBA. Foram utilizadas 32 

cabras Sem Padrão Racial Definido, não prenhas, vacinadas e vermifugadas, com idade média de 1 ano e peso corporal 

inicial de 24,7± 3,7, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro dietas e oito repetições. Os animais 

foram alojados em baias individuais de 1m2 obertas, com piso ripado e suspenso, com acesso irrestrito a água e as dietas. As 
dietas foram formuladas segundo NRC(2007), isonitrogenadas (14% de PB), para ganho médio de peso estimado de 200g por 
dia. Possuíam 20% de volumoso (feno de Tifton-85) e 80% de concentrado composto por milho moído, farelo de soja, ureia, 
mistura mineral comercial para caprinos e torta de dendê nas proporções de 0, 120, 240 e 360 g kg -1 na matéria seca total. O 
experimento teve duração de 86 dias, precedido de 15 dias de adaptação dos animais. Ao final do experimento, os animais 
foram abatidos. Após período de 24 horas dentro da câmera fria a temperatura média de 4ºC, foram realizadas as avaliações 
morfométricas e subjetivas da carcaça de acordo com Cézar e Souza (2007). Utilizou-se o comando PROC MIXED do 
programa estatístico SAS 9.1® e os resultados foram submetidos à análise de variância, bem como os efeitos da torta de 
dendê, nas dietas, estudados por meio de contrastes polinomiais linear e quadrático. 

Resultado e Discussão: O acabamento e engorduramento da carcaça (Tabela 1) decresceram (P<0,05) com a inclusão de torta 
de dendê nas dietas. Conformação e marmoreio não foram influenciadas (P>0,05). A substituição do CNF por FDN e o 
aumento no FDNi à medida que a torta de dendê foi incluída nas dietas, provavelmente promoveu redução na taxa de 
fermentação e, consequente decréscimo na concentração de ácidos graxos de cadeia curta no rúmen, que são utilizados nas 
rotas metabólicas para a síntese de gorduras (ABUBAKR et al., 2014). O que provavelmente resultou em redução no 
acabamento e engordurameto das carcaças a medida que se incluiu torta de dendê. Houve redução do comprimento externo e 
largura de tórax das carcaças (P<0,05) e efeito quadrático para o perímetro de tórax (P<0,05). Por outro lado, não foi 
observado efeito das dietas (P>0,05) sobre as demais medidas morfométricas com a inclusão de torta de dendê na dieta. O 
perímetro de tórax atingiu valor máximo estimado de 72,5 cm no nível de 93,5 g kg -1 de inclusão de torta de dendê na dieta 
sendo condizente com os dados de ganho de peso e com o peso corporal ao abate. Esta medida, dentre as medidas 
morfométricas, é o que apresenta maior correlação positiva com o peso corporal ao abate de pequenos ruminantes (GUSMÃO 
FILHO et al., 2009), ou seja, o aumento do perímetro de tórax está associado ao aumento no ganho de peso corporal, 
refletindo no peso de carcaça.



Conclusão: Níveis de torta de dendê de até 118,0 g kg -1, em dietas de alto concentrado, aumentam o perímetro de tórax de cabras 
confinadas.
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Introdução: A torta de dendê, coproduto obtido através da moagem e prensagem mecânica a frio dos frutos do dendezeiro na 

obtenção do  óleo de palma (Elaeis guineensis), tem sido incluída em dietas para ruminantes como fonte energética, possui 

quantidade de nutrientes digestíveis totais que variam de 650 a 700 g kg-1, podendo substituir parte do milho ou do farelo de 

soja em dietas tradicionais (MACOME et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2017). As variações nos metabólicos sanguíneos de 

ruminantes permite estimar a adaptação metabólica à dietas alternativas, traduzindo resposta fisiológica ao balanço proteico-

energético e a possíveis lesões hepáticas provocado pelas administração dietas alternativas (PALMIERI et al., 2016). Dessa 

forma, o estudo foi conduzido para avaliar os efeitos da inclusão da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre os 

metabólicos sanguíneos de cabras confinadas. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda experimental da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - 

UFBA. Foram utilizadas 32 cabras Sem Padrão Racial Definido, não prenhas, vacinadas e vermifugadas, com idade média de 1 ano 

e peso corporal inicial de 24,7± 3,7 kg, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro dietas e oito 

repetições. Os animais foram alojados em baias individuais de 1m2, cobertas, com piso ripado e suspenso, providas de 

bebedouros e comedouros com acesso irrestrito a água e as dietas. As dietas foram formuladas segundo NRC (2007), 

isonitrogenadas (14% de PB), para ganho médio de peso estimado de 200g por dia. As dietas experimentais possuíam 20% de 

volumoso (feno de Tifton-85) e 80% de concentrado composto por milho moído, farelo de soja, ureia, mistura mineral 

comercial para caprinos e torta de dendê nas proporções de 0, 120, 240 e 360 g kg-1 na matéria seca total. O período de 

avaliações teve duração de 86 dias, precedido de 15 dias para adaptação dos animais. No 67º dia experimental foi realizada, quatro 

horas após primeira alimentação, a coleta de 10ml de sangue por meio de punção da veia jugular, em tubos sem anticoagulante 

para obtenção do soro após centrifugação a 1.500 rpm por 15 minutos. O soro foi transferido para microtubos e conservados em 

freezer a -20°C para posteriores análises. Utilizou-se o comando PROC MIXED do programa estatístico SAS 9.1® e os resultados 

foram submetidos à análise de variância, bem como os efeitos da torta de dendê, nas dietas, estudados por meio de contrastes 

polinomiais linear e quadrático. 

Resultado e Discussão: Para o perfil protéico sanguíneo (Tabela 1), houve redução (P<0,05) na concentração de proteínas 

totais e albumina com a inclusão de torta de dendê nas dietas, porém não comprometeu (P>0,05) a concentração de 

globulina e a relação albumina: globulina. Os valores encontrados para proteínas totais, albumina e globulinas estão dentro do 

intervalo normal para caprinos, que é, respectivamente, entre 6,0 e 8,0; 2,5 e 4,1; e entre 2,0 e 4,8 mg dL (CONTRERAS E PHIL, 
2000; PALMIERI et al., 2016). Comprovando que não houve efeito deletério sobre o metabolismo protéico das cabras. As enzimas 
indicadoras de funcionamento hepático sofreram alterações. Ocorreu diminuição (P<0,05) na atividade da enzima GGT e efeito 
quadrático na atividade das enzimas ALT e AST, em que os menores valores de 15,54 e 68,4 foram observados, respectivamente, 
nos níveis de 116,7 e 135,13g kg -1 de torta de dendê nas dietas. Embora tenha ocorrido redução da atividade da enzima GGT, os 
valores ficaram dentro da faixa de referência (de 20 a 56 UI/L) para caprinos (KANEKO, 1997; OLAFADEHAN, 2011), 
demonstrando que as dietas não comprometeram o tecido hepático. Os valores de ALT e AST ficaram dentro da faixa normal para 
caprinos que é, respectivamente, de 7 a 24 e de 43 a 132 UI/L (DARAMOLA et al., 2005; OLAFADEHAN, 2011). O ALT é um 
parâmetro específico que define dano nos hepatócitos (LI et al., 2018), comprovando que não houve efeito deletério sobre o 
metabolismo hepático. 



Conclusão: A torta de dendê pode ser incluída na dieta de cabras, recebendo alto concentrado, até o nível de 118 g kg-1. 
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Introdução: Por muito tempo acreditou-se que devia se reforçar a alimentação no 1/3 final da gestação, devido ao maior
crescimento fetal nessa fase. Hoje é sabido que a nutrição maternal apresenta importante função na vida da prole. Atua no
crescimento fetal e desempenho de seus filhos na vida adulta pelo suprimento de nutrientes essenciais ao desenvolvimento
fetal e modificação dos mecanismos endócrinos que controlarão a ingestão e uso dos nutrientes (Robinson et al., 1999). No
entanto, as respostas dos estudos de programação fetal em ovinos são contraditórias, necessitando de mais investigações sobre
o tema ou um modo que possa melhor esclarecer os motivos pelos quais determinadas respostas são observadas. Assim, a
metanálise surge com uma ferramenta de maior possibilidade para elucidar fatos não esclarecidos. Desse modo, o estudo
objetivou abordar sobre os efeitos da programação fetal sobre o ECCM, rendimento de carcaça, peso ao nascer e na desmama
de cordeiros com uma abordagem metanalítica. 
Material e Métodos: Os artigos da base de dados foram revisados por pares, publicados em inglês das plataformas de
pesquisas Web Science, PubMed, Science Direct e Small Ruminants. Os termos usados para pesquisas foram programação
fetal, ovinos e nutrição pré-parto. A metanálise foi realizada por meio do programa R, versão 3.4.2. O critério adotado para
inclusão dos artigos foi: se a dieta tratamento foi ofertada apenas no período gestacional. Os fatores que afetam a
programação fetal em ovinos foram avaliados pela diferença média bruta (DMB) entre a dieta controle (dietas com energia e
proteína igual ou abaixo dos requerimentos de mantença) e a tratamento (dietas com energia e proteína acima aos
requerimentos de mantença). As médias dos tratamentos (tamanho do efeito) foram ponderadas pelo inverso da variância nos
estudos, usando o método proposto por Der-Simonian e Laird (1986) para um modelo de efeito aleatório. Para a variabilidade
entre estudos foi utilizado o teste do qui-quadrado (Q) e a estatística I², que mede o percentual de variação devido à
heterogeneidade, Segundo Higgins et al., (2003). Quando os efeitos de uma covariável categórica foram significativos (P =
0,1), estes foram analisados posteriormente por subgrupo. Foram utilizadas diversas covariáveis na análise de metarregressão,
não citadas aqui devido ao pouco espaço. O número de repetições, significância e variância, foram extraídos das variáveis
respostas dos tratamentos dietéticos e controles. 
Resultado e Discussão: Os estudos bases continham animais de diferentes grupamentos genéticos e aptidões produtivas,
envolveu ainda fêmeas primíparas, multíparas com partos duplos e simples, e proles machos e fêmeas. A suplementação foi
ofertada no início, meio e final da gestação. Os dados de programação fetal sobre características da prole e ECCM estão
apresentados na Tabela 1.Foi observado efeito do plano nutricional sobre o rendimento de carcaça da cria, ECCM ao parto e
sua variação. Porém a dieta não afetou o PN ou na desmama, tampouco o ECCM inicial da matriz ou no ato da desmama. A
suplementação dietética durante a gestação aumentou escore de condição corporal materna ao parto, o que já era esperado,
uma vez que os animais nas dietas tratamentos receberam níveis de energia e proteína superior às suas exigências de
mantença, corroborando com os achados por Torreão et al., (2014). O efeito dietético sobre a variação do ECCM parece ter
sido em função dos diferentes grupamentos genéticos dos dados bases. O motivo da redução no rendimento de carcaça não é
bem compreendido, uma vez que esse achado pode ter sido tanto em função dos planos alimentares maternos, quanto em
função da dieta ofertada à prole. Assim, parece ser de influência multifatorial, sugerindo mais investigações para melhor
esclarecer respostas não bem elucidadas.

 
Conclusão: Os planos nutricionais com energia e proteína superior às exigências de mantença de ovelhas gestantes
influenciam negativamente sobre o rendimento de carcaça das proles, mas aumentam o escore corporal materno ao
desmasme.
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Introdução: A torta de dendê, coproduto obtido através da moagem e prensagem mecânica a frio dos frutos do dendezeiro na
obtenção do óleo de palma (Elaeis guineensis), tem sido incluída em dietas para ruminantes como fonte energética, possui
quantidade de nutrientes digestíveis totais que variam de 650 a 700 g kg-1, podendo substituir parte do milho ou do farelo de
soja em dietas tradicionais (MACOME et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2017). As variações nos metabólicos sanguíneos de
ruminantes permite estimar a adaptação metabólica à dietas alternativas, traduzindo resposta fisiológica ao balanço proteico-
energético e a possíveis lesões hepáticas provocado pelas administração dietas alternativas (PALMIERI et al., 2016). Dessa
forma, o estudo foi conduzido para avaliar os efeitos da inclusão da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre os
metabólicos sanguíneos de cabras confinadas. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda experimental da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia -
UFBA. Foram utilizadas 32 cabras Sem Padrão Racial Definido, não prenhas, vacinadas e vermifugadas, com idade média de
1 ano e peso corporal inicial de 24,7± 3,7 kg, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro dietas e
oito repetições. Os animais foram alojados em baias individuais de 1m2, cobertas, com piso ripado e suspenso, providas de
bebedouros e comedouros com acesso irrestrito a água e as dietas. As dietas foram formuladas segundo NRC (2007),
isonitrogenadas (14% de PB), para ganho médio de peso estimado de 200g por dia. As dietas experimentais possuíam 20% de
volumoso (feno de Tifton-85) e 80% de concentrado composto por milho moído, farelo de soja, ureia, mistura mineral
comercial para caprinos e torta de dendê nas proporções de 0, 120, 240 e 360 g kg-1 na matéria seca total. O período de
avaliações teve duração de 86 dias, precedido de 15 dias para adaptação dos animais. No 67º dia experimental foi realizada,
quatro horas após primeira alimentação, a coleta de 10ml de sangue por meio de punção da veia jugular, em tubos sem
anticoagulante para obtenção do soro após centrifugação a 1.500 rpm por 15 minutos. O soro foi transferido para microtubos
e conservados em freezer a -20°C para posteriores análises. Utilizou-se o comando PROC MIXED do programa estatístico
SAS 9.1® e os resultados foram submetidos à análise de variância, bem como os efeitos da torta de dendê, nas dietas,
estudados por meio de contrastes polinomiais linear e quadrático. 
Resultado e Discussão: Para o perfil protéico sanguíneo (Tabela 1), houve redução (P<0,05) na concentração de proteínas
totais e albumina com a inclusão de torta de dendê nas dietas, porém não comprometeu (P>0,05) a concentração de globulina
e a relação albumina: globulina. Os valores encontrados para proteínas totais, albumina e globulinas estão dentro do intervalo
normal para caprinos, que é, respectivamente, entre 6,0 e 8,0; 2,5 e 4,1; e entre 2,0 e 4,8 mg dL-1 (CONTRERAS E PHIL,
2000; PALMIERI et al., 2016). Comprovando que não houve efeito deletério sobre o metabolismo protéico das cabras. As
enzimas indicadoras de funcionamento hepático sofreram alterações. Ocorreu diminuição (P<0,05) na atividade da enzima
GGT e efeito quadrático na atividade das enzimas ALT e AST, em que os menores valores de 15,54 e 68,4 foram observados,
respectivamente, nos níveis de 116,7 e 135,13g kg-1 de torta de dendê nas dietas. Embora tenha ocorrido redução da
atividade da enzima GGT, os valores ficaram dentro da faixa de referência (de 20 a 56 UI/L) para caprinos (KANEKO, 1997;
OLAFADEHAN, 2011), demonstrando que as dietas não comprometeram o tecido hepático. Os valores de ALT e AST
ficaram dentro da faixa normal para caprinos que é, respectivamente, de 7 a 24 e de 43 a 132 UI/L (DARAMOLA et al.,
2005; OLAFADEHAN, 2011). O ALT é um parâmetro específico que define dano nos hepatócitos (LI et al., 2018),
comprovando que não houve efeito deletério sobre o metabolismo hepático.



Conclusão: A torta de dendê pode ser incluída na dieta de cabras, recebendo alto concentrado, até o nível de 118 g kg-1. 
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Introdução: No Nordeste brasileiro, as plantas forrageiras nativas ou adaptadas são as principais fontes de nutrientes para os
caprinos durante o período seco. Entretanto, estas forrageiras apresentam baixo valor nutricional, com elevados teores de
fibra e baixos teores de proteína bruta. Esses fatores limitam a digestão da fibra no rúmen, porém, medidas podem ser
tomadas visando melhorar a eficiência na utilização dessas fontes de energia, estimulando o crescimento dos microrganismos
fermentadores de carboidratos fibrosos. Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a concentração de
nitrogênio amoniacal e proteína microbiana em função de suplementação com compostos nitrogenados associados com uma
fonte de carboidrato não fibroso (amido) e fibroso (capim-buffel). 
Material e Métodos: O ensaio in vitro foi realizado no Laboratório do Setor de Forragicultura do Departamento de Zootecnia
da Universidade Federal da Paraíba. Utilizou-se um caprino fistulado no rúmen como doador de líquido ruminal, alimentado
exclusivamente com capim-elefante por sete dias consecutivos antes da coleta do líquido. O capim-buffel (Cenchrus Ciliares)
foi coletado de uma pastagem deferida em estado fenologico avançado. A composição da forragem e suplementos são
apresentados na tabela 1 (AOAC, 2012; VAN SOEST, 1967). Foram seis diferentes relações de nitrogênio não proteico
(ureia), proteína verdadeira (caseína) e uma fonte de carboidratos não fibroso (amido). Sendo 9,58 mg de ureia para chegar as
concentrações de 17,76 mg/dL de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal. A concentração de amido no meio foi de 65 mg e
285 mg de capim-buffel, simulando condições de suplementação de caprinos com concentrado (81,5% de forragem e 18,5%
de concentrado). Os tratamentos tiveram as seguintes constituições: 1) 0% de substituição do NNP por PV; 2) 25% de
substituição do NNP por PV; 3) 50% de substituição do NNP por PV; 4) 75% de substituição do NNP por PV; 5) 100% de
substituição do NNP por PV; 6) 0% de fonte de nitrogênio. Cada frasco foi então saturado com CO2 e incubados por 96 horas
e avaliados nos tempos de 0, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Foi realizada a determinação da concentração de N-NH3 e
proteína microbiana. Os resultados foram submetidos à análise de variância e regressão à 5% de probabilidade pelo teste
Tukey, por intermédio do programa SAS (Statistical Analisys System). 
Resultado e Discussão: A substituição do nitrogênio não protéico (NNP) por proteína verdadeira (PV) alterou as
concentrações de nitrogênio amoniacal no meio ruminal (P<0,05) nos tempos de 0 e 48 horas de incubação. No tempo
experimental de 0 horas ocorreu ajuste no modelo linear, as concentrações de nitrogênio amoniacal variaram de 5,20 a 2,11
mg/dL de liquido ruminal, respectivamente para o tratamento 0% e 100% de substituição, enquanto o tratamento sem adição
de NNP ou PV, apresentou uma concentração de nitrogênio amoniacal 2,0 mg/dL de líquido ruminal, valor próximo ao
tratamento com 100% de substituição, evidenciando o lento desdobramento da PV em N-NH3 (Tabela 2). No tratamento
somente capim-buffel e amido (0% de fonte de nitrogênio) observou-se uma concentração de nitrogênio amoniacal de
8,75mg/dL de líquido ruminal, valor inferior ao tratamento com 100% de PV (Figura 1a). A proteína microbiana não foi
alterada no tempo experimental de 0 hora (P>0,05). A adição de PV em substituição a NNP associado ao CNF não alterou a
proteína microbiana (P>0,05) as 48 horas de incubação. A presença no meio de CNF e aminoácidos advindos da degradação
da PV, favoreceu o crescimento dos microrganismos fermentadores de CNF em detrimento aos fermentadores de CF,
justificando a ausência de efeito dos níveis de PV sobre a concentração de proteína microbiana (Figura 1b).

 
Conclusão: A utilização de nitrogênio não protéico, como única fonte de nitrogênio para microrganismos ruminais, associado
a uma fonte de carboidrato não fibroso, otimiza o crescimento microbiano permitindo o aproveitamento da amônia para a
síntese de proteína microbiana.



Referências Bibliográficas: ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS - AOAC. Official methods of
analysis. 19th.ed., Gaithersburg, MD, USA, 2610p, 2012.VAN SOEST, P. J. Development of a comprehensive system of
feeds analysis and its applications to forages. Journal of Animal Science, v. 26, n. 1, p. 119-128, 1967.



 

CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes 

 
EFICIÊNCIA DE SÍNTESE MICROBIANA EM BORREGOS SANTA INÊS ALIMENTADOS 

COM RESÍDUO DE CERVEJARIA DESIDRATADO 

MÁRCIO GABRIEL CAMPOS DE SOUSA1, PATRÍCIA G. PIMENTEL1; ISABELLE A. DE SALES1; JOÃO PAULO 
 

A. DO REGO2; MAYARA S. DE ARAÚJO1; SAULO C. CARDOSO1; MARINA ROSE C. BARROSO1; LEVI AFONSO 

C. DE LIMA1 

1Departamento de Zootecnia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará.2Instituto Federal da Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceara´, Campus Boa Viagem, Boa Viagem, Ceará. 

Contato: gabriel.zootec@outlook.com 

Introdução: A ovinocultura é uma atividade de alta relevância econômica, principalmente no Nordeste, que detém 64% do 

rebanho ovino do Brasil (IBGE, 2017). Porém, produtores desta região enfrentam adversidades quanto à sazonalidade e a 

disponibilidade de alimento em determinadas épocas do ano, resultando na necessidade de buscar alternativas de convivência 

com o semiárido. Sabe-se, contudo, que algumas raças ovinas apresentam rusticidade e melhor eficiência no uso dos 

alimentos da região (MAGALHÃES et al., 2007). A suplementação concentrada é uma alternativa ao fornecimento de 

nutrientes aos animais na época de escassez, sendo a adição de resíduos agroindustriais a este componente da ração uma 

opção menos onerosa para suprir às exigências nutricionais. Destaca-se o resíduo de cervejaria desidratado, um alimento 

proteico e de baixo custo (GERON et al., 2006). Assim, objetivou-se avaliar a eficiência de síntese microbiana em borregos 

Santa Inês alimentados com resíduo de cervejaria desidratado. 

Material e Métodos: O estudo foi realizado no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia da UFC. Foram 

utilizados 35 cordeiros da raça Santa Inês com, aproximadamente, 16 ± 1,69 kg e 70 dias de idade. Os animais passaram por 

15 dias de adaptação às condições experimentais em baias coletivas e, em seguida, foram distribuídos nos tratamentos 

aleatoriamente, de acordo com o nível de inclusão do resíduo de cervejaria desidratado (RCD) no concentrado (0; 20; 40; 60 e 

80%). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em que cada tratamento consistia em um nível de inclusão de 

RCD na porção concentrada da dieta e sete repetições. As rações experimentais foram formuladas de acordo com o NRC  

(2007) para ganho médio de 200 g/dia, com relação volumoso:concentrado de 60:40. As rações foram compostas por feno de 

capim-Tifton 85, grão moído de milho, farelo de soja, fosfato bicálcico, premix mineral e o RCD de acordo com os 

tratamentos experimentais. A coleta de amostras de urina ocorreu por meio da técnica spot, quatro horas após a alimentação 

dos animais. Mensurou-se os derivados de purina nas amostras de acordo com Chen e Gomes (1992) e, a partir destes, foram 

determinados os dados de produção de nitrogênio de origem bacteriana. A estimativa de eficiência microbiana, a qual pode-se 

obter a produção diária de proteína microbiana, foi determinada pelo valor de N microbiano sintetizado (g) dividido pelo 

valor de matéria orgânica fermentada no rúmen (kg) (GERON et al., 2008). 

Resultado e Discussão: Não houve alterações significativas (P>0,05) em função dos níveis de inclusão do resíduo na matéria 

orgânica digestível consumida (MODC) e matéria orgânica digestível aparentemente fermentada no rúmen (MODAFR) por 

proteína e nitrogênio (Tabela 1). Quanto aos resultados de eficiência microbiana, obteve-se médias de 9,14 g N-mic/NDT kg 

e 57,14 g PB/NDT kg. O comportamento observado, corrobora com o NRC (1985), em que a produção de PB-Mic está ligada 

à energia fermentada no rúmen, expressa como função da matéria orgânica aparentemente degradada (VALADARES FILHO 

et al., 2006). Os resultados de eficiência microbiana, expressos em g N-mic/NDT kg e em g PB/NDT kg, não foram alterados 

(P>0,05) pelos níveis de inclusão do RDC. Valores superiores de N-mic e PB-mic/NDTC kg podem estar relacionados a uma 

maior digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos que, por estarem prontamente disponíveis no rúmen, fornecem a energia 

necessária para utilização do nitrogênio disponível pelos microrganismos ruminais (MENDES, 2008). 

Tabela 1 - Eficiência de síntese microbiana (g/kg) em cordeiros Santa Inês alimentados com 

resíduo de cervejaria desidratado 

  Resíduo de cervejaria desidratado  

Variáveis o 20 40 60 80 
EPM' Vafor-P' 

 
N-Mic/MODC2•3 

 
11,34 

 
16,76 

 
7,92 

 
6,32 

 
9,69 

 
0,9552 

 
0,0509 

 
N-Mic/MODAFR4•5 

 
7,38 

 
10,90 

 
5,14 

 
4,10 

 
6,30 

 
0,6210 

 
0,0509 

 
PB-Mic/MODC6•7 

 
70,88 

 
104,71 

 
49,50 

 
39,50 

 
60,57 

 
5,9698 

 
0,0509 

 

PB-Mic/MODAFR8·9 

 
46,07 

 
68,07 

 
32,18 

 
25,68 

 
39,37 

 
3,8804 

 
0,0509 

N-Mic/NDTC1º·11 

 
10,04 

 
14,51 

 
7,08 

 
5,49 

 
8,60 

 
0,8355 

 
0,0526 

 
PB-Mic/NDTC12•1 3 

 
62,76 

 
90,72 

 
44,24 

 
34,30 

 
53,70 

 
5,2218 

 
0,0526 

 

'E rro padrão da média; 2Y: 10,46NS; 3Pr od ução  de  nitrogê n io microbiano por matéria orgânica 

digestível consumida; 4Y= 6,761'18; 5 P ro d u ç ão d e _ni t rogê n i o m ic r ob i ano por matéria orgânica 

digestível aparentemente fermentada  no  rúmen;  6Y=  65,03N5;  7Produção  de  proteína  bruta 

microbiana por matéria orgânica digestível consumida; 8Y=  42,271'18;  9 P r od  u çã  o  de  proteína 

bruta   microbiana   por  matéria   orgânica   digestível   aparentemente    fermentada   no   rúmen;    1oV= 

9, 14 NS; " Prod ução de n itr ogên io microbiano por nutrientes digestíveis totais  consumidos; 
12Y=57,14 NS;  13Produção  de  proteína  bruta  microbiana  por   nutrientes   digestíveis   totais 

consumidos; NS =Não significativo; "Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 



 

Conclusão: A inclusão de resíduo de cervejaria desidratado na ração de borregos Santa Inês, em até 80% da porção 

concentrada, não influencia a eficiência de síntese microbiana. 
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Introdução: Apesar da limitação na utilização de lipídios na dieta de ruminantes (5% da MS) por interferir nos padrões de
fermentação ruminal, síntese proteica e digestão da fibra (Cenkvári et al., 2005) o uso de fontes lipídicas, principalmente ricas
em ácidos graxos insaturados tem despertado interesse por aumentar a densidade energética, melhorar a eficiência de
utilização de nutrientes e alterar o perfil de ácidos graxos do leite, além de contribuir com a redução da metanogênese e do
incremento calórico. O óleo de soja destaca-se por ser rico em ácido linoleico e moderado em oleico, que é precursor dos
isômeros de ácido linoleico conjugado (CLA) encontrados no leite (Mosley et al., 2002) e que apresentam benefícios a saúde
humana. Desta forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a eficiência de conversão da proteína alimentar em
proteína do leite (caseína) e ureia em cabras em lactação suplementadas com óleo de soja. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado entre os meses de janeiro e abril de 2018, nas dependências da Fazenda
Experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, situada no município de Garanhuns, Estado de
Pernambuco.Foram utilizadas 8 cabras Saanen, com peso médio de 39 kg, primíparas, com aproximadamente 35 dias de
lactação e produção média diária de 1,8 kg. As cabras foram arranjadas em delineamento duplo quadrado latino de 4 x 4 e o
período experimental foi de 112 dias, dividido em subperíodos de 28 dias.As rações experimentais foram compostas por 40%
de volumoso e 60% de concentrado (com base na MS) e foram elaboradas de acordo com o NRC (2007). Os tratamentos
experimentais consistiram em: Controle = 40% de silagem de milho + 60% concentrado sem adição de óleo; 1,5 = 40% de
silagem de milho + concentrado com adição de 1,5% de óleo de soja; 3,0 = 40% de silagem de milho + concentrado com
adição de 3,0% de óleo de soja; 4,5 = 40% de silagem de milho + concentrado com adição de 4,5% de óleo de soja. Amostras
de alimentação fornecida foram coletadas para análises de proteína. Para determinação do teor de proteína do leite, foram
coletadas duas amostras de leite ao final de cada período experimental e foi utilizada a técnica de espectroscopia de
infravermelho médio, no laboratório PROGENE, vinculado ao departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de
Pernambuco UFRPE.Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. A comparação das médias foi feita pelo teste
de Dunnett (5%) utilizando o procedimento GLM do pacote estatístico SAS (2003). 
Resultado e Discussão: Os dados de ingestão de proteína, proteína do leite e eficiência e conversão da proteína ingerida em
proteína do leite, caseína e ureia estão representados na Tabela 1.Não foi verificada influencia (P > 0,05) dos tratamentos
sobre a proteína ingerida, proteína do leite e eficiências de conversão. Provavelmente o óleo de soja não interferiu nos
parâmetros de fermentação ruminal e conversão, estando de acordo com Silva et al. (2007), que não verificaram influencia da
suplementação lipídica sobre o teor de proteína do leite e eficiência de conversão em cabras em lactação.

 
Conclusão: A suplementação com óleo de soja em cabras em lactação até 4,5% da matéria seca não interfere na conversão da
proteína do alimento em proteína do leite. 
Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). 
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Investigation on the effects of Ca-soaps of oil linseed on rumen fermentation in sheep on milk composition of goats. Journal
of Animal Physiology and Animal Nutrition, v.89, p.172-178, 2005.MOSLEY, E. E.; POWELL, G. L.; RILEY, M. B.;
JENKINS, T. C. Microbial biohydrogenation of oleic acid to trans isomers in vitro. Journal of Lipid Research, New York,
v.43, p.290-296, 2002.NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants. 2007,
362p.SAS Institute, 2003. SAS®User’s Guide: Statistics. Version 9.1. SAS Inst.Inc., Cary, NC.SILVA, M. M.,
RODRIGUES, M. T., BRANCO, R. H., RODRIGUES, C. A. F., SARMENTO, J. L. R., QUEIROZ, A. C. SILVA, S. P.
Suplementação de lipídios em dietas para cabras em lactação: consumo e eficiência de utilização de nutrientes. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.36, p.257-267, 2007.
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Introdução: A suplementação lipídica para ruminantes pode causar desequilíbrio no ambiente ruminal, já que a microbiota
não é tão eficiente em metabolizá-lo, ocasionando redução da digestão de fibra e alteração na relação acetato:propionato
(LANA et al., 2005). Entretanto, quando suplementado adequadamente, até 5% da MS total (PALMQUIST e JENKINS,
1980), os lipídeos podem inibir a produção de metano no rúmen (LANA et al., 2005), permitir a manipulação do perfil de
ácidos graxos, elevando a concentração dos que são benéficos à saúde humana (MAIA et al., 2006). Apesar dos benefícios,
ainda há dúvidas quanto à possibilidade de efeitos negativos da suplementação para animais leiteiros, especialmente por
possibilitar o desenvolvimento da síndrome da depressão da gordura do leite (DGL) (BERNARD et al., 2017). Desta forma,
objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de cabras com óleo de soja sobre a eficiência de conversão do extrato etéreo
ingerido em gordura do leite. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
município de Garanhuns, Estado de Pernambuco. Foram utilizadas 8 cabras Saanen, primíparas, com produção média diária
de 1,8 kg, arranjadas em delineamento duplo quadrado latino de 4x4 o período experimental foi de 112 dias, dividido em 4
subperíodos de 28 dias. As dietas experimentais (NRC, 2007) consistiram em: controle = 40% de silagem de milho + 60%
concentrado sem adição de óleo; 1,5 = 40% de silagem de milho + concentrado com adição de 1,5% de óleo de soja; 3,0 =
40% de silagem de milho + concentrado com adição de 3,0% de óleo de soja; 4,5 = 40% de silagem de milho + concentrado
com adição de 4,5% de óleo de soja. Durante os últimos cinco dias de cada subperíodo, amostras da dieta foram
encaminhadas ao laboratório de Nutrição Animal (LANA) da UFRPE/UAG para determinação dos teores de extrato etéreo,
conforme metodologia descrita na AOAC (1990). Para determinação da produção de gordura, amostras do leite, de ambas as
ordenhas, foram coletadas nos últimos cinco dias de cada subperíodo e enviadas ao PROGENE-UFRPE para análise, via
técnica de espectroscopia de infravermelho médio. Os dados foram analisados pelo procedimento GLM do pacote estatístico
SAS (2003). As comparações entre a quantidade de extrato etéreo ingerido foram realizadas por decomposição da soma de
quadrados das dietas em contrastes relativos aos efeitos linear e quadrático. A análise de contrates foi realizada utilizando-se
o procedimento CONTRAST. As médias foram consideradas diferentes quando P<0,05. 
Resultado e Discussão: O consumo de extrato etéreo (CEE) e a eficiência de conversão do extrato etéreo ingerido em
gordura do leite foram elevados progressivamente pela elevação da inclusão de óleo de soja às dietas (P<0,01), conforme
exposto na Tabela 1. O aumento no CEE é explicado pela elevação da inclusão dos níveis de óleo de soja nas dietas,
corroborando com os resultados de Almeida et al. (2019), que ao estudarem a adição de diferentes fontes lipídicas (óleo de
soja, óleo de linhaça e óleo de peixe) em cabras leiteiras, observaram um aumento do CEE, principalmente na ração contendo
óleo de soja. A resposta positiva quanto â eficiência de conversão do extrato etéreo ingerido em gordura do leite pode ser
explicado pela maior habilidade da espécie de converter gordura dietética em gordura do leite, além da menor
susceptibilidade à DGL, ao contrário de outros ruminantes (FOUGÈRE e BERNARD, 2019). De acordo com Lana et al.
(2005), a utilização de óleo de soja na dieta de cabras em lactação proporciona aumento nos teores de gordura do leite, o que
pode explicar o aumento da eficiência de conversão do EE em gordura à medida que os níveis de óleo nas dietas aumentaram.

 
Conclusão: A suplementação com óleo de soja até 4,5% da MS para cabras leiteiras aumenta a eficiência de conversão do
extrato etéreo em gordura. 
Referências Bibliográficas: ALMEIDA, O.C. et al. Plasma and milk fatty acid profiles in goats fed diets supplemented with
oils from soybean, linseed or fish. Small Ruminant Research, v.170, p.125-130, 2019. AOAC, 1990. Official Methods of
Analysis, vol. I., 14 th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC. BERNARD, L. et al. Comparison of
mammary lipid metabolism in dairy cows and goats fed diets supplemented with starch, plant oil, or fish oil. Journal of Dairy
Science, v.100, n.11, p.9338–9351, 2017. FOUGÈRE, H.; BERNARD, L. Effect of diets supplemented with starch and corn
oil, marine algae, or hydrogenated palm oil on mammary lipogenic gene expression in cows and goats: A comparative study.
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Introdução: A palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) é uma alternativa na produção de alimentos, principalmente em
regiões com baixos índices pluviométricos devido à sua alta capacidade adaptativa, eficiência na utilização da água,
conversão de massa verde e elevada produtividade de água. Essa cactácea tem reduzido o consumo de água de fontes hídricas
quando presente na dieta (GUSHA et al., 2015; COSTA et al., 2009). Forrageiras adaptadas a condições semiáridas podem
ser alternativas viáveis em associação com a palma. O capim-buffel (Cenchrus ciliaris) poderá suprir as demandas de matéria
seca (MS) e fibra (MACEDO, et al., 2017), a gliricídia (Gliricidia sepium) possui elevado teor de proteína (CIRNE et al.,
2013), e a pornunça (Manihot spp), reduz a umidade da silagem, eleva os teores de fibra e proteína. O presente estudo teve
como objetivo avaliar a eficiência do uso da água em dietas contendo silagens de palma associado a forrageiras tropicais em
ovinos. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Metabolismo Animal da Embrapa Semiárido localizada em
Petrolina-PE. A palma forrageira, Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta Haw), a gliricídia e o capim-buffel utilizados
para a confecção das silagens foram provenientes da mesma empresa e a pornunça da Universidade Federal do Vale do São
Francisco.Foram utilizados 40 ovinos sem padrão racial definido (SPRD), com idade média de 7 meses, não castrados (22,65
±1,01 kg), confinados em um galpão aberto em baias individuais, providas de cocho, bebedouro e saleiro, dispostas em
delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e oito repetições. O período experimental
foi de 66 dias sendo que 16 dias foram para adaptação aos tratamentos, à dieta, ao manejo e ao local do experimento e 50 dias
de coleta de dados. As dietas eram fornecidas às 08:30 e 15:30 horas considerando-se um percentual de 20% de sobras.
Foram analisados a eficiência do uso de água na matéria seca (EUAMS), matéria orgânica (EUAMO), fibra em detergente
neutro (EUAFDN), nutrientes digestíveis totais (EUANDT) e ganho de peso total (EUAGTP) utilizando as seguintes
equações: EUAMS = Consumo de água/consumo de MS; EUAMO=consumo de água/consumo de MO; EUAFDN=Consumo
de água/consumo de FDN; EUANDT=Consumo de água/consumo de NDT e EUAGPT=consumo de água/ganho de peso
total.Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias utilizando o teste de Tukey à 5%, por meio do
Statistical Analysis System – SAS (2013). 
Resultado e Discussão: A eficiência do uso da água em relação ao consumo de MS foi superior (P=0,005) para as dietas
contendo SP (4,81 l/kg), SPG (4,52 l/kg) e SM (4,45 l/kg), e na EUAMO superior (P=0,009) para as dietas com SP (5,25 l/kg)
e SPG (4,92 l/kg). Neiva et al. (2004) em estudo com ovinos da raça Santa Inês observaram incremento de 40% no consumo
de água para os animais alimentados com maiores teores de concentrado.A EUAGPT não apresentou diferença (P=0,503)
com valor médio de 23,29 l/GPT, próximo ao encontrado por Silva (2018) para o nível de inclusão de 30% de capim-buffel
na silagem completa com palma forrageira (21,86 l/kg). A EUAFDN da dieta contendo a SP (18,08 l/kg) apresentou maior
(P=0,001) uso da água por kg de FDN consumido quando comparado com a SPP, SM e SPB (12,29, 11,14 e 8,91 l/kg)
respectivamente. A menor concentração de FDN na dieta com SP proporcionou uma menor eficiência no uso da água, sendo
que 45,23 % do total de água consumida pelo tratamento contendo SP foi originário da dieta e 45,16% da água via
bebedouro.O tratamento contendo SPP apresentou valor médio para EUANDT de 7,54 l/kg, com diferença significativa
(P=0,001) quando comparado com a SPB que apresentou maior eficiência (4,70 l/kg), esse resultado reflete os teores de NDT
presente na composição de cada dieta. 



Conclusão: A dieta da palma forrageira associada à gliricídia destacou-se por apresentar-se mais eficiente e assim menor
gasto energético para obtenção de suas demandas nutricionais. 
Referências Bibliográficas: CIRNE, L. G. A. et al. Características de carcaça e de não componentes da carcaça de cordeiros
suplementados com sal forrageiro de Gliricidia sepium (Jacq.) Walq. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia.
65: 289-293, 2013.COSTA R.G. et al. Effects of increasing level of cactus pear (Opuntia ficus indica L. Miller) in the diet of
dairy goats and its contribu¬tion as a source of water Small Ruminant Research. 82:62-65, 2009.GUSHA, J. et al. The effect
of Opuntia ficus indica and forage legumes based diets on goat productivity in smallholder sector in Zimbabwe. Small
Ruminant Research, v. 125, p. 21-25, 2015MACEDO, A. D. S. et al. Production of silage in the form of feed based on palm:
literature review. REDVET, v. 18, n. 9, 2017.NEIVA, J. N. M.; TEIXEIRA, M.; TURCO, S. H. N. Efeito do estresse
climático sobre os parâmetros produtivos e fisiológicos de ovinos Santa Inês mantidos em confinamento na região litorânea
do nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 33, n. 3, p. 668-678, 2004. SILVA, J. K. B. Silagem de
rações a base de palma forrageira e capim-buffel para ovinos em confinamento. 2018. 129 f. Tese (Doutorado em Zootecnia)
- Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2018.
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Introdução: A silagem de sorgo, em condições áridas e semi-áridas apresenta um bom crescimento, além da menor exigência de 

fertilidade do solo, menores custos de produção, maior resistência à seca (Teixeira et al., 2014). Entretanto, apresenta alto teor 

de carboidratos solúveis em água e, de acordo com McDonald et al. (1991), são mais propensas à deterioração aeróbica. A 

ureia pode ser classificada como um aditivo químico nutriente pelo fato de promover elevação do teor de proteína bruta. 

Além disso, sua inclusão em silagens possibilita o aumento da estabilidade aeróbia devido a ação antifúngica da amônia. Como 

também a ureia é capaz de diminuir as perdas de MS e de açúcares solúveis do material (Nussio et al., 2006). Dessa forma, 

objetivou-se com o estudo avaliar o impacto da  exposição aeróbica de  silagens de  sorgo tratadas com  ureia sobre o consumo e  
digestibilidade de nutrientes, desempenho produtivo, comportamento ingestivo e metabólitos sanguíneos em cordeiros terminados 
em confinamento.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à 

Escola de Medicina Veterinária da UFBA. O ensaio teve duração de 25 dias, sendo 10 dias destinados a adaptação dos animais às 

dietas e ao manejo experimental, e 15 dias posteriores para à coleta de dados. Quarenta cordeiros mestiços Dorper x Santa 

Inês, machos, não- castrados, com média de 5 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, foram distribuídos 

em um delineamento  experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2 x 3) sendo avaliados dois tipos de silagem 

(sem adição de ureia e adição de 5 g/kg de ureia, com base a matéria natural) e 3 períodos de exposição ao oxigênio (0, 24 e 

48 horas). Os cordeiros foram alimentados duas vezes ao dia na forma de mistura completa, com uma relação 
volumoso:concentrado, 50:50. As dietas foram formuladas de modo a serem isonitrogenadas para ganhos de peso estimados de 

200g/dia (NRC, 2007). O consumo dos nutrientes foi estimado pela diferença entre o total de cada nutriente contido nos 

alimentos ofertados e o total de cada nutriente presente nas sobras. Os animais foram submetidos à observação visual durante 

um período de 24 horas, em intervalo de cinco minutos, sendo avaliados as eficiências de alimentação e ruminação e 

mastigações merícicas conforme Bürger et al. (2000). As médias dos mínimos quadrados foram comparadas pelo teste de Tukey, 

considerando 5% de probabilidade para o erro tipo I. todas as análises foram feitas através do PROC MIXED do SAS. 

Resultado e Discussão: As eficiências de alimentação e ruminação, expressos em gramas de MS e FDNcp por hora, gramas de 

MS e FDNcp por bolo não sofreram efeito do tipo de silagem ofertada aos animais e nem dos períodos de exposição 

aeróbica (P<0,05). Porém, houve influência (P<0,05) dos tempos de exposição aeróbica sobre o número de bolos por dia (Tabela 

1). Um dos motivos no qual não houve efeitos significativos da relação do comportamento ingestivo com as eficiências de 

alimentação e ruminação é de que animais ruminantes aprendem a associar as consequências pós-ingestivas de um alimento com 

as propriedades sensoriais do que foi ingerido. Consequentemente, através das preferências ou aversões que fazem as seleções 

dos alimentos a serem consumidos, isso de acordo com Launchbaugh et al. (1996), entretanto, silagens de sorgo tratadas com 

ureia ao serem expostas ao oxigênio apresentaram modificações no valor nutritivo que interferiram no consumo dos nutrientes, 

e, possivelmente, no comportamento ingestivo dos animais. 

Conclusão: O fornecimento de sorgo com até 5 g/kg de submetidas a períodos de exposição aeróbica de até 48 horas não 
influencia de forma expressiva o comportamento ingestivo. 



Referências Bibliográficas: LAUNCHBAUGH, K.L; Biochemical Aspects of Grazing Behaviour. In: Hodgson, J., Illius, 

A.W. eds. The Ecology and Management of Grazing Systems. Wallingford: CABI Publishing, 1996. p.159-184. 

McDONALD,P.; HENDERSON, A.R.; HERON, S.J.E. (1991) Microorganisms. In The Biochemistry of Silage ed. McDonald, P., 

Henderson, A.R. and Heron, S.J.E. Chapter 4, 2nd edn, pp. 81–151. NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient 

Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. 1.ed. Washington, D.C.: NationalAcademy 

Press, 2007. 384p.  NEUMANN, M.; OLIBONI, R.; OLIVEIRA, M.R.; FARIA, M.V.; UENO, R.K.; REINERH, L.L.; 

DURMAN, T. Chemicals additive used in silages. Applied Research & Agrotechnology, v. 3, n. 2, p. 187-208, 2011. NUSSIO, 

L.G; SANTOS, M.C. Aditivos químicos na ensilagem de cana-de-açúcar. Leite DPA, Goiânia, n. 63, p. 8-12, 2006. 
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Introdução: A silagem é um alimento eficaz na produção animal durante o período de escassez de forragem. O sorgo nos
últimos anos se tornou opção interessante para regiões áridas e semiáridas (GETACHEW et al., 2016) devido à resistência ao
déficit hídrico, sendo geralmente utilizado para produção de silagem (COSTA et al., 2016). A silagem do sorgo apresenta
altas concentrações de carboidratos que favorece a produção de silagens ácidas, que por sua vez estimulam o crescimento de
microrganismos deletérios e comprometem a estabilidade aeróbica.Ouso da ureia em silagem com alto teor de carboidratos
solúveis promove benefícios para a qualidade da silagem devido sua atividade antimicrobiana (NEUMANN et al., 2010).
Porém há poucos estudos que avaliam o efeito da silagem de sorgo tratada com ureia e seu impacto no comportamento
ingestivo de ovinos. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o efeito da silagem de sorgo tratada com ureia sobre a eficiência de
alimentação e ruminação de cordeiros. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada
no município de São Gonçalo dos Campos - BA. Foram utilizados 40 cordeiros 1/2 Dorper 1/2 Santa Inês, não-castrados,
entre 4 a 6 meses de idade e peso corporal inicial de 21,73 ± 2,40 kg, confinados, distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado, com 4 tratamentos (T1= 0; T2= 5; T3= 10; T4= 20 (g/kg de ureia, com base na matéria natural)) e 10 repetições
(animais). Os animais foram alojados em baias individuais, cobertas, com piso ripado e suspenso, providas de bebedouros e
cochos e alimentados duas vezes ao dia, às 09h00 e às 16h00, na forma de mistura completa com relação
volumoso:concentrado 50:50. As dietas foram compostas por milho moído, farelo de soja, premix mineral, ureia e silagem de
sorgo (Sorghum bicolor Moench L.).As sobras foram coletadas e pesadas diariamente para estimar o consumo. Para avaliação
do comportamento ingestivo os animais foram submetidos à observação visual durante 24 horas, em intervalos de 5 minutos,
para a avaliação dos temposde alimentação eruminação.Para estimar as variáveis comportamentais de alimentação e
ruminação (min/kg MS e FDN) e consumo médio de MS e FDN por período de alimentação, utilizou-se os valores de
consumo voluntário de MS e FDS. Os dados para as variáveis do comportamento foram obtidos de acordo com Bürger et
al.(2000).Os resultados foram avaliados por meio de análises de variância e regressão, e a significância obtida a 5% de
probabilidade utilizando-se o programa estatístico SAS (SAS, 2002). 
Resultado e Discussão: O consumo de MS (kg/dia) não foi influenciado (P>0,05) pelos níveis de ureia na silagem, porém o
consumo de FDNcp reduziu linearmente (P<0,05). Também não houve efeito (P>0,05) sobre a eficiência de alimentação,
contudo, houve efeito quadrático (P<0,05) na eficiência de ruminação, expressa em g MS e de FDNcp/hora (Tabela 1).A
máxima eficiência em ruminação de matéria seca, no valor de 130,44 g/hora, foi observada em cordeiros alimentados com
silagem de sorgo tratada com 9,6 g de ureia/kg de MN. O consumo pelos animais alimentados com silagem tratada com
maiores níveis de ureia pode proporcionar rejeição em função do processo de amonização que provoca forte odor e sabor
adstringente, o que compromete a aceitabilidade. Assim, neste estudo, houve rejeição das silagens pelos animais durante o
período de adaptação, sendo necessário realizar uma exposição prévia da silagem ao ar, por 24 horas, para volatilizar o
excesso de amônia naquelas silagens com ureia.Com base nos resultados é possível observar que a inclusão de 10g de
ureia/kg dematéria natural potencializou a eficiência de ruminação da MS e FDNcp/hora. Isso, provavelmente, ocorreu,
devido ao efeito benéfico da ureia sobre a ação dos microrganismos que digerem a parede celular. 



Conclusão: A inclusão de 10 g de ureia/kg de matéria natural da silagem potencializa a eficiência de ruminação de cordeiros
confinados.  
Referências Bibliográficas: BÜRGER, P. J.; PEREIRA, J. C; QUEIROZ, A. C. et al. Ingestive behavior in Holstin calves
fed diets with diferente concentrate levels. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 1, p. 236-242, 2000. COSTA, R. F.;
PIRES, D. A. D. A.; MOURA, M. M. A. et al. Agronomic characteristics of sorghum genotypes and nutritional values of
silage. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 38, n. 2, p. 127-133, 2016.GETACHEW, G.; PUTNAM, D. H.; DE BEN, C.
M.; DE PETERS, E. J. Potencial of sorghum as na alternative to corn forage. American Journal of Plant Sciences, v. 7, n. 7,
p. 1106, 2016. NEUMANN, M.; OLIBONI, R.; OLIVEIRA, M. R. et al. Aditivos químicos em silagens. Pesquisa Aplicada &
Agrotecnologia, v.3, n.2, p. 187-197, 2010. SASInstitute. Base SAS® 9.0 procedures guide. Cary, NC: SAS Institute, Inc.,
2002. 
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Introdução: O cenário da bovinocultura no Brasil é promissor, segundo o IBGE foram abatidas 31,90 milhões de bovinos no
ano de 2018. Apesar da potencialidade do rebanho nacional, a produção desses animais enfrenta algumas adversidades
principalmente nos primeiros seis meses de idade (DANTAS et al., 2015). Dentre os empecilhos da criação, os parasitos
gastrintestinais é um fator de importância na redução da produção desses animais, devido ao impacto que causam no
desempenho da prole (ALVES et al., 2012).A realização do diagnóstico parasitário bem como o levantamento dos
endoparasitos que acometem bovinos de diversas regiões onde estão inseridos é importante para que o produtor possa traçar
estratégias de controle das principais doenças parasitárias que acometem os bovinos de sua região (OLIVEIRA et al., 2017).
O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo retrospectivo de 20 anos sobre os endoparasitos que acometeram
bovinos de Mossoró/RN e municípios circunvizinhos. 
Material e Métodos: Realizou-se consultas aos livros de protocolo do Laboratório de Parasitologia Animal (LPA) da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Foram consideradas 306 exames coproparasitológicos realizados
durante o período de 1999 a 2019, em bovinos, através dos métodos de flutuação (Contagem de ovos por gramas de fezes
com câmaras de McMaster, fator de conversão 100x). Os oocistos e ovos foram identificados através da microscopia óptica
de luz utilizando literatura específica (FORTES, 2004). 
Resultado e Discussão: Do total de animais analisados e durante o período estudado, observou-se que 36,27% (111 animais)
foram positivos para estrongilídeos; 4,24% (13 animais) foram positivos para Strongyloides spp.; 16,01% (49 animais) foram
positivos para Eimeria spp., 0,33% (1 animal) foi positivo para Capilaria spp., 0,65% (2 animais) foram positivos para
Toxocara spp.; 0,33% (1 animal) foi positivo para Cooperia spp., 2,29% (7 animais) foram positivos para Haemonchus spp.;
2,29% (7 animais) foram positivos para Moniezia spp.; 0,33% (1 animal) foi positivo para Oesophagostomum spp. e 0,33%
(1 animal) foi positivo para Trichostrongylus spp. 49,02% (150 animais) foram diagnosticados como negativos. Estudo
equivalente foi realizado por Oliveira et al. (2017); Ferraz et al. (2018) que observaram ainda parasitismo múltiplo, no Sul do
Brasil. Embora a produção de bovinos seja uma atividade presente no país, a literatura nacional ainda é escassa quando se
trata das endoparasitoses em bovinos. Por outro lado, sabe-se que o parasitismo traz prejuízos econômicos significativos e
perdas no potencial de produção (SCHMIDT et al., 2017).O conhecimento sobre os parasitos que acometem os animais de
produção na região e conscientiza os produtores sobre a utilização dos compostos químicos de adequada. Assim, com
medidas de controle, prevenção e manejo empregadas corretamente na propriedade, os custos com os efeitos das parasitoses
são reduzidos, o desempenho produtivo dos animais não decai. 
Conclusão: Na presente pesquisa, observou-se que os bovinos apresentaram positividade para estrongilídeos; Strongyloides
spp.; Eimeria spp., Capilaria spp., Toxocara spp.; Cooperia spp., Haemonchus spp.; Moniezia spp.; Oesophagostomum spp. e
Trichostrongylus spp. O conhecimento desta associação parasitos e seus hospedeiros poderá auxiliar no estabelecimento de
medidas eficazes de controle e tratamento. 
Referências Bibliográficas: ALVES, D.P., et al. Epidemiologia das helmintoses gastrointestinais em bovinos. PUBVET,
Londrina, v. 6, n. 25, Ed. 212, Art. 1414, 2012.DANTAS, P.C.S, et al. Ocorrência de parasitoses gastrintestinais em vacas
leiteiras e respectivos bezerros durante o período de amamentação, na Fazenda São Paulinho, Município de Itapicuru/BA.
Scientia Plena, v. 11, n. 4, 2015.Em 2018, abate de bovinos e suínos continua em alta. IBGE. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-2018-abate-de-
bovinos-e-suinos-continua-em-alta>. Acesso em: 7 set. 2019.FERRAZ, A., et al. Ocorrência de parasitos gastrintestinais
diagnosticados em bovinos pelo laboratório de doenças parasitárias da Universidade Federal de Pelotas (Brasil), nos anos de
2015 a 2017. Veterinária em Foco, v.16, n.1, 2018.FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4 ed. São Paulo: Ícone, 2004. 607
p.OLIVEIRA, P. A., et al. Doenças parasitárias em bovinos e ovinos no sul do Brasil: frequência e estimativa de perdas
econômicas. Pesquisa Veterinária Brasileira. v. 37, n. 8, p. 797-801, , 2017.SCHMIDT E. M. S, et al. Epidemiologia dos
endoparasitas em bovinos: Uma visão do Brasil e do mundo. Veterinária e Zootecnia. v. 24, n.4, p.662-679, 2017.
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Introdução: A técnica de produção de gás in vitro tem sido amplamente utilizada em avaliações corriqueiras de amostras de
alimento, por possibilitar o conhecimento da cinética de fermentação ruminal. Para utilização dessa técnica é preciso acoplar
ao sistema um medidor de pressão de gás, e uma seringa graduada, para obter a pressão e o volume de gás produzidos ao
longo do tempo, e estabelecer qual a relação entre ambos no local de realização dessa técnica.Com base no exposto o objetivo
do presente trabalho foi determinar a relação entre volume e pressão para implantação da técnica de produção de gás in vitro
semiautomática no Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Federal de Sergipe.  
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal de Sergipe, localizados no município de São
Cristóvão – SE. Utilizou-se quatro espécies forrageiras (Urochloa brizantha cv. MG5, Andropogon gayanus, Urochloa
humidicola e Digitaria umfolozi), cultivadas em canteiros experimentais com 4 m², sendo utilizados oito canteiros por
forrageira, que constituíram nas repetições. As amostras foram analisadas quanto a Produção de gás in vitro semiautomática
de acordo com metodologia descrita por THEODOROU et al. (1994). O líquido ruminal foi coletado de dois ovinos
canulados no rúmen (protocolo do comitê de ética 05/2013 CEPAP). As amostras foram incubadas em frascos de vidro tipo
penicilina com capacidade total de 100 mL. Cada frasco continha 670 mg de amostra e 67 mL de solução de incubação,
utilizou-se cisteína-HCl como agente redutor e 20% de inoculo ruminal, mantido em fluxo constante de CO2. Realizou-se
duas séries de incubação, com 68 frascos por série, sendo que em cada uma foram utilizados quatro fracos sem amostras
(brancos).As leituras de produção de gás foram obtidas a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 48, 72 e 96 horas de incubação,
registrando-se a pressão com um transdutor de pressão digital em psi (polegadas por libras quadradas). O volume do gás foi
obtido por uma seringa graduada, acoplada ao transdutor. Os dados de volume e pressão foram tabulados para obtenção dos
modelos estatísticos linear, quadrático e cúbico, pelo comando PROC REG do pacote estatístico do SAS, para determinar a
correlação entre volume e pressão de gás.  
Resultado e Discussão: Foram geradas 952 leituras de pressão e volume de gás correspondente. Na Figura 1 são
apresentados os dados da relação entre a pressão e o volume de gás a partir da fermentação de quatro espécies forrageiras.A
menor pressão de gás (0,09 psi) foi registrada após duas horas de incubação, sendo a pressão máxima de 4,8 psi, o volume
mínimo de gás obtido foi de 0,30 ml e o máximo foi de 20 ml. THEODOROU et al. (1994), afirmam que a pressão máxima
de gás não deve ultrapassar 7,0 psi, pois pressões superiores afetam o crescimento microbiano. A equação de regressão que
melhor prediz os dados de volume de gás obtido a partir da pressão é a linear (Tabela 2), por possuir maior R² (0,94) e o valor
de correlação mais satisfatório (1,00). Quanto maior o R² e a correlação entre o volume e pressão do gás melhor é a acurácia
da equação para determinar o volume a partir da pressão do gás.No presente estudo uma pressão de um psi equivale a um
volume de 5,19 ml de gás. Esse resultado se assemelha aos obtidos nos estudos de AZEVEDO et al. (2008), onde a pressão de
um psi corresponde a um volume de 4,88; 4,84 e 4,55 ml de gás, respectivamente. Porém, esse resultado diferiu dos trabalhos
de SILVA et al. (2012) e MARQUES et al. (2013), onde a pressão de um psi geraram volumes de 129,4 e 6,287 ml de gás,
respectivamente.



Conclusão: A equação linear predita no presente estudo estima de forma satisfatória o volume de gás de gramíneas
forrageiras, podendo ser aplicada em estudos de produção de gás in vitro realizados na Universidade Federal de Sergipe. 
Referências Bibliográficas: AZEVEDO, M.M.R. et al. 2008. Estimativa do Volume de Gases por Meio de Equação de
Regressão para Implantação da Técnica In Vitro Semiautomática de Produção de Gases. R. Cien. Prod. Anim., 10:15-
20.MARQUES, K.M.S. et al. 2013. Cinética de fermentação in vitro de silagens da parte aérea de mandioca. R. Bras. Saúd.
Prod. Ani., 14:233-247.SILVA, C.F.P.G; et al. 2012. Cinética e parâmetros de fermentação ruminal in vitro de silagens de
parte aérea e raízes de mandioca. Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, 64:1639-1648.THEODOROU,
M.K. et al. 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of
ruminant feeds. Ani. Feed Scie. Tech., 48:185-197.
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Introdução: O conhecimento da produção de leite durante a vida produtiva de uma cabra é uma das características mais 

importantes para a eficiência dos sistemas de produção de leite. A utilização da Produção de Leite no Dia do Controle (PLDC) 

em substituição a P305 (produção total na lactação ou a produção acumulada até 305 dias de lactação) em avaliações genéticas 

é recente (Ferreira et al., 2002). Atualmente a PLDC, metodologia também denominada “test-day model” (TDM), tem sido 

utilizada em substituição à produção total nas avaliações genéticas. A utilização deste método permite que animais com 

poucos controles possam ser avaliados, não sendo necessário aguardar o término da lactação, acelerando o processo de 

avaliação genética (Sarmento et al., 2006). Assim, os objetivos com este trabalho foi estudar a curva de lactação de caprinos 

leiteiros, e consolidar a implantação do controle leiteiro e zootécnico como estratégias para seleção de animais e controle da 

produção. 

Material e Métodos: Foram utilizados controles referentes as lactações de caprinos das raças Saanen e Alpina, pertencentes 

ao rebanho do setor de Caprinocultura e Ovinocultura da Universidade Federal da Paraíba - Campus III, localizado em 

Bananeiras (PB). Os animais são criados em regime intensivo, alimentando-se de capim elefante (Pennisetum purpureum 

Schum) e concentrado proteico. O sal mineral é fornecido à vontade em cochos. O controle leiteiro foi realizado a cada 

sete dias, em duas ordenhas diárias, com intervalo aproximado de 10 horas entre as ordenhas. A produção de leite foi 

anotada em fichas individuais contendo dados referentes à vida reprodutiva de cada animal. A partir das fichas de produção e 

reprodução foi editado um arquivo contendo todas as informações zootécnicas dos animais. Foram realizados levantamentos de 

dados onde avaliou-se as influências dos fatores   não genéticos sobre produção de leite. Os fatores ambientais utilizados para 

compor as fontes de variação foram: raça (Saanen e Alpina) e ordem de parto (1, ..., 4). O modelo estatístico usado para verificar 

quais os fatores ambientais que poderiam influenciar a forma da curva de lactação foi: Yijk=+Ri+OPj+ijk. Em que: Yijk= 

observação (produção total de leite,); µ= constante comum a todas as observações; Ri= efeito da raça (i = 1, 2); OPj= efeito da 

ordem de parto (j =1, ..., 4); ijk= erro aleatório associado a cada observação. 

Resultado e Discussão: Na tabela 1 são apresentados os valores da produção média de leite caprino (kg), peso da matriz ao 

parto (kg), duração de Lactação (dias), produção total de leite (kg) intervalo (dias) entre a parição e o início do controle em 

função das raças Alpina e Saanen. Pode-se observar que a raça Saanen apresenta-se mais produtiva durante toda a lactação. 

As maiores diferenças são observadas até os 91 dias de lactação (P<0,05), a partir desse dia percebe-se que cabras 

Alpinas e Saanen apresentam produções semelhantes (P>0,05). Avaliando o peso ao parto (kg), a duração de lactação (dias) 

e a produção total (kg), pode-se observar que não foram observadas diferenças significativas (P>0,05). Este fato deve estar 

associado as diferenças entre as matrizes, principalmente as diferenças ligadas à idade e a ordem de parto. Na tabela 2 são 

apresentadas as médias de produção de leite (kg) nas diferentes fases de lactação, produção total (kg) e duração de lactação 

(dias) em função da ordem de parto. Observou-se que as maiores produções de leite no início e meio da lactação ocorreram em 

animais de quarta ordem de parto.  Este fato deve estar ligado ao pleno desenvolvimento da glândula mamária. O programa de 

seleção deve-se indicar seleção de animais a partir da quarta ordem de parto e que estejam em início ou no máximo no meio da 

lactação, pois em média os animais apresentam produções semelhantes no final da lactação. A mesma tendência produtiva 

também foi observada para a produção total e duração de lactação, onde animais de maior ordem de parto apresentara-se, em 

média, mais produtivas. 

mailto:joseafonsocordeiro03@gmail.com


Conclusão: Cabras Saanen apresentam-se mais produtivas no início da lactação. As maiores diferenças são observadas até 

os 91 dias de lactação, a partir desse dia percebe-se que cabras Alpinas e Saanen apresentam produções semelhantes. Animais de 

quarta  ordem de parto apresentam-se mais produtivos. Estratégias de seleção e manejo devem ser implementadas 

considerando a idade reprodutiva dos animais. 

Referências Bibliográficas: FERREIRA, W. J.; TEIXEIRA, N. M.; TORRES, R. A. et al. Utilização da produção de leite no 

dia do controle na avaliação genética em gado de leite – uma revisão. Arch. Latino Am. Prod. Anim., v.10, n.1, p.46-53, 2002. 

SARMENTO, J. L. R.; REIS FILHO, J. C.; ALBUQUERQUE, L. G. et al. Avaliação genética de caprinos da raça 

Alpina utilizando- se a produção de leite no dia do controle. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.2, p.443-451, 2006. 
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Introdução: A pecuária de caprinos apresenta-se como atividade promissora no desenvolvimento econômico, 

desempenhando importante papel socioeconômico principalmente nas regiões semiáridas, por proporcionar renda direta e 

excelente fonte alimentar. Algumas regiões são marcadas por duas épocas climáticas, uma chuvosa e outra seca, que 

influenciam na disponibilidade e na qualidade das forragens. Por isso, na época em que ocorre o último terço de prenhez e a 

estação de partos influência no peso das crias ao nascer e ao desmame; na sobrevivência das crias; no pico e na manutenção 

da lactação (SIMPLÍCIO; SANTOS, 2005). Ultimamente, muitos modelos para definir e explicar a curva de lactação tem sido 

usado para melhorar os modelos clássicos propostos por Nelder (1966) e Wood (1967). Assim, os objetivos com este trabalho 

foi estudar a curva de lactação de caprinos leiteiros, e consolidar a implantação do controle leiteiro e zootécnico como 

estratégias para seleção de animais e controle da produção. 

Material e Métodos: Foram utilizados controles referentes as lactações de caprinos das raças Saanen e Alpina, pertencentes 

ao rebanho do setor de Caprinocultura e Ovinocultura da Universidade Federal da Paraíba - Campus III, localizado em 

Bananeiras (PB). Os animais são criados em regime intensivo, alimentando-se de capim elefante (Pennisetum purpureum 

Schum) e concentrado proteico. O sal mineral é fornecido à vontade em cochos. O controle leiteiro foi realizado a cada sete 

dias, em duas ordenhas diárias, com intervalo aproximado de 10 horas entre as ordenhas. A produção de leite foi anotada em 

fichas individuais contendo dados referentes à vida reprodutiva de cada animal. A partir das fichas de produção e reprodução 

foi editado um arquivo contendo todas as informações zootécnicas dos animais. Foram realizados levantamentos de dados 

onde avaliou-se as influências dos fatores não genéticos sobre produção de leite. Os fatores ambientais utilizados para compor 

as fontes de variação foram: raça (Saanen e Alpina) e ordem de parto (1, ..., 4). O modelo estatístico usado para verificar  

quais os fatores ambientais que poderiam influenciar a forma da curva de lactação foi: Yijk=µ+Ai+Ej+eijk.Em que: Yijk= 

observação (produção total de leite,); µ= constante comum a todas as observações; Ai= efeito do ano de parto (j =..., 2018); 

Ej= efeito da estação de parto (i = águas, seca); eijk= erro aleatório associado a cada observação. 

Resultado e Discussão: Na tabela 1 são apresentados dados referentes a produção inicial de leite (kg), produção (kg) aos 91 

dias de lactação, produção de leite total (kg) e duração de lactação de caprinos leiteiros no brejo Paraibano. Pode-se observar 

maiores produções iniciais nos controles obtidos nos anos de 2018 e 2019. A produção de leite aos 91 dias apresentou 

maiores valores observados no ano de 2016. Produções de leite totais durante uma lactação também foram observadas nos 

anos de 2016 e 2018. Estes fatos devem estar ligados a seleção de animais mais produtivos aliados a melhorias de práticas de 

manejo e genética do rebanho. O aumento da produção total apresentou tendência inversa a duração de lactação, assim os 

animais produziram mais leite em menos dias de lactação.Na tabela 02 são apresentadas as médias de produção de leite (kg), 

produção total de leite (kg) nas diferentes fases de lactação e a duração de lactação (dias) de cabras das raças Saanen e 

Alpinas na estação das águas e seca, no Brejo Paraibano. Para ambas as raças se observou que animais paridos na estação  

seca apresentam maiores produções em todas as fases de lactação, além de apresentarem maiores produções totais. Este fato 

pode estar aliado a boa nutrição que ocorre na estação das águas, época em que os animais estão em gestação. Considerando a 

duração de lactação, em dias, para animais da raça Saanen e Alpina as maiores durações de lactação ocorreram na época das 

águas. Possivelmente este fato deve estar aliado a qualidade da forragem e ao manejo implementado no sistema produtivo, 

mais notadamente o manejo reprodutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela O1. Produção inicial, aos 91 dias, produção de leite total e duração de lactação de 

caprinos leiteiros no brejo paraibano 
 

Ano PI SD (±} P9l SD (±} PL SD (±} DL SD (±) 

2009 1,73 bc 0,58 1,31 de 0,43 373,34 bcd 142,88 176,37 b 64,76 

2010 1,64 cd 0,52 1,45 cde 0,55 447,23 bc 127,27 262,07 a 31,53 

2011 2,20 ab 0,96 1,74 bcd 0,89 577,02 a 245,84 293,18 a 99,06 

2012 1,22 d 0,73 0,73 f 0,34 287,77 d 95,81 147,00 bc 71,65 

2013 1,79 bc 0,63 1,05 ef 0,36 361,19 cd 136,45 179,30 b 20,77 

2014 1,39 cd 0,72 1,23 def 0,47 338,11 cd 126,48 78,90 d 34,10 

2015 1,58 cd 0,69 1,07 ef 0,32 286,92 d 135,51 64,67 d 31,76 

2016 2,16 ab 0,66 2,31 a 0,51 568,73 a 155,34 13, 1 00 c 20,44 

2018 2,31 a 0,22 2,01 ab 0,34 480,49 a 119,78 163,80 bc 7,98 

    2019 2,36 a 1,25 1,85 abc ,1 09 388,03 bcd 237,62 140,00 bc 8,57      

PI: produção inicial (kg); P91: produção aos 91 dias (kg); PL: produção de leite total (kg); 

Duração de lactação (dias). 1\1édias seguidas de letras diferente na coluna diferem 

significativamente (P<0,05) pelo teste t. 

 

Tabela 02. Média de produção de leite (kg), coeficiente de variação (%), produção total 

(kg) nas diferentes fases de lactação e duração de lactação (dias) de cabras Saanen e 

Alpinas na estação das águas e seca, no Brejo paraibano 

  Saanen Alpina 

Variável Águas Seca _.\.guas Seca 
Média CV Média CV Média CV Média CV 

(kg) (%) (kg} (%) (kg) (%) (kg) (%} 
Inicio da Lactação 1,60b 36,96 1,93a 42,35 1,43b 41,96 1,76a 36,59 

Meio da Lactação 1,10b 45,84 1,49a 56,07 1,02a 46,76 1,24a 51,67 

_Final da Lactação         0,68b        43,29 1,08a    54,49    0,69a     38,53    0,67a     33,01 _ 

Produção Total 428,67a 35,64 416,46a 49,86 401,87a 41,90 393,97a 41,82 

Duração  Lac taç ão    249,84a     36,55 149,87b      52,15      222,83a     45,99     175,60b    39,35 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha e para mesma raça diferem entre si pelo testet ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

Conclusão: Maiores produções iniciais, aos 90 dias e produções totais foram observados a partir do ano de 2016, 

possivelmente devido a seleção e introdução de práticas de manejo mais adequadas. Maiores produções de leite são 

observadas em animais paridos na estação seca para as raças Alpina e Saanen, visto que uma boa nutrição ocorre na estação 

das águas, época em que os animais estão em gestação. 

Referências Bibliográficas: NELDER, J. A. Inverse polynomials, a useful group of multi-factor response functions. 

Biometrics, 22:128, 1966.SIMPLÍCIO, Aurino Alves; SANTOS, Diônes Oliveira. ESTAÇÃO DE MONTA X MERCADO 

DE C O R D E I R O  E L E I T E :  M A N E J O  R E P R O D U T I V O .  2 0 0 5 .  D i s p o n í v e l  e m :   

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/36612/1/AAC-Estacao-de-monta.pdf>. Acesso em: 25 set. 

2019.WOOD, P. D. P. 1967. Algebraic model of the lactation curve in cattle. Nature, 216:164, 1967 



 

CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes 

 

 
ESTUDO DO KIT SOMATICELL® COMPARADO A MICROSCOPIA DIRETA PARA O 

DIAGNÓSTICO DE MASTITE SUBCLÍNICA EM CABRAS 

RONALDO G. DA SILVA JÚNIOR1, MATEUS DE A. SANTOS1, JOSÉ LUCAS C. BORGES1, LAYLA R. 

BEZERRA1, GILVÂNIA A. DA COSTA1, CLEICE KELLY DOS S. NASCIMENTO1, MATEUS L. PEREIRA LEMOS1, 

CARLA APARECIDA S. SARAIVA1 

1Universidade Federal da Paraíba - Areia 

Contato: ronaldogsilvajr@outlook.com 

Introdução: O leite caprino é um alimento rico em gordura de alta digestibilidade, hipoalergênico e fonte de açucares como 

lactose, vitaminas e minerais. De acordo com Souza et al. (2009) a qualidade do leite de cabra depende da sua composição de 

nutrientes e contagem de células somáticas (CCS). A mastite é uma das doenças de maior prevalência em rebanhos leiteiros 

que causa inflamação da glândula mamária com aumento na CCS e perdas na produção e qualidade do leite. Esta doença  

pode ser diagnosticada por métodos diretos e indiretos. Os diretos são mais precisos e confiáveis, mas necessitam de tempo 

para as análises, por isso, existem equipamentos práticos e confiáveis para determinação de CCS a campo, sendo uma 

alternativa para produtores de leite de vaca. Porém ainda não possuem testes eficazes para determinação de CCS caprina a 

campo. Neste contexto, objetivou-se avaliar a eficiência do kit Somaticell em relação à técnica da microscopia direta para a 

estimativa de CCS no leite caprino. 

Material e Métodos: No período de fevereiro a maio de 2019, foram coletadas 92 amostras de leite cru de caprinos mestiços, 

de 46 produtores, os quais faziam parte de duas associações de caprinocultores leiteiros localizados nos municípios de Gurjão 

e Santo André, no estado da Paraíba. As amostras de leite foram coletadas em latões dos pequenos produtores assim que 

chegavam à sede da associação.Logo após à recepção do leite de cada produtor, procedeu-se a coleta de duas amostras de 

cada, para CCS pelo Kit somaticell® e para o método de microscopia direta. A análise pelo kit Somaticell® foi realizada no 

momento da coleta do leite, enquanto a outra amostra com 40 ml de leite em potes de polipropileno estéreis foram 

imediatamente alocadas em caixa de isopor contendo gelo e transportada para o Centro de Ciências Agrárias da UFPB.O  

procedimento de análise indireta da CCS no leite pelo Kit Somaticell® (n=46) seguiu-se de acordo com as recomendações do 

fabricante. A outra parte das amostras foram levadas ao Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, para determinação de CCS (n=46) pelo Método de Microscopia Direta. 

A CCS por Microscopia Direta, foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Prescott & Breed (1910), e as lâminas 

coradas com corante Pyronina-Y. Os dados coletados nesta pesquisa foram organizados em planilhas e realizada análise de 

variância (ANOVA) e análise de correlação de Pearson. Os procedimentos estatísticos foram efetuados utilizando- se o 

programa R VERSION 3.5.3. 

Resultado e Discussão: Ao verificar as médias de CCS no leite caprino, pelos métodos da microscopia direta e o kit 

Somaticell, observou-se média de 1.695.870 cél/ml, e de 475.217 cél/ml, respectivamente. Não existe um padrão definido de 

CCS para o leite caprino, uma vez que, segundo a Instrução Normativa No 37 (2000) há apenas o limite máximo para 

contagem bacteriana total (CBT), porém, a legislação não trata a respeito do limite máximo da CCS em leite caprino. Além 

disso, observou-se que houve baixa correlação (p>0,01) entre o kit Somaticell e a microscopia direta (r=0,27), evidenciando 

uma certa dissimilaridade entre a microscopia direta e o uso do kit Somaticell para avaliação de CCS em leite de cabra.Viana 

et al. (2010) correlacionando a CCS, utilizando contador automático de células somáticas e o kit Somaticell, em leite 

bubalino, obtiveram uma baixa correlação. Os autores atribuíram o resultado à existência de fatores como particularidades da 

espécie, variabilidades inerentes ao sistema de criação e manejo das búfalas leiteiras estudadas.Parte da dificuldade para se 

detectar mastite subclínica em cabras se deve ao fato de que durante o processo de secreção do leite, parte das células 

epiteliais alveolares são eliminadas no lúmen das glândulas acinares sob a forma de partículas citoplasmáticas, cujos 

tamanhos são variáveis (MADUREIRA et al., 2010), este tipo de secreção é chamada de apócrina, enquanto que no leite de 

vaca pé merócrina. A implicação disto pode acarretar, erroneamente, numa superestimação da contabilização de células 

somáticas na avaliação da CCS (SOUZA et al., 2007). 



 

 

Conclusão: O kit Somaticell® tem baixa sensibilidade para a CCS em cabras, o qual não deve ser utilizado para detecção de 

mastite subclínica em fêmeas caprinas. 

Referências Bibliográficas: BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 31 DE OUTUBRO DE 2000c. Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Leite de Cabra. Publicado no Diário Oficial da União de 08/11/2000, seção 1, p. 23, 

2000.MADUREIRA, K. M.; GOMES, V.; CASTRO, R. S.; KITAMURA, S. S.; ARAÚJO, W. P. Análise das metodologias 

diretas e indiretas para a contagem de células somáticas do leite de cabras. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, n. 4, p. 311- 

316, 2010.PRESCOTT, S. C.; BREED, R. S. The determination of the number of the body cells in milk by a direct method, 

Journal Infection Disease, v. 7, p. 632-640, 1910.SOUZA, G. N.; BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P.; LANGE, C.; FARIA, 

C. G.; MORAES, L. C. D.; FONSECA, R. G.; SILVA, Y. A. Composition and bulk tank somatic cell counts of milk from 

dairy goat herds in Southeastern Brazil. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 46, n. 1, p. 19-24, 

2009.SOUZA, G.; FARIA, C.; MORAES, L. C. D.; RUBIALE, L. Contagem de células somáticas (CCS) em leite de cabra. 
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Introdução: A ovinocultura no Brasil vem crescendo significativamente e ganhando destaque no agronegócio brasileiro, 

possuindo rebanhos numerosos com até 18 milhões de cabeças. O Nordeste apresenta as maiores concentrações destes animais 

(IBGE, 2017). Porém, esse setor produtivo sofre com grandes perdas econômicas ocasionadas por parasitismo gastrintestinal. 

Diante desse cenário é necessário um diagnóstico situacional dos animais na região que estão inseridos, para se traçar estratégias 

de profilaxia e controle dos parasitas. A presente pesquisa objetivou determinar a prevalência de parasitas presentes em amostras 

fecais de ovinos entre o período de 2011 a 2018 na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. 

Material e Métodos: O estudo foi realizado a partir da consulta aos livros de protocolos do Laboratório de Parasitologia Animal 

(LPA) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Foram contabilizados os exames realizados em ovinos, Ovis 

aries (Linnaeus, 1758), atendidos no Hospital Veterinário Dr. Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia (HOVET/UFERSA) bem 

como provenientes da comunidade externa, durante o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. Destes foram 

coletadas amostras fecais e encaminhadas ao LPA/UFERSA, para diagnóstico através de técnicas de flutuação (McMaster e 

Mini-FLOTAC). A técnica de Mini-FLOTAC aplicada no experimento seguiu as recomendações de Rinaldi et al. (2014). A 

técnica de OPG/OOPG com McMaster foi realizada segundo Gordon e Whitlock (1939) e Chagas, Niciura e Molento 

(2011). Os ovos e oocistos foram identificados até gênero, através de microscopia óptica de luz e com o auxílio de literatura 

específica (UENO; GONÇALVES, 1998;). 

Resultado e Discussão: Foram analisados 1.224 ovinos. Destes, 158 animais foram diagnosticados como negativos. Observou-se 

que 1.066 apresentaram positividade para algum gênero de ovo ou oocisto encontrado. Dentre os parasitas analisados, registrou-se 

ovos do tipo estrongilídeo, Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp., além de oocistos de Eimeria spp. A região Nordeste é 

caracterizada por um clima tropical e subtropical, tornando favorável ao desenvolvimento e sobrevivência dos principais 

nematoides gastrintestinais dos animais de produção nesta região, em destaque os ovinos (ROBERTO et al., 2018). Levando 

em consideração fatores como clima, manejo e sanidade dos animais, estudos realizados nos estados do Rio Grande do Norte (RN), 

Maranhão (MA) e Ceará (CE), considerando pequenos ruminantes, em destaque os ovinos, demonstraram de forma semelhante 

ao presente trabalho, a presença desses endoparasitas (BRITO et al., 2009). Considerando a positividade do parasitismo, nos 

animais, registou-se através do presente estudo uma prevalência de 60,6% para ovos do tipo Estrongilídeos, 4,5% para 

Strongyloides spp., 4,0% para Moniezia spp. e 0,3% para Trichuris spp. Já para oocistos de Eimeria spp., observou-se prevalência 

de 30,6%. No Distrito Federal, Brasil, durante os anos de 2003 a 2009, Ataíde e Cansi (2013) fizeram um levantamento sobre 

as doenças parasitárias de ovinos e caprinos. Para os ovinos foi diagnosticado positividade e frequência semelhante ao presente 

estudo, exceto pela ausência do parasita Strongyloides spp. 

Conclusão: Durante os oito anos de estudos, observou-se que os ovinos de Mossoró/RN apresentaram positividade 

para parasitas gastrintestinais, dentre eles estrongilídeos, Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp. e Eimeria spp. O 

conhecimento desta associação entre os referidos parasitas e hospedeiro poderá auxiliar no estabelecimento de medidas 

eficazes tanto de controle como tratamento. 
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Introdução: No Brasil, dentre as parasitoses que acometem ruminantes, existe a eimeriose, causada por Eimeria spp.
(MEGID et al., 2018). Esta acomete ruminantes jovens, no semiárido nordestino (MEGID et al., 2018). Em Mossoró, Rio
Grande do Norte (RN), ocasiona grandes perdas nos rebanhos. Isto é provocado pela falta de conhecimento por parte dos
produtores sobre as medidas de manejo adequadas e desconhecimento da dinâmica parasitária deste coccídeo que os impedem
de confirmarem a presença do mesmo nos seus rebanhos. A realização de um estudo retrospectivo sobre a prevalência de
Eimeria spp. em Mossoró, RN possibilita alertar os produtores que a queda na produção dos animais é interferida pela
eimeriose. Também chama atenção sobre medidas simples de manejo que evitam o aparecimento do quadro patológico da
eimeriose que levam os animais a morte. Objetivou-se determinar a prevalência de parasitas presentes em amostras fecais de
ruminantes, entre o período de 2011 a 2018 na cidade de Mossoró, RN. 
Material e Métodos: Realizou-se consultas aos livros de protocolos do Laboratório de Parasitologia Animal (LPA) da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Foram considerados 655 exames coproparasitológicos realizados
durante o período de 2009 a 2019, em ovinos, caprinos e bovinos, através de métodos de flutuação (Contagem de ovos por
gramas de fezes com câmaras de McMaster, fator de conversão 100x. Os oocistos e ovos foram identificados através da
microscopia óptica de luz utilizando literatura específica (HOFFMANN, 1987; GONÇALVES, 1998; UENO, 1998;
FORTES, 2004). 
Resultado e Discussão: De 655 animais analisados, observou-se positividade para Eimeria spp. em todos eles e durante o
período estudado. A prevalência encontrada foi de 46,46% (302 animais) para caprinos; 51,91% (340 ovinos) e 1,98% (13
animais) para os bovinos. Para pequenos ruminantes, independente do sistema de criação adotado, a eimeriose tem se
mostrado como um crescente problema de sanidade, ocasionando redução na produtividade em decorrência do atraso do
crescimento dos animais infectados. Dentre as fases fisiológicas, as crias são mais susceptíveis que os adultos. Os animais
adultos só apresentam sinais clínicos em situações de estresse, podendo atuar como fonte de infecção para jovens
(OLIVEIRA, et al. 2018). Coelho et al. (2017) relataram que a idade da primeira infecção dos bezerros por Eimeria spp. varia
de acordo com as condições sanitárias da propriedade, porém, observa-se que tal parasitose ocorre nas primeiras semanas de
vida e a eliminação de oocistos nas fezes em animais a partir da terceira semana.Tembue et al. (2009) realizaram um estudo
com pequenos ruminantes na cidade de Ibimirim, no estado de Pernambuco, onde foram encontrados oocistos de Eimeria
spp., onde os animais mais parasitados com o coccídeo foram os caprinos.O controle da eimeriose deve ser feito com práticas
adequadas de manejo, que incluem limpeza das instalações, no mínimo uma vez por semana, o que evita que os oocistos
presentes no ambiente se tornem infectantes para os animais hospedeiros; além de realizar tratamento dos animais já
acometidos.  
Conclusão: Durante o período estudado, observou-se que todos os ruminantes analisados apresentaram positividade para
Eimeria spp. A notificação destes dados permiti alertar os produtores de Mossoró/RN para estabelecer medidas de manejo
adequadas a prevenção deste protozoário e assim quedas na produção destes animais sejam reduzidas ou até mesmo
eliminadas. 
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Introdução: A maioria das espécies criadas na região Nordeste é realizada de forma extensiva, o que em determinadas
épocas do ano se torna um grande desafio para o produtor, devido à sazonalidade na produção de forragem. Santos et al.
(2016) relataram que a utilização de capineira como fonte de forragem é uma prática que se aplica bem em várias regiões do
país inclusive no Nordeste, sendo uma boa alternativa para se conviver com a escassez de volumoso. Para Araújo (2008), o
capim-elefante é uma das gramíneas mais importantes e difundidas das regiões tropicais e subtropicais do mundo. O capim-
elefante é um dos mais utilizados para a implantação de capineira; dentre os cultivares o cv.Taiwan de porte baixo, se destaca
por apresentar altos teores de carboidratos solúveis, boa relação folha: colmo e produção de matéria seca satisfatória. Diante
disso, objetivou-se avaliar a degradabilidade da fração solúvel e potencialmente degradável do clone de capim-elefante de
porte baixo Taiwan. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no setor de ruminantes da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)
pertencente à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram utilizados três ovinos machos, mestiços de Santa Inês,
fistulados no rúmen, com peso corporal médio de 60 ± 2 kg. As amostras do genótipo foram coletadas durante cinco dias
consecutivos sendo acondicionados em sacos plásticos e posteriormente congelados. O genótipo sofreu uma pré-secagem em
estufa de 55 ºC, por 72 horas; posteriormente foi moído em moinho tipo willey com peneiras de crivo de 2 mm e colocado em
sacos de náilon com porosidade de 40 mm e dimensões de 7x10x2 cm, contendo cerca de 2,0g da amostra, todas em
duplicata. O período experimental foi de 20 dias. Cada conjunto de sacos foi colocado de acordo com o tempo de incubação
(0, 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72, 96) e retirado todos de uma vez. Os dados da marcha de degradação ruminal ao longo do tempo de
incubação foram utilizados para se estimar a degradabilidade potencial (DP), com os modelos matemáticos propostos por
Ørskov e McDonald (1979), A fração solúvel (a) foi determinada pela lavagem dos sacos com suas respectivas amostras, em
banho-maria (39°C), durante 15 minutos, agitando-se levemente os sacos. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, de modo que o efeito do genótipo Taiwan A-146 2.37 foi colocado nas
parcelas e o tempo de incubação no rúmen nas subparcelas. Os dados foram analisados pelo Statistical Analysis Sistems
(SAS, Versão 9.1). 
Resultado e Discussão: Para o cultivar avaliado no presente trabalho foram encontrados os seguintes valores para fração
solúvel (29,66%), potencialmente degradável (41,43%), taxa de degradação da fração “b” (4,78%), fração não degradável
(28,91%) e degradabilidade potencial (71,09%). Pontes (2013) ao avaliar o valor nutritivo da cv. Taiwan encontrou valores
semelhantes para a fração solúvel (22,21%) e potencialmente degradável (47,85%). Os resultados encontrados indicam que o
material é de melhor degradabilidade, o que pode está relacionado com as características do capim, o qual possui uma alta
relação folha: colmo o que remete ao um material de mais fácil degradação e maior quantidade de carboidratos solúveis; tal
inferência está relacionada à alta quantidade de fração solúvel de 29,66%, e em decorrência disso, apresentar menor
proporção de fração não degradável, o que pode explicar o valor de 71,09% de degradabilidade potencial do capim. Pereira et
al. (2000) ressaltaram que a relação folha: colmo representa uma característica importante para a avaliação da qualidade de
materiais forrageiros, tendo em vista que uma maior proporção de folhas pode indicar que o material é de melhor
degradabilidade, por consequência, da menor prevalência de tecidos estruturais de difícil degradação.

 
Conclusão: O cultivar Taiwan A-146 2.37 se mostra uma forrageira com alto potencial para ser utilizada como fonte de
volumoso na alimentação animal. 
Agradecimentos: Agradeço a fundação de amparo à ciência e tecnologia do estado de Pernambuco (FACEPE), pelo
financiamento do projeto.
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Introdução: O manejo nutricional de ruminantes representa alto impacto nos custos de produção, bem como no retorno da
atividade (OLIVEIRA et al., 2018). Na região Semiárida as forrageiras constituem geralmente a principal fonte de
alimentação de ruminantes, com disponibilidade reduzida durante o período seco (GUSHA et al., 2015).A conservação de
forrageiras adaptadas aos fatores edafoclimáticos, pode elevar a eficiência dos sistemas produtivos (OLIVEIRA et al., 2018).
A palma forrageira promove condições de manter a homeostase no ambiente da massa ensilada (GUSHA et al., 2015), porém
outras forrageiras apresentam poucos carboidratos solúveis e alto poder tampão, o que atrapalha o processo fermentativo da
silagem (CAMPOS et al., 2017). O que torna a ensilagem composta, uma estratégia visando suprir a demanda alimentar dos
rebanhos.No presente trabalho objetivou-se avaliar o fracionamento de carboidratos das silagens de Opuntia stricta Haw,
associada a Gliricidia sepium e a Cenchrus ciliares. 
Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a
forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia sepium)
e de palma e capim buffel (Cenchrus ciliaris), com base na matéria natural, bem como silagem exclusiva de silagem de milho
(tratamento controle). Após o período de 60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento.Os
carboidratos totais (CHOT) foram calculados conforme Sniffen et al. (1992) em que, CHOT = 100 – (PB + EE + MM), e
fracionados em A+B1, B2 e C, sendo os carboidratos não-fibrosos (CNF), que correspondem às frações A+B1, pela diferença
entre os CHOT e a FDNcp. A fração C representada pela FDN indigestível, foi obtida após 288 horas de incubação in situ de
um grama de amostra, em sacos F57 da ANKON, em ovinos fistulados no rúmen (VALENTE et al., 2011). Após o término
de incubação, o material foi lavado e feito análise FDN. A fração B2, que corresponde à fração disponível da fibra, foi obtida
pela diferença entre a FDNcp e a fração C.Os dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias comparadas
ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 
Resultado e Discussão: Grande parte da energia utilizada pela microbiota ruminal é obtida a partir da fermentação dos
carboidratos dietéticos. Os tratamentos com teores de CHOt superiores foram as silagens de palma e capim-buffel (827,5 g/
kg MS) e a de milho (812,6 g/ kg MS), quando comparados com silagens de palma e gliricídia (747,2 g/ kg MS).Os tipos de
carboidratos presentes nas forrageiras influenciam diretamente no aproveitamento da matéria seca, o que pode ser explicado
pelas frações A+B1, B2 e C. Nesse contexto, o fracionamento dos carboidratos tem importância de estimar a utilização desses
compostos de forma parcelada, pelo ruminante e suas bactérias.As frações A+B1 (açúcares solúveis somados ao amido e
pectina), variaram entre 237,8 e 140,2 g/ kg de CHOt. O maior teor para essa fração, é correspondente a silagem de milho,
pois por conter elevadas quantidades de açúcares solúveis. A fração B2 (fibra potencialmente degradável) dos CHOt ocorreu
em maior proporção em relação às frações A+B1 para todas as silagens. A fração B2 apresentou teores mais elevados na
silagem composta de palma e gliricídia, bem como na de milho, o que para a silagem composta, pode auxiliar para o
equilibrado fornecimento de energia durante a degradação de compostos nitrogenados lentamente degradadas no rúmen. A
fração C dos carboidratos exerce efeito na repleção ruminal, que promove menor consumo do animal por unidade de tempo,
devido a sua indigestibilidade (VAN SOEST, 1994). A silagem de palma e capim buffel apresentou maior participação da
fração C (carboidratos indisponíveis) dos CHOt. 

 
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de
degradação pelas suas frações de carboidratos, com efeitos positivos para promover a fermentação no rúmen. 
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2573, 2011.VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2 ed. Ithaca: Cornell University Press, 476p. 1994.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes

FRACIONAMENTO DE CARBOIDRATOS E COMPOSTOS NITROGENADOS DAS 
PRINCIPAIS PLANTAS FORRAGEIRAS IDENTIFICADAS NA DIETA DE OVELHAS EM 

ÁREA DE CAATINGA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
ARNAUD AZEVÊDO ALVES1

, KÁTIA REGINA F. SOUSA1, WANDERSON F. DE CARVALHO1,2, MARCOS CLÁUDIO P. ROGÉRIO3, 
FRANCISCO ÉDEN P. FERNANDES3, LUCIANA F. GUEDES3, ROBERTO CLÁUDIO F. F. POMPEU3, ALEXANDRE

R. ARAÚJO4

1Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Zootecnia; 2Instituto Federal do Piauí; 3 
Embrapa Caprinos e Ovinos; 4Universidade Estadual do Vale do Acaraú.

Contato: arnaud@ufpi.edu.br

Introdução: O desempenho animal na Caatinga está relacionado diretamente à produtividade e qualidade da forragem, o que 
varia ao longo do ano, e se relaciona às mudanças florísticas, botânicas e de composição química. O valor nutritivo das 
forragens pastejadas pelos rebanhos depende, além da composição química, do aproveitamento dos nutrientes, pois o 
processo digestivo nos ruminantes depende da interação dos nutrientes disponíveis e ação dos microrganismos do ambiente 
ruminal (PEREIRA et al., 2010). O fracionamento dos carboidratos e compostos nitrogenados possibilita estimar com melhor 
acurácia o aproveitamento dos nutrientes, relacionando-se a solubilidade das frações com a taxa de degradação ruminal 
(SANTO et al., 2017). Assim, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de se caracterizar as frações de carboidratos e 
compostos nitrogenados das principais espécies forrageiras selecionadas por ovelhas em pastejo em uma área de Caatinga do 
município de Cariré-CE.

Material e Métodos: As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Pesquisa em Nutrição Animal (LAPEN) da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Teresina-PI. As amostras foram coletadas de fevereiro do 2015 a agosto de 2017, 
na Fazenda Lagoa Seca, em Cariré-CE. A fração A + B1 foi obtida pela subtração dos carboidratos totais pela FDNcp. A 
fração C foi obtida pelo produto entre a lignina e o fator 2,4. A fração B2 foi obtida a partir da subtração entre a fração de 
FDNcp e a fração C (SNIFFEN et al., 1992). A fração A do Nitrogênio foi obtida a partir da diferença entre o nitrogênio total 
e o nitrogênio insolúvel (residual) em ácido tricloroacético (10%). A fração B1 foi obtida pelo tratamento pelo tratamento da 
amostra com tampão borato-fosfato (TBF) e azida sódica a 10%, sendo a fração B1 obtida por subtração solúvel em TBF pela 
fração A. A fração B3 foi obtida pela diferença entre o N insolúvel em detergente neutro (NIDN) e o N insolúvel em 
detergente ácido (NIDA). A fração C correspondeu ao NIDA, enquanto, a fração B2 foi obtida pela diferença entre N total e 
as frações A, B1, B3 e C (LICITRA et al., 1996). Para viabilizar as inferências sobre a qualidade das dietas, os dados foram 
agrupados quanto ao período do ano, ao estrato e às famílias botânicas pastejadas. Assim, cada agrupamento apresenta 
mediana, distância interquartis (1° e 3° quartis) e valores mínimos e máximos observados das plantas presentes naquele 
agrupamento, sob a forma de diagrama de caixa (boxplot).

Resultado e Discussão: As ovelhas tiveram preferência em selecionar 12 espécies, as quais compuseram mais de 70% da 
dieta ao longo do ano (Mourão, 2018), assim identificadas: Aristida longiseta Steud, Cynodon dactylon (L.) Pers., Aristida 
adscensionis L., Eleusine indica (L.) Gaertn., Arachis dardani Krapov. & W. C. Greg., Alternanthera tenella Colla, 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, Stylosanthes humilis H.B.K., Sida cordifolia L., Croton sonderianus Muell. Arg., 
Combretum lepreosum Mart. e Mimosa caesalpiniaefolia Benth. Em geral, no estrato herbáceo no período chuvoso, 
principalmente nas dicotiledôneas, a dieta selecionada apresentou maior proporção de carboidratos (A+B1) e N (A e B1) 
solúveis. A associação de carboidratos solúveis com maiores teores de PB pode resultar em maior disponibilidade de 
nutrientes e favorecer o aumento da população microbiana ruminal (SANTOS et al., 2017). As gramíneas apresentaram maior 
mediana da fração B2 dos carboidratos (63,29%) e B3 do N. Essas frações estão associadas à FDN, com potencial, no entanto 
com lenta taxa de degradação (PEREIRA et al., 2010). Maiores medianas foram obtidas para a fração C dos carboidratos e N 
nas plantas arbóreas e arbustivas, no período seco. Essa fração está associada ao elevado teor de FDA e, principalmente, 
lignina da forragem, o que pode limitar o consumo pelos rebanhos, além da menor disponibilidade proteica e energética. As 
espécies C. sonderianus, C. lepreosum e M. caesalpiniaefolia apresentaram maior fração C, a qual está associada ao teor de 
lignina dessas plantas.



Conclusão: A partir do conhecimento das espécies selecionadas pelas ovelhas em área de Caatinga no município de Cariré-
CE, com base nas frações de carboidratos e compostos nitrogenados, as espécies da classe das dicotiledôneas, no período 
chuvoso, apresentam melhor valor nutritivo.

Agradecimentos: À CAPES, pela Bolsa de Doutorado ao autor Wanderson Fiares de Carvalho; Ao CNPq, pelo Apoio 
Financeiro à Pesquisa e pela Bolsa de Iniciação Científica à autora Kátia Regina Ferreira Sousa; À Embrapa Caprinos e 
Ovinos pelo suporte nas análises; À Fazenda Lagoa Seca pela parceria na pesquisa de campo e À UFPI, pela importância na 
formação acadêmica por meio do PIBIC e PPGCA.
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Introdução: O cultivo e conservação de forrageiras adaptadas aos fatores edafoclimáticos, visando suprir a demanda
nutricional sistemas produtivos para criação de ruminantes pode aumentar sua eficiência (OLIVEIRA et al., 2018). A palma
forrageira promove condições para ensilagem e alimentação de ruminantes, enquanto que outras forrageiras com elevados
teores de proteína e fibra apresentam poucos carboidratos solúveis para esse tipo de conservação. Sendo assim, ensilá-los em
conjunto pode equilibrar os teores nutricionais tornando-os mais adequados (GUSHA et al., 2015; Campos et al., 2017).
Partindo do princípio que a alimentação é o item de maior impacto nos custos da produção animal, é necessário que se
obtenha elevado aproveitamento dos alimentos utilizados, sobretudo quando se refere aos ingredientes proteicos (OLIVEIRA
et al., 2018).No presente trabalho objetivou-se avaliar o fracionamento de proteínas da silagem de Opuntia stricta Haw,
associada ou não a Manihot esculenta (SPP). 
Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado ou
não a forrageira adaptada ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e pornunça (Manihot
esculenta), bem como de silagem exclusiva de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) e de milho (tratamento controle). Após
o período de 60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento.As análises referentes à proteína bruta
(PB) foram realizadas de acordo a com a metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC,
1990).Os teores de nitrogênio não-proteico (fração A), o nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e o nitrogênio
insolúvel em detergente ácido (NIDA) foram determinados conforme metodologia descrita por Licitra et al. (1996). A fração
B1+B2 foi obtida através da expressão: B1+B2 = 100 – (A + B3 + C), a fração B3 obtida pela diferença entre o NIDN e o
NIDA e a fração C considerada como o NIDA.Os dados foram submetidos a análise de variância (anova) e as médias
comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 
Resultado e Discussão: A proteína bruta das silagens indicou valores entre 50,00 e 130,1 g/kg de MS os tratamentos com
valores superiores para silagem de palma com pornunça (130,10 g/kg de MS), o que se deve a expressiva quantidade de
folhas presentes nos ramos dessas plantas. O que confirma o potencial de utilização desta espécie como fonte de proteína
bruta (PB) na alimentação de ruminantes, sobretudo de forma conjunta com a palma forrageira (GUSHA et al., 2015).Apesar
de ser considerado parâmetro de qualidade para as forragens, os teores de PB apresentados tiveram partes significativas
ligadas a compostos fibrosos, se tornando indisponíveis para os animais (LICITRA et al.,1996).O fracionamento dos
compostos nitrogenados demonstrou que os teores de proteína solúvel e nitrogênio não proteico (NNP) contidos na fração A,
continham valores mais elevados nas silagens de palma (79,6 g/ kg PB) e na de milho (77,5 g/ kg PB).Nos teores de proteínas
com degradação rápida e intermediária no rúmen, frações B1 e B2 apresentaram na maioria das silagens o maior teor do
fracionamento foi encontrado a partir da soma dessas frações, com exceção da silagem de palma e pornunça. A fração dos
compostos nitrogenados indigestíveis (C) foi superior nas silagens de compostas de palma e pornunça. 

 
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de
degradação pelas suas frações de proteínas, com efeitos positivos para promover a fermentação ruminal 
Referências Bibliográficas: ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS – AOAC. Official Methods of
Analysis. 15th Ed. AOAC, Arglington, USA, 745 p. 1990.CAMPOS, F.S.; CARVALHO, G.G.P.; SANTOS, E.M.;
ARAÚJO, G.G.L.; GOIS, G.C.; REBOUÇAS, R.A.; Influence of diets with silage fromforage plants adapted to the semi-arid
conditions on lamb quality and sensory attributes. Meat Science. v.124, p. 61–68, 2017.GUSHA, J.; HALIMANI, T.E.;
NGONGONI, N.T.; NCUBE, S. Effect of feeding cactus-legume silages on nitrogen retention, digestibility and microbial
protein synthesis in goats. Animal Feed Science and Technology, v. 206, p. 1–7. 2015.LICITRA, G.; HERNANDEZ, T. M.;
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C. DE; ANDRADE, I. B. DE; Carcass characteristics of lambs fed spineless cactus as a replacement for sugarcane. Asian-
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Introdução: A conservação de forrageiras adaptadas aos fatores edafoclimáticos da região Semiárida do Brasil, pode
melhorar a eficiência dos sistemas produtivos para criação de ruminantes (OLIVEIRA et al., 2018). A palma forrageira
promove condições para ensilagem, enquanto que outras forrageiras que contém elevados teores de proteína e fibra,
apresentam poucos carboidratos solúveis, que são fundamentais para esse tipo de conservação. Dessa forma, ensilá-los em
conjunto pode equilibrar os teores nutricionais, tornando-os mais qualificados para o armazenamento e utilização (GUSHA et
al., 2015). O manejo nutricional representa alto impacto nos custos do sistema de produção animal, é necessário que se
obtenha elevado aproveitamento dos alimentos utilizados, sobretudo quando se refere aos ingredientes proteicos (CAMPOS
et al., 2017). No presente trabalho objetivou-se avaliar o fracionamento de proteínas de silagens de Opuntia stricta Haw,
associada a Gliricidia sepium e a Cenchrus ciliares. 
Material e Métodos: Os tratamentos foram compostos por silagem de palma forrageira (Opuntia stricta Haw) associado a
forrageiras adaptadas ao Semiárido na proporção de 60:40 representados por silagem de palma e gliricídia (Gliricidia sepium)
e de palma e capim buffel (Cenchrus ciliaris), com base na matéria natural, bem como silagem exclusiva de silagem de milho
(tratamento controle). Após o período de 60 dias, as amostras foram coletadas em quatro repetições por tratamento.As
análises referentes à proteína bruta (PB) foram realizadas de acordo a com a metodologia descrita pela Association of Official
Analytical Chemists (AOAC, 1990).Os teores de nitrogênio não-proteico – fração A, o nitrogênio insolúvel em detergente
neutro (NIDN) e o nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) foram determinados conforme metodologia descrita por
Licitra et al. (1996). A fração B1+B2 foi obtida através da expressão: B1+B2 = 100 – (A + B3 + C), a fração B3 obtida pela
diferença entre o NIDN e o NIDA e a fração C considerada como o NIDA.Os dados foram submetidos a análise de variância
(anova) e as médias comparadas ao teste Tukey a 5% de probabilidade, por meio do pacote estatístico SAS (Statistical
Analysis System, 2009). 
Resultado e Discussão: A proteína bruta indicou valores superiores na silagem de palma e gliricídia (133,80 g/kg de MS), o
que se deve principalmente a expressiva quantidade de folhas presentes nos ramos dessas plantas. O conhecimento da
disponibilidade da proteína é relevante para os trabalhos nutricionais, pois pode auxiliar ou prejudicar a eficiência de síntese
dos microrganismos ruminais (LICITRA et al.,1996).A proteína solúvel e nitrogênio não proteico (NNP) contidos na fração
A, indicaram valores superiores pela silagem de de milho (77,5 g/ kg PB).Para a silagem de palma com capim buffel, houve
valores mais elevados nos teores de proteínas com degradação rápida e intermediária no rúmen, frações B1 e B2
respectivamente. Na fração B3 estão contidas as proteínas lentamente degradadas no rúmen, essa fração é composta de
proteínas insolúveis e proteínas aderidas à parede celular, com baixa taxa de degradação. Apenas as silagens de compostas de
palma e gliricídia e de palma e capim buffel diferiram, apresentando respectivamente 238,6 e 48,2 g/ kg PB, essa divergência
se deve pelo elevado teor de nitrogênio contido no FDN da silagem de palma e gliricídia, bem como pela proximidade entre
os valores de nitrogênio contidos no FDN e FDA da silagem de palma com capim buffel.A fração dos compostos
nitrogenados indigestíveis (C), foi superior na silagem composta de palma e capim buffel. 

 
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as silagens a base de palma forrageira apresentam potencial de
degradação pelas suas frações de proteínas, com efeitos positivos para promover a fermentação ruminal. 
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ARAÚJO, M.L.G.M.L.; CIRNE, L.G.A.; SILVA, R.R.; CARVALHO, B.M.A. Influence of diets with silage fromforage
plants adapted to the semi-arid conditions on lamb quality and sensory attributes. Meat Science. v.124, p. 61–68,
2017.GUSHA, J.; HALIMANI, T.E.; NGONGONI, N.T.; NCUBE, S. Effect of feeding cactus-legume silages on nitrogen
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Introdução: A bovinocultura no Brasil é uma atividade de grande importância econômica. Um dos principais desafios na
produtividade são os problemas sanitários, destacando-se, pelos endoparasitos. Os principais gêneros de helmintos que
acometem os bovinos são Heamonchus spp., Trichostrongylus spp. e Oesophagostomus spp. (SILVA et al., 2009). Para obter
uma precisão controle destes endoparasitas é necessário um diagnostico preciso, uma opção é a realização de exames a partir
da coleta fezes dos animais. Os exames de OPG (ovos por gramas de fezes) e coprocultura são excelentes na identificação dos
parasitas que acometem os animais e auxiliam no momento da tomada de decisão da escolha do vermífugo, no entanto poucos
proprietários utilizam tal ferramenta para diagnosticar o nível de parasito nas criações. Desta forma, o objetivo deste trabalho
foi identificar e determinar a frequência dos helmintos gastrintestinais e protozoários entéricos que acometem bovinos criados
no município de Custodia – PE. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado em propriedades de criação de bovinos localizadas no município de Custódia –
PE. Foram utilizados animais de ambos os sexos, idades e raças variadas, criados em sistema semi-intensivo, intensivo e
extensivo. Os animais permaneceram submetidos ao manejo regular da propriedade, inclusive em relação ao esquema de
tratamento anti-helmíntico. O número de animais utilizados no presente estudo foi 100% do total de animais de cada
propriedade, sendo o numero mínimo de dez animais por propriedade. Para a realização do exame parasitológico foram feitas
coletas de fezes, diretamente da ampola retal dos animais, utilizando-se sacos plásticos identificados com dados do animal, da
propriedade e data da coleta. Em seguida, as amostras forma acondicionadas em caixa de isopor contendo gelo reciclado, para
transporte. As amostras foram analisadas e processadas no Laboratório de Biologia da Unidade acadêmica de Serra Talhada,
por meio da contagens de ovos (OPG) e oocistos (OoPG) nas fezes, conforme Gordon e Whitlock (1939). O grau de infecção
para ovos tipo Strongyloidea foi interpretado segundo Ueno e Gonçalves (1998). Para identificação dos gêneros, realizou-se a
coprocultura para a obtenção de larvas de terceiro estágio de nematóides segundo Roberts e O’Sullivan (1950). As larvas
foram identificadas baseando-se em suas características morfológicas segundo Ueno e Gonçalves (1998). Os dados foram
analisados estatisticamente utilizando técnicas de estatística descritiva incluindo distribuições absolutas e percentuais. 
Resultado e Discussão: Das 107 amostras de fezes da espécie bovina, 27,10% (29/107) estavam positivas, 8,41% (9/107)
apresentavam infecções mistas (ovos tipo Strongyloidea e oocistos de Eimeria spp.) e 72,89% (78/107) negativas. Infecções
mistas por nematóides e coccídios do gênero Eimeria spp. foi relatada no estado Bahia por Dantas et al. (2015) na em
bovinos, estes autores observaram 60% (18/30). Das amostras examinadas, 27,10% (29/107) apresentavam ovos tipo
Strongyloidea, 0,93% (1/107) foram positivas para Moniezia spp., e 11, 21% (12/107) para oocistos de Eimeria spp. O
número de ovos por gramas de fezes variou de 0 a 900 ovos, predominando o grau moderado nas amostras positivas para
ovos tipo Strongyloidea. O número de oocistos do gênero Eimeria spp. variou de 0 a 600 oocistos por gramas de fezes. O
percentual alto de amostras negativas no presente estudo pode estar ligado à localização das criações, pois a realizadas as
coletas pertencem a uma região de clima semiárido, de baixas precipitações e altas temperaturas por um longo período do
ano. Características essas que inviabiliza o ciclo biológico das principais espécies de helmintos, agravando-se pela área de
pastagens serem de caatinga que possuem um porte arbóreo arbustivo, fazendo assim com que as lavas infectantes tenham
maior dificuldade em chegar à parte aérea da planta a qual os animais se alimentam. Os resultados obtidos nas coproculturas
demonstraram predominância do gênero Haemonchus spp comparativamente aos demais gêneros em todas as criações
analisadas, a menor freqüência foi observada para Oesophagostomum spp.. 
Conclusão: Após análise dos dados pode concluir que os bovinos criados no município de custódia, embora não apresentem
sintomas, estão parasitados por parasitos gastrintestinais em níveis baixos. 
Referências Bibliográficas: SILVA, J.B.; C.P.; SOARES, J.P.G.; FONSECA, A.H.; Monitoramento das helmintoses
gastrintestinais em rebanho leiteiro criado em sistema de produção orgânica na fazendinha agroecológica. Embrapa
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Introdução: A melhoria da eficiência alimentar dos rebanhos relaciona-se ao fornecimento de dietas que melhor se ajustem à 

condição fisiológica dos animais em termos de valor nutritivo e biodisponibilidade de nutrientes. Uma melhoria de 5% na 

eficiência alimentar possui impacto econômico quatro vezes maior, se comparado ao ganho de peso diário (GIBB; 

MCALLISTER, 1999). No Brasil, as formulações dietéticas para pequenos ruminantes consideram as indicações propostas 

principalmente pelo National Research Council (NRC, 2007). No entanto, as exigências de ganho e mantença são geralmente 

superestimadas para animais deslanados, como os da raça Santa Inês, por exemplo (PEREIRA et al., 2017). Diante disso,  

estudos que investiguem e indiquem ajustes de nutrientes a serem fornecidos a esses animais são necessários. O objetivo  

desse estudo foi avaliar o desempenho de fêmeas Santa Inês pós-desmama, submetidas a diferentes planos nutricionais com 

diferentes recomendações. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral-CE. Usaram-se vinte fêmeas Santa 

Inês com idade média de cinco meses. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo dois 

planos nutricionais (PN; Dietas para maturidade precoce e tardia) seguindo o NRC (2007) e duas recomendações dietéticas 

(100% seguindo a prescrição do comitê e uma recomendação de 85% do que o NRC prescreve para o teor de proteína bruta e 

nutrientes digestíveis totais), com cinco repetições. A dieta para maturidade precoce e prescrição de 100% era composta por: 

feno de tifton85(FT; 16,92); milho(66,67), farelo de soja(FS; 10,14), óleo de soja(OS; 4,37), calcário(0,89), bicarbonato(1,0); 

MS(94,11), PB(12,0), NDT(80,0); Dieta precoce de 85%: FT(38,5); milho(55,79), FS(4,88), calcário(0,78), MS(92,30), 

PB(10,20), NDT(68,0). Dieta tardia de 100%: FT(37,93); milho(33,47), FS(27,38), calcário(1,22). MS(91,40), PB(18,20), 

NDT(67,21). Dieta tardia de 85%: FT(62,63); milho(15,19), FS(21,08), calcário(1,10). MS(90,40), PB(15,47), NDT(57,13). 

As pesagens foram semanais, onde foram registrados o peso corporal inicial (kg), peso corporal final (kg) e calculado o ganho 

de peso médio diário (g dia-1). O CMS observado (g dia-1) nos períodos antes e após os oito meses de idade foi obtido pela 

subtração da quantidade de alimento fornecido pela quantidade de sobras diárias. O consumo alimentar residual foi obtido 

conforme Koch et al. (1963). Os dados foram submetidos à comparação de médias através do teste Tukey (p<0,05) por meio 

do procedimento PROC GLM do software SAS 9.0. 

Resultado e Discussão: O peso final não foi influenciado (P>0,05) pelos planos nutricionais (Tabela 1). Os dados de ganho 

de peso médio diário também não foram influenciados pelos planos alimentares, garantindo ganho em média de 130 g dia-1. 

O consumo de matéria seca (CMS) não foi influenciado (P>0,05) pelas dietas adotadas neste estudo, os valores médios de  

767 g dia-1 e 746 g dia-1 para os planos de maturidade precoce e tardio, respectivamente. Portanto, não foi observado efeito 

significativo das dietas para a eficiência alimentar das fêmeas Santa Inês. O consumo alimentar residual não foi influenciado 

(P > 0,05) pelas dietas utilizadas, mas pode se observar que em todas as dietas foram registrados 80 gramas a menos. O 

menor CMS observado em relação ao predito pelo NRC (2007) para os animais que receberam a dieta de maturidade precoce 

pode ser resultado do elevado suprimento de nutrientes fornecido por esse tipo de dieta. É possível que fêmeas da raça Santa 

Inês, ao atingirem a maturidade mais rapidamente, tenham se tornado mais eficientes energeticamente para a deposição de 

gordura (NRC, 2007). O maior CMS observado em relação ao predito pelo NRC (2007) para a dieta de maturidade tardia  

corroborou com os dados obtidos por Pereira et al. (2017), ao trabalharem com ovinos Santa Inês, os quais registraram CMS 

de 811 g dia-1 para animais alimentados ad libitum com esse tipo de dieta. O maior turnover proteico observado na fase 

inicial de crescimento possivelmente contribuiu para o aumento do CMS, especialmente com o fornecimento de uma dieta 

com maior aporte de PB (dieta para maturidade tardia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1. Desempenho e eficiência alimentar de fêmeas Santa In ês pós-desmame, submetidas a 

dietas preconiza das pelo NRC (2007) para maturidades precoce e tardia, com ou sem restrição de 

proteína bruta e nutrientes digestíveis totais. 

Dietas(0) Níveis de Recomendação   EPM p-valor 

Variável   (NR)  
 Precoce Tardia 100% 85%  D NR O'NR 

PCI (kg) 17,30A 17,92A 18,06a 17,16a 0,669 0,6703 0,5379 0,7518 

PCF(kg) 31,52A 29,32A 31,76a 29,08a 0,87 0,183 0,1093 0,1549 

GPMD (gdia-1) 135,42A 122,85A 139,09a 119,19a 6,45 0,3052 0,1568 0,0965 

CMS (gdia•1) 767,82A 746,39A 795,91a 718,3a 23,02 0,6126 0,0799 0,0799 

EA 0,178A 0,168A 0,177a 0,169a 0,007 0,5534 0,6154 0,5748 

CAR (g dia•1) -0,081A -0,078A -0,081a -0,078a 0,015 0,9321 0,9573 0,8718 

CMS(%PV) 2,44A 2,61A 2,52a 2,53a 0,065 0,2266 0,9609 0,8717 

CMS(%PM) 5,78A 5,93A 5,98a 5,73a 0,145 0,6302 0,4191 0,3258 

Médias seguidas de diferentes letras maiúscul as (comparando dietas) e minúsculas (comparando 

níveis de recomendações) diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). EPM= Erro padrão da 

média; D' NR=Efeito da interação entre dietas e níveis de restrição; PCL= Peso corporal inicial; 

PCF=Peso  corporal  final;  GPMD= Ganho de peso médio diário;  CMS=Consumo  de matéria  seca; 

EA=Eficiência alimentar; CAR=Consumo alimentar residual; ªConsumo de matéria seca com base na 

porcentagem do peso corporal; bc onsumo de matéria seca com base na porcentagem do peso 

metabólico. 

 

Conclusão: Recomenda-se a utilização da recomendação de 85% das prescrições de PB e NDT em dietas para borregas Santa 

Inês. 
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Introdução: O metano (CH4) está entre os três gases de efeito estufa com maior potencial de aquecimento global e está 

associado a perdas de energia pelo animal, em torno de 2 a 15% da energia bruta ingerida (JOHNSON; JOHNSON, 1995). Assim, 

técnicas de manejo devem ser utilizadas para mitigar a emissão do gás no sistema de produção. No semiárido, são escassos 

os valores de produção de metano, o que inviabiliza estimativas acuradas da produção nos sistemas produtivos de ovinos da 

região. É de fundamental importância a mensuração de CH4 em animais alimentados com diferentes planos nutricionais com 

intuito de aumentar a eficiência alimentar e consequentemente melhorar o desempenho animal. Adotando essas estratégias, o 

animal pode permanecer menos tempo no sistema de produção, liberando menos metano por ano e por quilo de produto produzido. 

O objetivo desse estudo foi avaliar a emissão de metano por fêmeas Santa Inês submetidas a diferentes planos nutricionais 

com diferentes recomendações dietéticas. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral-CE. Foram utilizadas vinte fêmeas 

ovinas Santa Inês de cinco meses de idade e peso corporal de 20±2,5 kg. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, 

em arranjo fatorial 2x2, sendo dois planos nutricionais (PN) (Dietas para maturidade precoce e tardia) seguindo o NRC 

(2007) e duas recomendações dietéticas (100% seguindo a prescrição do comitê e uma recomendação de 85% do que o NRC 

prescreve para o teor de proteína bruta e nutriente digestíveis totais), com cinco repetições. A dieta para maturidade precoce e 

prescrição de 100% foi composta por: feno de tifton 85 (FT; 16,92); milho(66,67), farelo de soja(FS; 10,14), óleo 

de soja(OS; 4,37), calcário(0,89); bicarbonato(1,0); MS(94,11), PB(12,0); NDT(80,0); Dieta precoce de 85%: FT(38,5); 

milho(55,79), FS(4,88); calcário(0,78); MS(92,30), PB(10,20); NDT(68,0). Dieta tardia de 100%: FT(37,93); 

milho(33,47), FS(27,38); calcário1,22); MS(91,40), PB(18,20); NDT(67,21). Dieta tardia de 85%: FT(62,63); milho(15,19), 

FS(21,08); calcário(1,10); MS(90,40), PB(15,47); NDT(57,13). A determinação de NH foi realizada através de câmaras 

respirométricas de circuito aberto. O período de adaptação foi de 14 dias. Os procedimentos foram descritos por Rodriguez 

et al. (2007). O período médio de leitura foi 22 horas por dia, extrapolando para 24 horas, procedendo-se com a leitura 

de dois animais por dia (um por câmara, repetido duas vezes). Os dados foram submetidos à comparação de médias por 

meio do teste Tukey (P<0,05) utilizando o procedimento PROC GLM do software SAS 9.0. 

Resultado e Discussão: Houve efeito (P<0,05) de interação entre os planos nutricionais para a produção de metano (CH4) em 

grama por quilograma de matéria seca ingerida (Tabela 1). O plano de maturidade precoce apresentou a menor produção 10,71 

CH4 g kg de MSing-1. Esse resultado é justificado pela menor relação volumoso: concentrado dessa dieta (20:80). A produção 

de metano é reduzida com o maior fornecimento de concentrado e maior conteúdo de amido (SAUVANT; NOZIÈRE, 2015). 

Esse comportamento é explicado pela maior produção de ácido propiônico em decorrência da redução da relação acetato/

propionato devido à redução molar de acetato (ARMENTANO; YOUNG, 1983). A adoção de uma estratégia que reduza o uso 

de nutrientes é no intuito de minimizar custos com aquisição de alimentos. Contudo, essa estratégia não pode interferir nos 

gastos energéticos dos animais e consequente redução do desempenho animal. Para produção de CH4 g kg de FDNing-1 foi 

observado efeito de interação, sendo que a menor produção foi observada para a dieta de maturidade tardia com recomendação de 

85% dos teores de proteína e NDT. Esse resultado é justificado pelo aumento da relação volumoso: concentrado, aumentando 

assim a FDN da dieta. A tecnificação do sistema de produção com melhorias no manejo alimentar é necessária para abreviar o 

tempo de permanência do animal no sistema e, consequentemente, reduzir a produção de metano por área e por kg de produto 

produzido. Esses novos estudos podem vir a contribuir para futuros balanços de metano na região reduzindo assim as incertezas 

sobre as estimativas de gases na produção de ovinos. 



Conclusão: A dieta de maturidade precoce sem restrição reduz a produção de metano. Há diminuição na emissão de metano por 

quilograma de FDN Ingerida quando se adota a recomendação de 85% das prescrições de PB e NDT em dieta de 

maturidade tardia para borregas Santa Inês. 
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Introdução: O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é originário do continente asiático e difundido em áreas
tropicais e subtropicais, tendo os bovinos como principais hospedeiros (RAYNAL et al., 2015). Essa espécie de carrapato é
considerada uma das principais ectoparasitas do Brasil e gera grande prejuízo econômico na cadeia produtiva de leite
(VERÍSSIMO et al., 2013). De acordo com Brito et al. (2005), a incidência de Rhipicephalus (Boophilus) microplus não é
comum em caprinos, tendo casos identificados pela primeira vez na região Nordeste. De acordo com dados da FAO (2007) o
Brasil é o maior produtor de leite de cabra da América do Sul, concentra cerca de 90% do plantel caprino do país (BEZARRA
et al., 2010). Visto a importância da produção de leite caprino no Nordeste e o impacto negativo causado pela incidência de
ectoparasitas, objetivou-se relatar um caso de incidência de carrapatos da espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus em
cabras leiteiras na cidade de Garanhuns-PE. 
Material e Métodos: Foram coletados carrapatos de forma aleatória de 08 cabras em lactação da raça Saanen, mantidas em
confinamento para experimento na Fazenda Experimental da Universidade federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade
acadêmica de Garanhuns (UAG). Os animais eram alimentados duas vezes ao dia, às 7:30min e 16:00h, com dietas contendo
silagem de milho e concentrado, suplementado ou não com óleo de soja, sendo elaboradas conforme exigências preconizadas
pelo NRC (2007). Os tratamentos experimentais consistiam em (com base na Matéria seca): Controle = 40% de silagem de
milho + 60% concentrado sem adição de óleo; 1,5 = 40% de silagem de milho + concentrado com adição de 1,5% de óleo de
soja; 3,0 = 40% de silagem de milho + concentrado com adição de 3,0% de óleo de soja; 4,5 = 40% de silagem de milho +
concentrado com adição de 4,5% de óleo de soja. Os carrapatos coletados, foram acondicionados em frascos com álcool 70%,
e foram devidamente identificados através da chave dicotômica de Aragão e Fonseca (1961), no Laboratório de Parasitologia
Veterinária da UFRPE-UAG. 
Resultado e Discussão: Ao total foram coletados 69 carrapatos, sendo 21 machos, 28 fêmeas e 20 ninfas. Os indivíduos
coletados foram identificados como da espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Figura 1).De acordo com Bezerra et al.
(2010), infestações por ectoparasitos em ruminantes domésticos, são relatadas com maior frequência na região semiárida do
Nordeste, isso é atrelado às condições, consideradas precárias, de criação desses animais, o que não foi o caso do presente
trabalho, já que os animais eram mantidos em condições adequadas. A incidência pode ser explicada por uma possível baixa
na imunidade dos animais, resultante da suplementação com óleo de soja, já que os caprinos são resistentes a esses parasitos e
os casos mais críticos de infestação foram identificados nos animais que estavam recebendo a maior dose de óleo (4,5% da
MS) na dieta. 

 
Conclusão: Mesmo não sendo comum a infestação por carrapatos em caprinos, pode ocorrer em alguns casos específicos,
principalmente quando esses animais apresentam baixa na imunidade. 
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Introdução: A palma forrageira (PF) é uma excelente fonte de carboidratos não fibrosos (CNF), no entanto apresenta baixos teores 

de fibra em detergente neutro e proteína bruta, os quais não são suficientes para o adequado desempenho animal, portanto 

deve ser associada com outro volumoso como fonte de fibra fisicamente efetiva e uma fonte de proteína (BATISTA et al., 

2009). Os volumosos como silagem e feno, usados nas regiões semiáridas, são produzidos em outras regiões sem limitações 

hídricas e comercializadas naquelas, aspecto que acarreta aumento no custo de alimentação. No entanto, o uso deles como fonte de 

fibra junto à PF poderia ser uma opção alimentar para diminuir o custo da ração e fazer uso eficiente dos recursos alimentares 

da  região semiárida. Objetivou-se avaliar, em ovinos, o efeito da inclusão de palma miúda (PM) corrigida com ureia/sulfato de 

amônio (US) substituindo o feno de capim tifton (FCT) sobre pH, nitrogênio amoniacal (N-NH3) e e ácidos graxos voláteis 

ruminais. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Recife, Brasil. Cinco ovinos mestiços de 43,8 ± 5,80 kg fistulados e canulados no rúmen, foram alojados 

em baias individuais e distribuídos ao acaso em cinco tratamentos sobre um delineamento quadrado latino 5 x 5, com cinco 

períodos experimentais, cada um deles com uma duração de 22 dias, com 14 dias de adaptação aos tratamentos e 8 dias de coleta. 

Os tratamentos consistiram em feno de capim Tifton (Cynodon dactylon var. Tifton) como fonte exclusiva de volumoso, e 

substituição deste por 0; 146; 292; 438 e 584 g/kg de matéria seca (MS) de palma miúda e 0; 4; 8; 12 e 16 g/kg MS de ureia

+sulfato de amônio (9:1), respectivamente. As dietas (14% de proteína bruta) foram constituídas adicionalmente 

(g/kg MS) por farelo de soja (82), milho (203), sal comum (5) e mistura mineral (10), com uma relação volumoso:concentrado de 

70:30. As dietas foram fornecidas na forma de ração completa, duas vezes ao dia (8:00 e 16:00 h) permitindo-se uma 

quantidade de sobras de 5 a 10%. No 16° dia de cada período experimental foram tomadas amostras de líquido ruminal às 0; 2; 

4; 6 e 8 h depois do fornecimento da ração matinal e mensurado o pH. Trinta mililitros do líquido ruminal foram acidificados 

(HCl 6N) e centrifugados para posterior análise química no sobrenadante de N-NH3. por colorimetria (CHANEY; MARBACH, 

1962) e ácidos acético, propiônico e butírico por cromatografia gasosa (ERWIN; MARCO; EMERY, 1961). Foram realizadas 

análise 

de variância e contrastes ortogonais. 

Resultado e Discussão: O pH ruminal (Tabela 1) diminuiu linearmente com a inclusão de PM+US possivelmente pela alta 

quantidade de CNF nas dietas com maior quantidade de PM, além disso, as dietas com volumosos de baixo teor de umidade 

(dietas com menor quantidade de palma) geram uma maior secreção de saliva (BEAUCHEMIN et al., 2008) que pela sua 

elevada concentração de bicarbonato e fosfato atua como tamponante. O N-NH3 diminuiu linearmente com a inclusão de PM+US 

(Tabela 1), também verificou-se interação tratamento x hora de coleta.  A maior concentração de N-NH3 no rúmen foi verificada 

no nível 600 g/kg MS de PM+US às 2 h após do fornecimento, possivelmente devido a maior quantidade de US na dieta, pela sua 

alta solubilidade no rúmen. A menor concentração de N-NH3 foi verificada nos níveis 450 e 600 g/kg MS de PM+US às 6 e 8 h, 

possivelmente por uma maior sincronia ruminal N:carboidratos prontamente fermentáveis (SEO et  al., 2010). Houve aumento 

linear das  concentrações de  ácido acético com  a  inclusão  de PM+US, possivelmente pelos altos teores de frutanas da palma 

(BATISTA et al., 2003), fermentados por algumas bactérias ruminais produzindo ácido acético (PIKNOVA et al., 2008). 

Verificou-se aumento das concentrações de ácido propiônico com a inclusão de PM+US e interação tratamento x hora de coleta 

(Tabela 1), com maior aumento no tempo nas dietas com maior quantidade de PM+US consequência da fermentação dos 

carboidratos não estruturais (DIJKSTRA, 1994) da PM, enquanto os tratamentos com menor inclusão de PM+US mantiveram a 

suas concentrações mais constantes no tempo. 



Conclusão: A inclusão de PM+US na dieta de ovinos alimentados com uma relação volumoso concentrado 70:30, diminui o pH 

ruminal e as concentrações de N-NH3, e aumenta as concentrações de ácido acético e propiônico.
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Introdução: Nos ruminantes, para aumentar a ingestão de energia e otimizar a fermentação ruminal, os animais são 

alimentados com um mínimo de carboidratos estruturais (CE) e com maiores quantidades de carboidratos não fibrosos (CNF) 

(TAS; SUSENBETH, 2007), e a palma forrageira é um volumoso que apresenta alto teor de CNF (BATISTA et al., 2003). 

Por outra parte, o fluxo de proteína microbiana ruminal (PMR) para o duodeno é considerado o indicador mais importante e 

sensível para otimizar metabolismo ruminal (TAS; SUSENBETH, 2007), sendo esse fluxo calculado em função dos 

derivados de purinas excretados (DPE) na urina (CHEN et al., 1990, 1992), e a produção de PMR é fundamental para 

melhorar a produção dos ruminantes. Portanto, objetivou-se avaliar em ovinos, o efeito da inclusão de palma miúda (PM; 

Nopalea cochenilifera Salm-Dyck) corrigida com ureia/sulfato de amônio (US) substituindo o feno de capim tifton (FCT) 

sobre os DPE e síntese de PMR. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Recife, Brasil. Cinco ovinos mestiços de 43,8 ± 5,80 kg fistulados e canulados no rúmen, foram 

alojados em baias individuais e distribuídos ao acaso em cinco tratamentos sobre um delineamento quadrado latino 5 x 5, com 

cinco períodos experimentais, cada um deles com uma duração de 22 dias, com 14 dias de adaptação aos tratamentos e 8 dias 

de coleta. Os tratamentos consistiram em: FCT (Cynodon dactylon var. Tifton) como fonte exclusiva de volumoso, e 

substituição deste por 0; 146; 292; 438 e 584 g/kg de matéria seca (MS) de PM e 0; 4; 8; 12 e 16 g/kg MS de ureia+sulfato de 

amônio (9:1), respectivamente. As dietas (14% de proteína bruta) foram constituídas adicionalmente (g/kg MS) por farelo de 

soja (82), milho (203), sal comum (5) e mistura mineral (10), com uma relação volumoso:concentrado de 70:30. As dietas  

foram fornecidas na forma de ração completa, duas vezes ao dia (8:00 e 16:00 h) permitindo-se uma quantidade de sobras de 

5 a 10%. Do dia 17° ao 19° de cada período experimental foi feita coleta total de urina usando H2SO4 (10%), para 

determinação de alantoína (ALA) e ácido úrico (AU). Os DPE foram calculados como a somatória da excreção urinaria diária 

de ALA e AU, sem considerar a excreção de xantina e hipoxantina (TOPPS; ELLIOT, 1965). Foram calculados os derivados 

de purinas absorvidos (DPA) (CHEN et al., 1990), o N microbiano ruminal (NMR) (CHEN et al., 1992) e a PMR (NMR x 

6,25). Foram realizadas análise de variância e contrastes ortogonais. 

Resultado e Discussão: A excreção de AU aumentou linearmente com a inclusão de PM+US, enquanto a excreção de ALA, 

DPE, DPA, síntese de NMR e PMR apresentaram comportamento quadrático com valores máximos de 8,83 mmol/d; 8,51 

mmol/d; 10,9 mmol/d; 7,08 g/d e 48,8 g/d, respectivamente, para a mesma ordem de nível de PM+US de 585; 345; 462,5;  

335 e 418 g/kg MS. As menores excreções de ALA, AU e DPE nos níveis de inclusão de PM+US mais baixos, e seu aumento 

de forma quadrática, foi possivelmente influenciado pelo mesmo comportamento quadrático observado no consumo de MS, 

devido a correlação que existe entre eles quando foi ajustado o consumo ao peso corporal (CHEN et al., 1992; SANTOS et  

al., 2018), observando-se que no nível 345 g/kg MS PM+US houve maior DPE, coincidindo com o maior consumo de MS 

(27,4 g/kg de PC), estimado no nível e 343,4 g/kg MS PM+US. O aumento gradual na síntese de PMR até atingir o nível 418 

g/kg MS de PM+US pode ser devido ao aumento na utilização da energia dos CNF da PM que são principalmente de rápida 

degradação ruminal (BATISTA et al., 2003) e da energia fornecida pela degradação dos CE de lenta degradação do FCT  

(celulose e hemicelulose) que junto com a fontes de nitrogênio não proteico de rápida degradação ruminal (a mistura US)  

maximizaram o crescimento microbiano, além que as bactérias que fermentam CNF crescem mais rápido que as bactérias que 

fermentam CE (SNIFFEN; ROBINSON, 1987). A eficiência de produção de NMR e PMR por cada kg de matéria orgânica 

fermentável no rúmen e NDT, respectivamente, não foram influenciadas pela inclusão. 

 

 



Conclusão: Recomenda-se a inclusão de 418 g/kg MS PM+US na dieta de ovinos como uma relação volumoso:concentrado 

70:30, para maximizar a síntese de PMR. 
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Introdução: A criação de caprinos em confinamento proporciona melhores resultados por trazer lucro aos produtores de 

maneira mais rápida, levando em consideração a forma que o animal é criado, já que com a criação em confinamento o 

desenvolvimento torna-se mais rápido, diferente da criação a pasto. Outra diferença na criação é o tempo de comercialização 

do animal, uma vez que o criado em confinamento consegue chegar ao peso de abate mais rápido (MACEDO et al. 

2000).Esse meio de criação tem um alto custo para o produtor. Uma das formas de minimiza-lo é buscar alimentos que 

reduzam os investimentos, trazendo resultados melhores ou iguais para os animais (MESQUITA, 2018). Nesse caso, uma  

excelente alternativa é a torta de babaçu, um alimento de boa qualidade, energético e com um elevado teor de proteína bruta 

(KÉLVIA, 2012).Objetivou-se analisar nesse trabalho o potencial econômico do uso de torta de babaçu como alimento 

alternativo para cabritos em confinamento destinados à terminação. 

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, Campus 

São Luís – Maracanã. Os tratamentos foram determinados como níveis crescentes de inclusão da torta de babaçu na dieta para 

cabritos em confinamento, nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado com 4 

tratamentos e 7 repetições. Utilizou-se 28 cabritos machos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 

18,66±1,84kg. Os animais foram alimentados com volumoso (silagem de milho) e concentrado. A dietas foram formuladas 

para tornarem-se isoprotéicas e isoenergéticas, de acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007), para animais de 20 

kg de peso vivo e que permitissem ganho de 150 g/dia.Para fins de cálculo dos indicadores, foi tomado como parâmetro a 

formação de lotes de 70 animais. O preço de compra dos animais utilizado foi de R$ 7,00/kg de PV. O preço de venda 

utilizado foi de R$ 8,50/kg de PV. A avaliação dos dados foi realizada através de análises descritivas.Os indicadores técnicos 

utilizados foram: produção diária (kg/PV); área total (m²); volumoso para rebanho (kg MN/mês); concentrado para o rebanho 

(kg/MN/mês); custo do feno (R$/kg); custo do concentrado (R$/kg); custo total da ração (R$/kg). Os indicadores zootécnicos 

utilizados foram: produção animal total (kg/PV/ano); número de lotes por ano (lotes/ano); número de animais por ano; ganho 

médio diário (kg/animal x dia); produtividade da terra (kg/ha x mês); produtividade da mão de obra (kg/dia/homem); 

produtividade do concentrado (kg PV/kg de MN). 

Resultado e Discussão: A produção diária (kg/PV) apresentou maior valor (13,67 kg/PV) para o nível 18% de inclusão de 

torta de babaçu, diferenciando dos demais níveis e mostrando que os animais ganharam mais peso no maior nível de inclusão 

(Tabela 1). Gerassev et al. (2013), utilizando resíduos da bananicultura na alimentação de cordeiros confinados, à medida que 

aumentava a inclusão do coproduto diminuía o valor do feno. O fornecimento e o custo do feno foram superiores no nível de 

0% de inclusão, pois na medida que se reduzia o fornecimento do volumoso aumentava-se o fornecimento do concentrado, 

fazendo com que o fornecimento e o custo do concentrado fossem superiores no nível de 18% de inclusão. No que se refere 

ao custo total de ração, observa-se que os níveis de inclusões apresentaram valores aproximados.Quanto aos indicadores 

zootécnicos, a produção animal total foi maior (11517,2 kg PV/ano) no nível de 18% de inclusão, devido ao maior ganho de 

peso diário observado por esses animais durante o período de confinamento. Observou-se maiores valores de produção de 

animais total para o tratamento 6% em relação ao 0%, apesar da produção diária deste ser inferior ao de 0%, podendo-se 

atribuir ao maior número de animais por ano que foi observado no tratamento com 6% e que é atribuído ao maior número de 

lotes por ano.No ganho médio diário, o nível de 18% demonstrou média superior comparada aos demais, além de maior 

média nos indicadores de produtividade da terra e da mão de obra. A produtividade do concentrado mostrou maior custo para 

o nível de 0%, onde não houve da torta de babaçu na dieta. 

 



 

 

Conclusão: A inclusão de torta de babaçu até o nível de 18% na dieta de cabritos em terminação, apresenta melhores 

indicadores de produtividade. 
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Introdução: A análise econômica é um forte subsídio para que o produtor consiga estabelecer quais são as prioridades,
identificar a possibilidade de novos investimentos e avaliar os indicadores de custos, sobretudo na produção animal
(GOUVEIA et al., 2006). Os custos variáveis, fixos e custos de oportunidade do capital investido e da terra, resultam no custo
operacional total para que uma determinada atividade possa ser conduzida. Logo, é imprescindível que esses custos sejam
considerados pontualmente, pois refletem no sucesso do empreendimento. Sendo assim, o objetivo foi avaliar os indicadores
de custos na terminação de cordeiros em sistemas a pasto sem sombreamento, silvipastoril e confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de ovinos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Campus Dois Vizinhos – PR, entre dezembro de 2016 a março de 2017, totalizando 117 dias. O delineamento
experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com 3 tratamentos e 8 repetições (cordeiros). Os tratamentos foram
pastagem de Panicum maximum cv. Aruana, sem sombreamento + 1,5%PV de concentrado (PSS_Supl); pastagem de
Panicum maximum cv. Aruana, com sombreamento natural proporcionado pela espécie arbórea, Louro-Pardo Nativo (Cordia
trichotoma) + 1,5%PV de concentrado (PCS_Supl) e confinamento em aprisco (volumoso:concentrado de 20:80) (Conf.). Os
custos variáveis: aquisição dos animais, frete da entrada e saída dos cordeiros, abate, assistência técnica, mão de obra
temporária, medicamentos, energia elétrica e alimentação; já os custos fixos: mão de obra, depreciação, manutenção dos
sistemas e sindicato rural; custo operacional parcial que é a oportunidade do capital e da terra somado com o custo de
oportunidade; a produção total do componente cárneo (kg) é composta pela paleta, pescoço, costelas e baixos, lombo e pernil.
Os sistemas aruna sol, silvipasotril e confinamento apresentaram custo variável de R$5.149,62, R$5.506,96 e R$6.338,36;
custo fixo de R$261,50, R$413,40 e R$399,36; custo operacional de R$5.411,12, R$5.920,37 e R$6.737,72; custo de
oportunidade de R$74,66, R$74,74 e R$7,21; produção total de R$ R$130,81, R$132,38 e R$169,31 e receita bruta de
R$4.178,19, R$5.833,06 e R$5.411,52, respectivamente (Silva, 2018). 
Resultado e Discussão: De acordo de Lampert (2003), é possível verificar que a receita bruta total (RBT) na terminação de
cordeiros na pastagem de aruana e confinamento não foi suficiente para saldar os custos inerentes a produção (custos
variáveis) (Figura 1). Os custos variáveis, fixos + de oportunidade e receita total no sistema de alimentação na pastagem de
aruana, foram de, respectivamente, R$ 5.149,62; R$ 336,16 e R$ 4.178,19. Mesma situação verificada no uso do
confinamento que, apesar de ter uma maior receita bruta (R$ 5.411,52) em comparação a pastagem de aruana, foi insuficiente
para cumprir suas obrigações financeiras (ML < 0; MB < 0). Os custos variáveis foram de R$ 6.338,36, enquanto os custos
fixos + de oportunidade ficaram na ordem de R$ 406,57. Nesse sentido, a margem líquida (ML) (-R$ 1.333,41) não foi capaz
de saldar os custos totais (variáveis e fixos), bem como a margem bruta (MB) não foi suficiente para cobrir os custos diretos
com a produção. O sistema de produção que conseguiu saldar os custos variáveis foi em pastagem de aruana com
sombreamento (silvipastoril), porém a receita bruta foi insuficiente para cobrir os custos fixos (ML < 0 e MB > 0). Assim,
apresentando margem de lucro total negativa (-R$ 161,96), apesar de considerar a comercialização do incremento de madeira
entre o início e final do período de terminação. Para Lampert (2003), quando a ML é inferior a zero e a MB superior a zero, o
empreendimento rural está apresentando uma descapitalização a longo prazo, pois necessita de um completo com outras
fontes financeiras para saldar seus custos de produção.



Conclusão: Portanto, os sistemas de terminação avaliados não conseguiram saldar os custos de produção, demonstrando
problemas em cobrir os custos fixos e variáveis, de acordo com a margem bruta total obtida. 
Referências Bibliográficas: GOUVEIA, A.; HADDAD, J.; RIBEIRO, J. Viabilidade Econômica da Criação de Ovinos de
Corte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Tecnologia Fácil-16. Brasília: LK Editora, 48p., 2006.LAMPERT, J.A. Caderno
didático de administração rural. In: Administração Rural. Santa Maria: DEAER/Universidade Federal de Santa Maria – RS
(UFSM), 121p., 2003.SILVA, D. G. Desempenho e indicadores de custos de cordeiros terminados em diferentes sistemas de
produção. 96f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018.
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Introdução: A atividade leiteira, antes de tudo, deve ser considerada como uma empresa rural em que o principal objetivo é a
geração de lucros, ou seja, o estabelecimento rural precisa ser de caráter econômico. Os pecuaristas ainda não veem a
importância de realizar o controle produtivo e financeiro da propriedade, isso indica a ineficiência do sistema leiteiro. O
estado de Pernambuco é o segundo maior produtor de leite do Nordeste, sendo a mesorregião do Agreste a principal bacia
leiteira do estado com 79,3% da produção (IBGE 2017). Esse aspecto é de grande relevância tanto no aspecto econômico e,
principalmente, social. Apesar disso, os estudos de avaliação de indicadores querem sejam de tamanho ou técnicos são
escassos para o estado de Pernambuco. Objetivou-se identificar e quantificar indicadores de tamanho e técnicos em sistemas
de produção de leite da agricultura familiar no Agreste de Pernambuco. 
Material e Métodos: Para identificar e quantificar os indicadores-referência foi avaliado um banco de dados pertencentes à
Unidade Acadêmica de Garanhuns da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coletados mensalmente durante um
período de 12 meses (março de 2012 a fevereiro 2013). Utilizou-se uma amostra de 30 propriedades, de sistemas de produção
de leite da agricultura familiar, localizadas na mesorregião do Agreste do Estado de Pernambuco. Foram realizadas coletas
mensais dos indicadores de tamanho e de produtividade, produção de leite individual das vacas, ocorrências reprodutivas e
sanitárias. Os indicadores de tamanho e técnicos foram avaliados de acordo com Oliveira et al. (2007) e Oliveira e Pereira
(2009). 
Resultado e Discussão: A quantidade de leite produzida em Pernambuco foi 468.329.000 litros. A bacia leiteira do Agreste
foi responsável pela produção de 356.214.000 litros. Em pequenos estabelecimentos registrou-se produção de 119.000.000
litros, evidenciando a importância das pequenas propriedades para a produção de leite no estado (IBGE, 2006). Verificou-se
que se tratam de pequenas propriedades, pequenos rebanhos, porém com uma boa produtividade por vaca (11,69 litros/dia). A
razão entre período de lactação e o intervalo entre partos e a relação de vacas em lactação pelo total do rebanho influenciam
de forma direta a relação de vacas em lactação pelo total de vacas, levando-se em consideração a idade ao primeiro parto
(Oliveira et al., 2007). A relação de vacas em lactação por total de rebanho foi considerada baixa, o que reflete baixa
eficiência produtiva da atividade leiteira. Este resultado já era esperado pelo fato de as propriedades apresentarem baixo
percentual de vacas em lactação, assim como devido os produtores manterem 50% dos machos na propriedade. Campos e
Ferreira (2006) consideram um rebanho estável quando 50% deste é composto por vacas e desse total 42% estão em lactação.
O capital investido com e sem a terra são indicadores fundamentais para a lucratividade das propriedades, sendo responsáveis
por metade do capital investido no agronegócio. Ao se avaliar o capital investido verificou-se a necessidade de intensificar o
uso da terra, para aumentar a produtividade por área. A produtividade da mão de obra que reflete o nível de mecanização
empregado, também foi muito baixa.

 
Conclusão: De acordo com os indicadores avaliados existe a necessidade de aumentar a taxa de lotação, a eficiência da mão



de obra e a produtividade da terra. Além disso o manejo reprodutivo deverá ser melhorado. 
Referências Bibliográficas: CAMPOS, A.L.T.; FERREIRA, A.M. Composição no rebanho e sua importância no manejo. 2.
ed. Instrução técnica para o produtor de leite. Juiz de fora/MG: Embrapa gado de leite, 2006.OLIVEIRA, A.S.; CUNHA,
D.N.F.V.; CAMPOS, J.M.S.; VALE, S.M.L.R.; ASSIS, A.J. Identificação e quantificação de indicadores-referência de
sistemas de produção de leite. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 2, p.507-516, 2007.OLIVEIRA, A.S.; PEREIRA, D.
H. Gestão econômica de sistemas de produção de bovinos leiteiros. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGROPECUÁRIA
SUSTENTÁVEL, 1, 2009, Mato Grosso. Anais... Mato Grasso: UFMT, 2009.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Censo Agropecuário 2006. Rio de Janeiro, 2006.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível
em: https://sidra.ibge.gov.br/home/leite/brasil. Acesso em: 27 de setembro de 2017.
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Introdução: A possibilidade de alterar a composição da gordura do leite é algo que é estudado há muitos anos com o objetivo
de obter-se um alimento funcional com valor biológico. Esta manipulação é realizada para melhorar a qualidade nutricional
do leite, com a ênfase que os consumidores prezam por alimentos mais saudáveis na atualidade.Ajustes na alimentação
animal é a principal forma de modificação do perfil de ácidos graxos do leite. A suplementação com fontes lipídicas
desempenha um papel importante e satisfatório quando o assunto é melhorar o perfil lipídico do leite (Fernandes et al., 2008)
e no caso de ruminantes isto se torna mais desafiador pela possibilidade de ação dos microrganismos ruminais modificando o
perfil dos ácidos graxos fornecidos na dieta.Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência das gorduras
protegidas de soja e palma, e do grão de soja desativado sobre os índices de trombogenicidade e aterogenicidade no leite de
ovelhas da raça Pantaneira. 
Material e Métodos: Foram selecionadas 25 ovelhas da raça Pantaneira, distribuídas em 5 grupos homogêneos (5 animais
por grupo) de acordo com idade (entre 3 a 6 anos), média de peso (39,8 ± 3,51 kg) e média de dias em lactação (65 ± 4 dias),
mantidas em confinamento de forma individual ao logo de 75 dias.Os animais foram alimentados com um concentrado
comercial (CC) (BOCOVINO®, Dourados, Mato Grosso do Sul) baseado na produção leiteira (1kg de CC por 1 kg de leite) e
feno de Aveia e Tífton ad libitum nas baias após as ordenhas. No momento das ordenhas (7h e 15h), as ovelhas recebiam os
concentrados experimentais (CE) (100 g/animal/ordenha), que foram: Controle (Con), Gordura protegida de soja (GPS – 30
g/dia), Gordura protegida de palma (GPP – 30 g/dia), combinação de GPS e GPP (Blend – 30 g/dia) e Grão de soja
desativado (GSD – 124 g/dia).Para determinação dos ácidos graxos do leite foram realizadas coletas nos últimos cinco dias de
cada período de 14 dias. Os lipídios foram esterificados segundo método de Hartman Lago (1973). Com os ácidos graxos
identificados foram calculados os índices de trombogenicidade e aterogenecidade de acordo com Ulbricth e Southgate
(1991).As análises estatísticas foram verificadas com o programa estatístico SAS 9.1. O teste de médias utilizado foi o teste
de Tukey ao nível de 5% de significância, com medidas repetidas no tempo resultando em 20 repetições por tratamento.  
Resultado e Discussão: O tratamento GSD diminuiu (p < 0,05) os índices de trombogenicidade e aterogenicidade, sendo os
tratamentos Controle, GPP e Blend com maiores médias. De acordo com Ulbricth e Southgate (1991), de acordo com os
grupos de alguns ácidos graxos mais específicos, estes podem ser potenciais promotores ou preventores da aterosclerose e da
trombose coronariana, pois atuam diretamente sobre a concentração de colesterol sérico e do colesterol de lipoproteína de
baixa densidade (LDL). Os índices de trombogenicidade e aterogenicidade determinam o potencial de agregação plaquetária,
indicando o maior potencial de trombose e aterosclerose, e quanto menores estes índices, maiores são os ácidos graxos anti-
aterogênicos presentes em determinada suplementação lipídica, com isso, maior será o potencial de prevenção ao surgimento
de doenças coronarianas (Turan et al., 2007). Desta forma, quanto menores os valores dos índices de trombogenicidade e
aterogenicidade no leite, mais desejável é, onde, no atual estudo, o grão de soja desativado permitiu os menores valores destes
índices, sendo a bio-hidrogenação a responsável por esse maior potencial em diminuir estes índices. De de acordo com Bentes
et al. (2009), uma vez que não existem valores recomendados para estes, propicia-se os menores valores destes índices, sendo
mais favoráveis o perfil de ácidos graxos benéficos à saúde humana. 
Conclusão: O grão de soja desativado é um suplemento com bom potencial na diminuição de índices de aterogenicidade e
trombogenicidade no leite de ovelhas lactantes, melhorando o perfil biológico deste leite para benefício da saúde humana. 
Agradecimentos: Agradeço a UFGD, CAPES e PRONEM – FUNDECT/CNPQ. 
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física e química e perfil lipídico de três espécies de peixes amazônicos. 3: 97-108.Fernandes, M. F.; Queiroga, R. C. R. E.;
Medeiros, A. N.; Costa, R. G.; Bomfim, M. A. D.; Braga, A. A. 2008. Caracteristicas físico-químicas e perfil lipídico do leite
de cabras mestiças Moxotó alimentadas com dietas suplementadas com óleo de sementes de algodão ou de girassol. Revista
Brasileira de Zootecnia 37: 703-710.Hartman, L.; Lago, B. C. 1973. A rapid preparation of fatty methyl esters from lipids.
Laboratory Practice 22: 475-476.Turan, H.; Sönmez, G.; Kaya, Y. 2007. Fatty acid profile and proximate composition of the
thornback ray (Raja clavata, L. 1758) from the Sinop coast in the Black Sea. Journal of FisheriesSciences.com. 1:97-
103.Ulbricht, T. L. V.; Southgate, D. A. T. 1991. Coronary heart disease: seven dierary factors. The Lancet. 338: 985-992.
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Introdução: A falta de padronização do produto final consiste em um dos entraves na cadeia produtiva da ovinocultura de
corte, resultando em um mercado inconstante e com grande variação nos preços. A preferência do consumidor é por um
animal mais leve, com uma carne mais magra. O produtor, por sua vez, tem preferência por animais com maior peso de abate,
logo, com maior quantidade de gordura. A avaliação da área de olho de lombo e da espessura de gordura subcutânea nos
estudos de carcaças ovinas são ferramentas fundamentais na estimativa da composição corporal e na determinação do
momento de abate. Conforme esclarece Queiroz et al. (2015), o abate de borregos, tomando-se como referência a espessura
de gordura subcutânea parece ser o mais coerente, devido à relação existente entre a mesma e a maturidade fisiológica.
Portanto, objetivou-se com o presente estudo avaliar os índices de musculosidade e a espessura de gordura subcutânea de
borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos corporais. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Jantar, Boa Viagem, Ceará. Foram utilizados 24 borregos da
raça Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 16,52 ± 1,92 kg e aproximadamente, 80 dias de idade,
distribuídos em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos experimentais consistiram em quatro
pesos ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis
repetições. A ração experimental foi formulada de acordo com o NRC (2007) para ganho médio diário de 200 g dia-1. A
ração apresentou a seguinte formulação, com base na matéria natural: 60% de feno de capim Tifton-85 (Cynodon dactylon)
moído, 27,21% de milho grão moído, 11,53% de farelo de soja e 1,85% de núcleo mineral. O abate dos animais foi realizado
no Frigorífico Triunfo Agroindustrial, localizado na própria fazenda onde foi conduzida a pesquisa. Os índices de
compacidade da carcaça (ICC) e da perna (ICP) foram obtidos pelas seguintes fórmulas: ICC = peso de carcaça
fria/comprimento interno da carcaça e ICP = largura da garupa/comprimento da perna. Para a mensuração da área de olho de
lombo (AOL), foi traçado o contorno do músculo Longissimus dorsi (entre a 12ª e 13ª costelas) em transparência plástica
(Muller, 1987). Nesta mesma secção, utilizando-se um paquímetro, foi medida a espessura de gordura subcutânea (EGS). Foi
realizada análise de variância e, sendo os tratamentos quantitativos, estes foram analisados por meio do desdobramento em
regressão linear, quadrática e desvio através do teste F (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Verificou-se efeito linear crescente (P<0,05) dos pesos de abate sobre o ICC, e nenhum efeito sobre
o ICP (P>0,05)), sendo a média observada de 0,511 (Tabela 1). Os índices citados são indicativos da conformação da carcaça,
pois expressam a quantidade de tecido muscular depositado por unidade de comprimento (QUEIROZ et al., 2015). Dessa
forma, maiores ICC indicam maior quantidade de músculo depositado na carcaça, resultado esperado para animais de maior
peso corporal. Comportamento semelhante ao ICC foi observado para a variável AOL, a qual foi influenciada
significativamente (P<0,05) pelo peso de abate, demonstrando efeito linear crescente. A determinação da AOL é considerada
um bom indicador da composição corporal, pois determina o conteúdo de carne da carcaça, uma vez que sua avaliação ocorre
no Longissimus dorsi, um músculo de maturidade tardia (CEZAR e SOUSA, 2007). A EGS demonstrou efeito linear
crescente (P<0,05) em resposta ao aumento do peso de abate dos animais. Observou-se que a cada quilograma de peso vivo
ganho, a EGS aumentou 0,124 mm. De acordo com Mora et al. (2015), o aumento da EGS é importante para obtenção de
melhor acabamento da carcaça, além de protegê-la contra as perdas por resfriamento. Queiroz et al. (2015) recomendam o
abate de machos Santa Inês não castrados com 3 mm de EGS, pois proporcionam melhores resultados para as características
quantitativas e qualitativas da carcaça.

 
Conclusão: O aumento do peso de abate eleva a quantidade de tecido muscular na carcaça e a espessura de gordura
subcutânea. 
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa e à
Empresa Triunfo Agroindustrial pela infraestrutura e animais cedidos para a realização da pesquisa.
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Introdução: Na região Nordeste do Brasil, o consumo de carne ovina ainda é baixo se comparado aos demais tipos de carnes
disponíveis no mercado. Apesar disso, a ovinocultura brasileira tem crescido e continua em busca de uma inserção mais
expressiva no mercado consumidor, em especial de animais mais jovens (Alves et al., 2003, Cunha et al., 2008). Uma maior
produção de quilos por cordeiros depende de muitos fatores, dentre eles a velocidade do processo de crescimento em função
da dieta fornecida (Mexia et al., 2004). No entanto, a raça Somalis Brasileira é considerada rústica e com baixo índice de
mortalidade, mas é pequena e apresenta crescimento lento (Rajab et al., 1992). Assim, é muito importante acelerar o
crescimento animal, para que eles possam ser abatidos mais jovens aumentando a produção. Este trabalho tem por objetivo
avaliar a influência da idade sobre parâmetros sanguíneos (colesterol e triglicerídeos), crescimento corporal e reprodutivos em
animais pré-púberes. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia (Universidade
Federal do Ceará). Os cuidados e procedimentos de coleta foram feitos seguindo o protocolo e diretrizes do CEUA. Quarenta
cordeiros da raça Somalis Brasileira, machos não-castrados (13,47 ± 1,76 kg e 2 meses de idade) que foram distribuídos
aleatoriamente em cinco tratamentos, com oito animais por tratamento, que consistia em dietas com níveis crescentes de EM
(4,93 -T1, 8,65-T2, 9,41-T3, 10,12-T4 e 11,24-T5 MJ/kg de MS) e elaborada de acordo com o NRC (2007). As dietas
experimentais foram oferecidas aos cordeiros duas vezes ao dia. O sangue dos animais foi obtido por venopunção jugular no
inicio (70 a 77 dias de idade), meio (98-105 dias) e no fim (126 a 133 dias de idade) do experimento. O soro sanguíneo foi
analisado quanto às concentrações de triglicerídeos e colesterol total. Mensurou-se altura da cernelha (AC), perímetro
torácico (PT), perímetro escrotal (PE), comprimento testicular (CT), largura testicular (LT), espessura testicular (ET),
comprimento do epidídimo (CE), largura do epidídimo (LE), espessura do epidídimo (EE) e espessura da bolsa escrotal
(EBE) dos cordeiros no mesmo dia das coletas de sangue. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias de
concentrações de triglicerídeos, colesterol e as demais medidas biométricas foram comparadas por meio do teste Tukey
(p<0,05), programa estatístico R. 
Resultado e Discussão: As medidas corporais e reprodutivas aumentaram significativamente (p<0,05) com a idade dos
animais, independente da dieta fornecida (Tabela 1), exceto a espessura da bolsa escrotal (EBE), que diminuiu
gradativamente. Ovinos da raça Somalis, geralmente, apresentam crescimento lento e atingem a puberdade aos 118,8 dias de
idade (Silva e Nunes, 1986). A menor EBE constatada dos 126 aos 133 dias de idade deve-se ao crescimento testicular que
contribuiu para reduzir o enrugamento da bolsa escrotal e assim reduzir a EBE. Allaoui et al. (2014), afirmaram que a idade
apresenta correlação com as mensurações testiculares CT, LT, EE e PE. As maiores medidas corporais de AC e PT dos 126
aos 133 dias de idade deve-se ao crescimento ósseo e muscular, bem como, a deposição de gordura no tecido adiposo. O PT,
em especial, pode ser observado como um fator importante para o ganho de peso devido a maior capacidade respiratória
(Silva et al., 2007). Nesse estudo, as concentrações de colesterol total e triglicerídeos apresentaram grande variação,
sinalizando que essa instabilidade lipídica é comum de ser observada em crescimento (Kaneko et al., 2008).

 
Conclusão: Existem poucos parâmetros de crescimento que influenciados somente a idade do animal, sendo a maioria deles
influenciados pela e nutrição e idade. Estes fatores que apresentam alta correlação com a idade, são fatores denominados
genéticos e os encontrados neste trabalho foram os fatores de crescimento (PT e AC) e apenas um fator reprodutivo (EE).
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Introdução: A palma forrageira representa um recurso alimentar de destaque para regiões áridas e semiáridas do mundo, em 

função de seus atributos agronômicos e bromatológicos, configurando-se como uma forragem única (BATISTA et al., 2003; 

SANTOS et al., 2013). Devido ao seu alto conteúdo de umidade (85-90%), a palma representa excelente fonte hídrica para 

animais ruminantes, sobretudo para as criações exploradas em regiões áridas e semiáridas, nas quais além da limitação 

quantitativa, muitas vezes a água disponível é de baixa qualidade. Sendo assim, quando utilizada na alimentação de 

ruminantes, a palma forrageira pode reduzir ou suprimir a necessidade do fornecimento de água aos animais (PORDEUS 

NETO et al., 2016). Com base no exposto, objetivou-se avaliar o efeito da utilização de dietas baseadas em genótipos de 

palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim sobre a ingestão de água por caprinos. 

Material e Métodos: Foram utilizados 36 caprinos machos, com peso corporal inicial médio de 19,0±2,8 kg. Os animais 

foram alojados em baias individuais, providas de comedouro e bebedouro, sendo adotado o delineamento inteiramente 

casualizado, com três tratamentos e doze repetições. O período experimental compreendeu 100 dias, sendo 30 dias de 

adaptação e 70 dias para coletas de dados. Os tratamentos experimentais consistiram de uma dieta base e de dietas contendo 

palma forrageira miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) ou orelha de elefante mexicana (OEM) (Opuntia stricta [Haw.] 

Haw), sendo formuladas visando ganho médio diário de 200 g (Tabela 1). O arraçoamento foi feito duas vezes ao dia (08h e 

15h), na forma de ração completa, com água sempre à disposição dos animais. Durante todo o período experimental, os 

alimentos e as sobras foram pesados para mensuração do consumo alimentar. As amostras de alimentos e sobras foram 

coletadas e acondicionadas em freezer a -20oC para posterior processamento e análises químicas segundo as metodologias 

descritas por Detmann et al. (2012). A água foi oferecida à vontade em baldes plásticos, pela manhã, de modo que cada 

animal recebeu 8 kg de água. O consumo da água foi determinado por meio de pesagem diária, registrando-se a diferença 

entre o peso da água restante e o peso da água fornecida no dia anterior durante todo o período experimental. As perdas de 

água por evaporação foram registradas. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5%, utilizando-se o programa SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2011). 

Resultado e Discussão: As dietas contendo palma forrageira, independente do genótipo, proporcionaram aumento na 

ingestão de água via alimentos e água total (Tabela 2). Por outro lado, observou-se diminuição do consumo voluntário de 

água, em razão do elevado conteúdo hídrico que a palma forrageira apresenta. Com relação à ingestão total de água, 

observou-se que as dietas baseadas nos genótipos miúda e OEM propiciaram aumento de 1,59 e 2,38 L, em comparação ao 

tratamento controle. Esses resultados corroboram com os encontrados por Vieira et al. (2008), quando analisaram a inclusão 

desse alimento na dieta de cabras e reforçam a importância do uso da palma como forrageira em regiões áridas e semiáridas, 

onde a disponibilidade de água é irregular e pode representar um fator limitante para a produção animal.Vale ressaltar que  

não foi percebida diferença significativa (P=0,3385) para o consumo de matéria em função das dietas (704,10; 603,56 e 

668,10 g/dia no tratamento controle, com palma miúda e com palma OEM, respectivamente). Em adição, apesar de as dietas à 

base de palma forrageira fornecerem água suficiente para atender às exigências hídricas dos animais, estimadas em 1,34 e 

1,59 L/dia em função do consumo de matéria seca (NRC, 2007) para os genótipos miúda e orelha de elefante mexicana, 

respectivamente, os animais ainda buscaram água no bebedouro. É provável que os efeitos diurético e laxativo provocados 

pelo consumo de palma forrageira aumentem o requerimento de água dos animais. 



 

Conclusão: A utilização da palma forrageira na dieta de caprinos reduz a necessidade de fornecimento de água através de 

bebedouro, o que representa uma excelente estratégia alimentar, especialmente para regiões onde esse nutriente mostra-se 

pouco disponível. 
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Introdução: A ingestão de água pelo animal visa a reposição de eletrólitos, perdidos na sudorese e micção, além disso, a
ingestão de água, tende a diminuir o estresse calórico, reduzindo assim a temperatura corporal. A dieta pode influenciar
diretamente neste consumo, porque este, auxilia no processo de digestão do alimento, em que animais alimentados com dietas
ricas em alimentos volumosos tendem a consumir menos, por causa da grande salivação gerada no momento da mastigação.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de água por ovinos Rabo Largo e Santa Inês alimentados com
dietas de alta e baixa energia. 
Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Quarenta cordeiros (20 Rabo Largo - RL e 20 Santa Inês - SI) foram confinados por 50 dias. As dietas experimentais
consistiram em diferentes teores de energia, com diferentes relações volumoso:concentrado, sendo 30:70 a dieta de Alta
Energia (AE), contendo 12,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,51 Mcal/kg de matéria seca; e 70:30 a de Baixa
Energia (BE), contendo 10,7% de proteína bruta e energia metabolizável de 2,21 Mcal/kg de matéria seca. O volumoso foi o
feno de capim Tifíton-85 e o concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e suplemento
mineral.A determinação da ingestão de água (IA) foi realizado nos últimos cinco dias do período de confinamento, sendo
coletado uma vez ao dia, próximo ao horário de fornecimento da alimentação (08hr). A água foi ofertada em baldes plásticos
com capacidade de 7 litros. O consumo foi registrado por meio da diferença entre o peso dos baldes antes e após o consumo
(SOUZA et al., 2010). As variáveis: Ingestão de água contida no alimento (IACA); Quantidade de água atendida (QA);
Ingestão de água por quilo de matéria seca ingerida (IAMS), Quantidade de total de água atendida por quilo de matéria seca
ingerida (QTAMS) foram determinadas conforme Souza et al. (2010). O delineamento foi em blocos completamente
casualizados, em arranjo fatorial 2 x 2 (dois genótipos x duas dietas). OS dados foram analisados por meio de análise de
variância e, quando significativos submetidos ao teste Tukey (P<0,05). 
Resultado e Discussão: Foi observado efeito (P<0,05) de genótipo apenas para ingestão de água contida no alimento
(IACA), em que os animais SI apresentaram maior valor médio, o que se deve ao maior consumo de alimentos (dados ainda
não publicados). Houve efeito da dieta e da interação dieta x genótipo (P<0,05) para as variáveis IA e QAA (Tabela 1), em
que os animais RL alimentados com dietas AE apresentaram a maior IA e QAA em relação aos RL alimentados com BE, este
comportamento é explicado pelo fato de que animais alimentados com altas proporções de concentrado, reduzem o tempo de
ruminação, consequentemente uma menor produção de saliva, tendo uma menor taxa de diluição, por isso, ocorre uma maior
ingestão de água pelo animal (CÂNDIDO et al., 2011).A principal via de obtenção de água pelo animal é por ingestão direta,
por causa da frequência de beber água, entretanto, quando consomem alimentos com um teor considerável de umidade,
tendem a diminuir a ingestão de água (SOUZA et al., 2010). Os valores médios observados neste estudo relacionados a
ingestão de água são superiores ao preconizado pelos comitês internacionais que sugerem 0,800 kg de água/dia para ovinos
(NRC, 2007) o que pode estar relacionado ao clima da região e alta temperaturas anuais médias.

 
Conclusão: A dieta AE, devido ao maior teor de concentrado, elevou a ingestão de água e QAA em cordeiros Rabo Largo em
relação à dieta de BE. 
Referências Bibliográficas: CÂNDIDO, E. P.; PEREIRA, G. F.; BARROS, N. A. M. T.; GUILHERMINO, M. M.;
CAVALCANTI, F. A. L.; FERNANDES JÚNIOR, F. C. Comportamento ingestivo de cabras de aptidão leiteira alimentadas
com feno de flor de seda. Agropecuária Técnica – v. 32, n. 1, p 145–151, 2011.NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC.
Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. 1.ed. Washington, D.C.:
National Academy Press, 2007.SOUZA, E. J. O.; GUIM, A.; BATISTA, Â. M. V.; ALBUQUERQUE, D. B.; MONTEIRO,
C. C. F.; ZUMBA, E. R. de F.; TORRES, T. R. Comportamento ingestivo e ingestão de água em caprinos e ovinos



alimentados com feno e silagem de Maniçoba. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.11, n.4, p.1056-1067
out/dez, 2010.



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes

 
INGESTÃO DE MATERIA SECA DE BOVINOS DE CORTE MANTIDOS A PASTO

RECEBENDO SUPLEMENTAÇÃO PROTEICO-ENERGÉTICA DURANTE A ÉPOCA SECA
DO ANO* 

KEYLA N. P. SANTOS1, AUDASLEY T. S. FIALHO1, JARBAS M. DA SILVA JÚNIOR1, SEBASTIÃO C.
VALADARES FILHO2, EDENIO DETMANN2, LUCIANA N. RENNÓ2 

*Parte da tese de doutorado do terceiro autor; 1Universidade Federal de Sergipe – Campus Sertão; 2Universidade Federal de
Viçosa

Contato: keyla-nayane@hotmail.com 
Introdução: A produção de gado de corte no Brasil se baseia principalmente em animais mantidos em pastejo, que devido as
variações sazonais que ocorrem na produção de forragem, causam alteração na disponibilidade e na qualidade do pasto
(teores de proteína e energia; Detmann et al., 2014), interferindo na produtividade animal. Assim, para uma efetiva produção
de bovinos em pastejo, o manejo nutricional constitui um dos principais fatores a ser considerado. Uma estratégia é o uso de
suplementação proteico-energética, que visa aumentar a disponibilidade de nitrogênio ruminal, permitindo maior crescimento
microbiano e consequente maior aproveitamento da fibra. Contudo, está suplementação não pode ser realizada a altas taxas de
inclusão, uma vez que pode levar a diminuição da ingestão de matéria seca (MS) proveniente do pasto (Paulino et al., 2014).
Assim, objetivou-se avaliar o consumo de MS proveniente do pasto em bovinos Nelore recebendo suplementação proteico-
energética. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na UFV, em um quadrado latino (5×5), para tal utilizou-se cinco novilhas
Nelore (peso corporal (PC) médio de 400 kg ± 15 kg) fistuladas no rúmen, mantidas em piquetes individuais com pastagem
formada por capim braquiária, dotados de bebedouros e comedouros cobertos. As dietas experimentais se basearam na oferta
de concentrado contendo 22% PB, formulado a base de milho moído (83,5%), farelo de soja (14,1%) e ureia/sulfato de
amônia (2,4%), sendo ofertado uma única vez ao dia (12h), nos níveis de 0, 3, 6, 9 e 12 g/kg do PC, totalizando cinco
tratamentos experimentais (PC0, PC3, PC6, PC9 e PC12, respectivamente). Cada período experimental teve duração de 15
dias (12 de adaptação e três de coleta de fezes). A amostragem das fezes foi realizada a cada quatro horas (4h00, 8h00, 12h00,
16h00, 20h00 e 24h00; total de 18 amostras/animal/período). Em cada período experimental para avaliação qualitativa do
pasto realizou-se simulação manual de pastejo em cada piquete, no 13° e 15° dias. Para estimativa da excreção de MS fecal,
foi realizado o fornecimento de TiO2 (15 g/animal) entre o oitavo e 15º dia. Para estimar o consumo de MS de pasto foi
utilizada a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi; Detmann et al., 2001). Nas amostras de forragem, fezes e do
concentrado foram quantificados os teores de MS, FDN corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), o teor de FDNi e a
concentração de dióxido de titânio nas fezes seguindo Detmann et al. (2012). Os procedimentos estatísticos foram realizados
utilizando o PROC MIXED do SAS 9.4 (significativo a P<0,05). 
Resultado e Discussão: Efeito linear positivo (P=0,001) foi observado sobre o consumo de MS total (Tabela 1), com maior
média de ingestão para o PC12, devido ao aumento nas quantidades de suplemento (MSs) fornecido aos animais. Contudo,
foi observado efeito quadrático (P=0,018) sobre a ingestão de MS proveniente do pasto (MSp), com maior média para o PC3
e menor média no PC12. À medida que se aumentou a quantidade de suplementação, observou-se maior consumo de MS
total, porém com redução na ingestão de MSp, o que segundo Paulino et al. (2014) pode ser explicado pelo efeito associativo
de substituição entre suplemento-pasto-consumo, o que acarreta em uma diminuição no consumo de MSp e aumento da
ingestão de MSs (Reis et al., 2009). Para Zin e Garces (2006) valores superiores a 0,8% do PC fornecido na forma de
suplementação causam redução no consumo de forragem.Desta forma, a suplementação influenciou a ingestão FDNcp de
forma quadrática (P=0,007), causado pela substituição do consumo de material forrageiro pelo amento no consumo de
concentrado, material menos fibroso.

 
Conclusão: A suplementação proteico-energética é utilizada como uma forma de aumento dos teores disponíveis de
nitrogênio e energia para bovinos mantidos a pasto, contudo causa diminuição na ingestão de forragem quando ofertada em
níveis próximos ou superiores a 9 g/kg do peso corporal. 
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Introdução: A ovinocultura é de grande importância para o setor agropecuário no Nordeste e no Sul do Brasil. Um dos 

atrativos dessa atividade, segundo Nix (1988), é o baixo capital de investimento, com baixa demanda nutricional e instalações 

simples, principalmente para a área de confinamento.Tendo em vista a intensificação dos sistemas de produção, esta atividade 

requer maior busca por ingredientes de alto valor nutritivo e que conciliem valor ao produto final com baixo custo de 

produção, como é o caso do aproveitamento de resíduos agroindustriais (OLIVEIRA et al., 2017). O uso destes resíduos pode 

trazer resultados satisfatórios na produção de carne ovina (DE SÁ, 2015). O resíduo úmido de cervejaria possui elevada 

qualidade nutricional e grande potencial para a produção animal (FRASSON, 2015).Nesse contexto, o presente trabalho 

objetivou-se avaliar o capital para investimento e custeio de um confinamento de ovinos alimentados com dietas contendo 

resíduo úmido de cervejaria. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal do Maranhão, 

Campus São Luís – Maracanã.Os tratamentos constituíram-se em níveis crescentes de inclusão do resíduo úmido de 

cervejaria, obtido em indústria cervejeira local (AMBEV), nas proporções de 0, 10, 20 e 30%, sendo a dieta controle 

composta por volumoso (feno de capim Tífton-85) e concentrado. As dietas foram formuladas de modo a serem isoprotéicas e 

isoenergéticas, de acordo com o National Research Council – NRC (2007). Adotou-se um delineamento inteiramente 

casualizado, com 5 repetições, utilizando-se 50 borregos machos, inteiros, sem padrão de raça definida, com peso médio de 

17,5 ± 1,51 kg e idade média de 8 meses. O confinamento compreendeu um período de 77 dias, sendo 14 destinados à 

adaptação.Para a análise de investimento e custeio, considerou-se os preços de mercado adotados para os ingredientes das  

rações e para o peso vivo (PV) dos animais destinados ao abate. No levantamento de custos foram consideradas as despesas 

de custeio (mão-de-obra familiar – R$ 788,00, alimentação animal, manutenção e combustível de máquinas e equipamentos, 

medicamentos, energia elétrica, assistência técnica e compra de animais), despesas com investimentos (instalações e 

equipamentos), depreciação das instalações, máquinas e equipamentos, além da remuneração de capital investido, obtendo-se 

assim as despesas totais do sistema. Utilizou-se a mesma composição de custos observado no Sistema Integrado de Custos 

Agropecuários – CUSTAGRI (MARTIN, et al., 1998). 

Resultado e Discussão: As despesas de investimento obtiveram menor valor na inclusão de 20% de resíduo úmido de 

cervejaria (0,371 R$/KgPV). Tal fato ocorre devido ao retorno em peso vivo que os animais demonstraram ao término do 

experimento, sendo o mais atrativo pelo menor custo e excelente retorno em produtividade. Não houve distinção de preço 

total entre os itens de investimento dos diferentes níveis, tendo em vista o uso do mesmo lote. Observou-se, no entanto, uma 

variedade na rotatividade do mesmo, que concedeu diferentes retornos em produtividade para cada nível de inclusão (Tabela 

1).Nota-se maiores despesas de investimento para o nível de 10% de inclusão, sobretudo para a demanda de maquinário, em 

que a relação volumoso-concentrado requer maior percentual de volumoso, utilizando-se principalmente o triturador (0,101 

R$/KgPV).No nível de 20% de inclusão houve menor gasto com o volumoso, que onera o valor total das rações, uma vez que 

o percentual de concentrados nesse tratamento é superior ao de volumoso. O fator de produção que mais onerou as despesas 

no nível de 10% de inclusão foi o concentrado, devido a presença de soja em sua composição e a grande porcentagem de 

volumoso em relação aos níveis de 20 e 30% de inclusão (Tabela 2).Verificou-se um decrescimento linear nos custos com a 

alimentação semelhante ao de Brochier (2008), ocorrendo devido à redução progressiva do volumoso com o aumento da 

inclusão do resíduo. Todavia, o aumento dessa inclusão elevou os gastos com a mão-de-obra. 



 

 

Conclusão: A inclusão de 20% de resíduo úmido de cervejaria na dieta de ovinos em confinamento apresenta menor capital 

de investimento e custeio, sendo o aproveitamento deste coproduto uma boa alternativa para a sua destinação adequada. 
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Introdução: Um dos desafios enfrentados na criação de caprinos e ovinos é a produção de alimentos, já que na região
Nordeste, onde a instabilidade dos fatores climáticos acarreta longos períodos de estiagem e carência de alimentos (ALVES et
al., 2013). Diante da relevância socioeconômica que a atividade proporciona aos agricultores familiares e da importância das
práticas alimentares, objetivou-se com este estudo caracterizar o manejo alimentar praticado na criação de caprinos e ovinos
nas mesorregiões Oeste e Central Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte. 
Material e Métodos: Foram visitadas 66 propriedades, sendo 39 pertencentes à mesorregião Oeste Potiguar e 27 na Central
Potiguar, totalizando sete municípios: Apodi, Caraúbas, Mossoró, Lajes, Pedro Avelino, Angicos e Afonso Bezerra. Os dados
foram obtidos com a aplicação de questionários individuais aos produtores, contendo informações acerca do manejo alimentar
adotado na criação de caprinos e ovinos, em seguida os dados foram tabulados e posteriormente analisados com o auxílio do
programa operacional Microsoft® Office Excel® 2010, utilizando estatística descritiva básica de distribuição de frequência
em relação ao número total de entrevistados. 
Resultado e Discussão: De acordo com os resultados obtidos nos questionários, pode-se observar que 97,44% dos produtores
fornecem ração concentrada aos animais, sendo 36,36% apenas para matrizes paridas, 27,27% fornecido a todos os animais e
24,24% abastecido somente aos animais debilitados. Do total de sal fornecido, tem-se o sal mineral (87,88%) e sal comum
(9,09%). Onde 96,97% do total de animais recebem suplementação alimentar (Tabela 1). Já em relação à reserva alimentar, a
maioria dos produtores (54,55%) realiza essa prática, sendo 61,11% na forma de silagem, 19,45% feno e sete produtores
produzem feno e silagem. A utilização de estratégias alimentares é importante, pois possibilita melhor rendimento dos
animais e visa à conservação de forragens abundantes na estação chuvosa (CAMPOS et al., 2017). 90,91% dos proprietários
afirmam que os animais pastam na Caatinga, destes apenas 13,33% fazem algum tipo de melhoramento na Caatinga. Com
esse cenário, 33,33% das propriedades informaram ter água suficiente nas épocas de estiagem. A Caatinga, fonte de alimentos
para os rebanhos da região, contribui para a produção animal. Em vista de esse bioma representar um valioso suporte
forrageiro, o mesmo precisa ser bem manejado, com o propósito de evitar riscos na pele e estresses desnecessários nos
animais. Na produção animal, os custos com alimentação chegam a variar muito, podendo alcançar até 80%, como visto por
Fortaleza et al. (2009). Esses gastos tornam a atividade mais cara, impossibilitando os pequenos produtores de investirem na
compra de insumos.

 
Conclusão: A busca por meios para suprir o déficit alimentar dos rebanhos, os caprinovinocultores fornecem aos animais
concentrado e a vegetação da Caatinga como fonte de alimento. Contudo, ainda é pouco utilizada práticas de melhoramento
da Caatinga. Portanto, torna-se importante a atuação de profissionais qualificados e o uso de alternativas alimentares para
suprir as exigências nutricionais dos animais. 
Referências Bibliográficas: ALVES, M. M. A.; LIMA, A. M. C.; ALVES, S. M.; ALVES, F. S. F. Estratégias alimentares
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U n i v e r s i d a d e  E s t a d u a l  V a l e  d o  A c a r a ú ,  2 0 1 3 ,  S o b r a l .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.uvanet.br/sadoc/participante/trabalho/trab_ini_d01bb639e8a3b4a1a71fa773a7e6983d.pdf. Acesso em: 04 set.
2019.CAMPOS, F. S.; GOIS, G. C.; VICENTE, S. L. A.; MACEDO, A.; MATIAS, A. GOMES DA SILVA. Alternativa de
forragem para caprinos e ovinos criados no semiárido Caatinga, conservação, produção animal. Nutri Time Revista
Eletrônica, Viçosa, v.14, n.2, p.5004-5013, 2017.FORTALEZA, A.P.S.; SILVA, L.D.F.; RIBEIRO, E.L.A.; BARBERO,



R.P.; MASSARO JR, F.L.; SANTOS, A.X.; CASTRO, V. S.; CASTRO, F.A.B. Degradabilidade ruminal In Situ dos
componentes nutritivos de alguns suplementos concentrados usados na alimentação de bovinos. Semina: Ciências Agrárias, v.
30, p. 481-496, 2009.
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Introdução: Em sistemas extensivos de produção no semiárido do Nordeste brasileiro, a vegetação da Caatinga constitui a 

principal fonte forrageira. No entanto, o potencial forrageiro da caatinga é dependente das condições edafoclimáticas locais 

(SANTOS et al., 2010). Nestas condições, a irregularidade na oferta de forragem quantitativa e qualitativa impõe restrições 

nutricionais e, consequentemente, compromete os índices produtivos do rebanho. A suplementação se torna uma alternativa 

para amenizar esses efeitos, principalmente no período gestacional. A trajetória de crescimento pré-natal e pós-natal é 

sensível aos efeitos diretos e indiretos da ingestão materna e ocorrência de restrição materna pode resultar em crias com peso 

e tamanho reduzidos, implicando em menor desenvolvimento ponderal das mesmas (GUEDES et al., 2015). Desta forma, 

objetivou-se avaliar as medidas biométricas de cordeiros Morada Nova, do nascimento ao desmame, oriundos de ovelhas 

suplementadas durante a gestação na caatinga. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral, Ceará. O estudo ocorreu no 

período de dezembro de 2017 a junho de 2018. Foram utilizados 50 cordeiros oriundos de ovelhas Morada Nova mantidas em 

pasto nativo da Caatinga recebendo suplementação. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos correspondendo à quantidade de concentrado fornecido durante a gestação conforme a seguir: S1 – 200 g ovelha- 

1 dia-1 até os 2/3 iniciais de gestação; S2 – 200 g ovelha-1 dia-1 durante a gestação; S3 – 350 g ovelha-1 dia-1 até os 2/3 

iniciais de gestação; S4 – 350 g ovelha-1 dia-1 durante a gestação. Os suplementos foram formulados seguindo as 

recomendações do NRC (2007) para atendimento às exigências de fêmeas em gestação. O concentrado foi composto por 

milho moído (73,33%), farelo de soja (6,80%), torta de algodão (18,23%) e calcário (1,64%), em base de MS. As avaliações 

da biometria foram realizadas do nascimento ao desmame, correspondendo aos dias 0 (nascimento); 15; 30; 45; 60; 75 e 90.  

A morfometria corporal dos cordeiros foi obtida com o auxílio de fita métrica e de um hipômetro, conforme metodologia 

sugerida por Yañez et al. (2004). No momento da obtenção das medidas morfométricas, os animais foram dispostos em 

posição de estação. Foram avaliadas as medidas: altura de cernelha, perímetro torácico, comprimento corporal, altura da 

garupa e perímetro da perna. Os dados foram submetidos à comparação de médias por meio do teste Tukey (P<0,05) 

utilizando o procedimento PROC GLM do software SAS 9.0. 

Resultado e Discussão: A suplementação fornecida às matrizes durante a gestação influenciou as medidas morfométricas e a 

velocidade de crescimento dos cordeiros (P<0,05). Observou-se que os cordeiros oriundos de ovelhas suplementadas com S1, 

bem como S2, apresentaram maior desenvolvimento de altura de cernelha ao longo do tempo. Comportamento semelhante foi 

observado para a altura de garupa. As referidas medidas são consideradas indicativos de diferença na velocidade de 

crescimento ósseo em relação aos aumentos em peso na carcaça (COSTA JÚNIOR et al., 2006). Com relação ao perímetro 

torácico, foram observadas as maiores médias em cordeiros nascidos de matrizes suplementadas com S1 e S2 (45,06 e 43,96 

cm, respectivamente). O perímetro torácico é uma característica que tem alta correlação com o peso corporal, podendo ser  

utilizadas para estimativa do peso (MOTA et al., 2017). Para o comprimento corporal, os cordeiros nascidos de ovelhas 

suplementadas com S3 e S4 apresentaram as menores médias ao nascimento (24,92 e 25,99 cm, respectivamente), contudo, 

estes animais apresentaram boa velocidade de crescimento. O comprimento corporal do animal apresenta correlação com o 

comprimento interno da carcaça de cordeiros e esta correlação é um bom indicativo do peso e das características da carcaça 

(VARGAS JÚNIOR et al., 2011). Já para o perímetro de pernil, a maior média foi obtida em cordeiros oriundos de animais 

suplementados com S1, o que indica maior quantidade de músculo em um dos cortes mais nobres da carcaça, e 

consequentemente, mais valorizados na espécie ovina. 
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Conclusão: A suplementação fornecida à matriz durante a gestação influencia o desenvolvimento biométrico dos cordeiros 

após o nascimento, sendo a suplementação da ovelha com 200 g dia-1 somente nos dois terços iniciais da gestação a que 

demonstra efeitos positivos sobre as medidas biométricas dos cordeiros, especialmente sobre a medida de pernil. 

Agradecimentos: A FUNCAP, CNPq, CAPES e EMBRAPA Caprinos e Ovinos pelo suporte técnico e financeiro na 

execução do experimento. 
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Introdução: No sistema de produção de carne, as características quantitativas da carcaça são importantes, devido a relação
direta com produto final. Para Siqueira et al. (2001), alguns fatores podem afetar a composição da carcaça, sobretudo a
alimentação, o genótipo e o ambiente. Dietas com alto teor de concentrado se tornaram economicamente viáveis em função
da elevação no custo de produção de volumosos e ao aumento da oferta de coprodutos da indústria (CERVIERI, 2009),
tornando a opção de confinamento uma realidade mais próxima. Assim, tortas oleaginosas oriundas da caatinga, utilizadas na
produção do biodiesel, surgem como alternativas de alimentos que podem ser utilizadas em substituição aos componentes
mais caros do concentrado promovendo consequentemente efeitos nas carcaças dos animais. Diante desse contexto, o
objetivo desse presente trabalho foi avaliar o efeito da torta de dendê em dietas de alto concentrado sobre medidas
morfométricas da carcaça de cabritos terminados em confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizado no
município de Entre Rios, BA. Utilizou-se 32 cabritos sem raça definida (SRD), machos, inteiros, com peso corporal de 20 kg
e idade média de 5 meses. Os animais foram distribuídos em tratamentos, constituídos por dietas de alto concentrado com
níveis de 0, 120, 240 e 360 g/kg de MS de inclusão da torta de dendê. As dietas foram compostas por silagem de milho
(20%), como volumoso, e concentrado (80%) constituído por milho moído, farelo de soja e torta de dendê, formuladas
segundo o NRC (2007) para um ganho de peso diário de 250g. Após o período de confinamento, foi realizado o abate. Após
os cabritos terem sido submetidos a jejum de sólidos, foram abatidos após insensibilização por eletronarcose seguida por
sangria, evisceração e toalete. Após o resfriamento por 24 horas da carcaça foram avaliadas as seguintes medidas
morfométricas: comprimento externo e interno da carcaça, comprimento e perímetro de perna, largura e perímetro da garupa,
perímetro torácico e profundidade do tórax, conforme Yáñez (2002). Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e teste de regressão assumindo 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: As medidas morfométricas na carcaça em cabritos de cortes não foram influenciadas pela inclusão
da torta de dendê em dietas de alto concentrado (P>0,05). Portanto, a ausência de efeito corrobora com a Lei da harmonia
anatômica descrita por Boccard e Drumond (1960), uma vez que carcaças de pesos e quantidades de gordura similares,
praticamente apresentam em todas as regiões corporais proporções semelhantes.

 
Conclusão: A inclusão da torta de dendê no nível de até 360 g/kg de MS em dietas de alto concentrado não influencia as
medidas morfométricas na carcaça de cabritos de corte. 
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4, p. 355-365, 1960.CERVIERI, R. C. Evolução do manejo nutricional nos confinamentos brasileiros: importância da
utilização de subprodutos da agroindústria em dietas de maior inclusão de concentrado. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL
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Botucatu: FMVZ, 2009. CD-ROM. 2009.SIQUEIRA, E .R.; et al. Efeito do sexo e do peso ao abate sobre a produção de
carne decordeiro. Morfometria da carcaça, pesos dos cortes, composição tecidual e componentes não constituintes da carcaça.
Revista Brasileira de Zootecnia, v.30, n.4, p.1299 – 1307, 2001.NRC. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient
requirements of sheep. Washington: National Academy Press, p.99, 2007.OLIVEIRA, S. R. Desempenho e característica da
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Introdução: Apesar da importância socioeconômica da pecuária no semiárido brasileiro, os sistemas de exploração animal 

apresentam baixos índices de produtividade, principalmente devido à escassez de água, que contribui para baixa produção de 

alimentos (ARAUJO, 2008). A palma forrageira, por conter cerca de 90% de água pode garantir o suprimento hídrico de 

animais, principalmente os pequenos ruminantes, onde os caprinos se destacam por sua maior resistência à ambientes áridos 

(GARCIA, 2008). A comercialização de caprinos no Nordeste ocorre, tradicionalmente, com base no peso vivo dos animais, 

que são destinados ao abate com média de 25 kg, gerando carcaças com 12 a 13 kg (SOUZA, 2015). O estudo da morfometria 

in vivo e da carcaça permite analisar respostas às diferentes dietas ofertadas aos animais (SOUZA, 2009). Neste sentido, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar duas ofertas de palma forrageira (25% ou 55%) com ou sem oferta de água de 

dessedentação sobre a morfometria da carcaça de caprinos. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca. Utilizou-

se 28 caprinos machos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 19 + 1,7 kg. Os animais foram 

identificados, everminados, vacinados, alojados individualmente em baias e distribuídos em 4 tratamentos, sendo dois níveis 

de palma forrageira (25% ou 55%), com ou sem acesso à água de bebida. Todos os tratamentos tiveram relação 

volumoso:concentrado de 80:20, sendo as ofertas de palma estudadas (25% ou 55%) complementadas com feno de Tifton 

(55% ou 25%). O experimento teve duração de 90 dias, sendo os animais abatidos ao final do período experimental. Após o 

abate, as carcaças foram armazenadas em câmara fria por 24h a 4°C, penduradas em ganchos apropriados. Posteriormente, as 

carcaças frias foram mensuradas com auxílio de fita métrica e hipômetro. Foram tomadas as seguintes medidas: comprimento 

externo da carcaça, comprimento interno da carcaça, comprimento de perna, perímetro da perna, perímetro do tórax, 

perímetro da garupa, profundidade de tórax, largura de tórax, largura de garupa, além dos escores de conformação (1 a 5),  

gordura de cobertura (1 a 5) e gordura perirrenal (1 a 3), seguindo metodologia de Cesar & Souza (2007). O delineamento  

estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x2, com sete repetições/tratamento. Os dados 

foram avaliados por meio de análises de variância utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG 

(SAEG, 2000). Utilizou-se o teste F em nível de 5% de probabilidade. 

Resultado e Discussão: Houve interação (P=0,046) entre o nível de palma e do acesso ou não à água apenas para o perímetro 

da garupa (Tabela 1). Não houve efeito do nível de palma nem do acesso à água para nenhuma das demais características 

avaliadas (P>0,05). Observa-se que os escores para conformação (1,1), cobertura de gordura subcutânea (1,2) e gordura 

perirrenal (1,7) apresentaram valores muito baixos, mostrando que as carcaças se apresentaram mal conformadas e com pouco 

deposição de gordura, tanto visceral como subcutânea. Como citado por Cesar & Souza (2007), os caprinos por natureza, têm 

o corpo escassamente coberto por gordura subcutânea, o que pode influenciar no aumento das perdas de peso por 

resfriamento, marmoreio e sabor da carne. Normalmente, caprinos SPRD (sem padrão racial definido), como os deste 

experimento, são animais que apresentam baixo rendimento de carcaça, com pouca gordura subcutânea e intramuscular, 

resultando em carcaças de má conformação. Essa baixa deposição de gordura de cobertura contribui para maior perda de água 

das carcaças durante o resfriamento e transporte, influenciando negativamente no rendimento e maciez da carne. As carcaças 

devem apresentar cobertura mínima de gordura de cobertura para garantir a proteção contra o frio, evitando maiores perdas de 

água e o encurtamento pelo frio. 

Tabela 1 - Medidas da carcaça (cm) de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte 

exclusiva de água 
 

  Palma (%) Aceso a água  Valor de p13 

Variável 
25 55 Com Sem 

EPM 
Palma Agua PxA 

CEC1 45,54 45,43 45,21 45,75 0,44 0,921 0,622 0,767 

c1c 2 52 ,89 51 ,29 51,71 52,46 0,81 0,406 0,696 0,951 

CPERNA3 39,36 39,00 38,89 39,46 0,37 0,665 0,490 0,303 

PPERNA4 29 , 82 28 ,68 28 , 51 29,99 0,49 0,281 0,169 0,902 

PTORAX5 60,07 59,82 59,46 60,43 0,54 0,847 0,459 0,640 

PGARUPA6 47 ,17 46 ,34 45,99 47,52 0,59 0,547 0,272 0,046 

PROFTOR7 24 ,05 24 ,02 24 ,0 9 23,99 0,42 0,971 0,912 0,504 

LTORAX8 13,07 12,30 12,56 12,81 0,24 0,160 0,652 0,937 

LGARUPA9 15,82 14,82 15,41 15,23 0,34 0,217 0,824 0,668 

CONFOR (1 a 5)1º 1,21 1,14 1,29 1,07 0,06 0,622 0,146 0,146 

GCOBER (1 a 5)11 1,29 1,21 1,36 1,14 0,07 0,678 0,219 0,678 

GORDPR (1 a 3)12 1,64 1,71 1,71 1,64 0 , 08 0,708 0,704 0,707 
1Comprímento Externo da Carcaça;  2ComprímentoInterno  da  Carcaça;  3Comprimento  da  Perna;  4Perímetro 

da perna; 5Perímetro Torácico; 6Perímetro da Garupa; 7Pro fundidade do Tórax ; 8 L a r gura do Tórax ; 9Largura 
da Garupa; 10Conformação da carcaça; 11Gordura de Cobertura; 12Gordura Perirrenal. 
13Valor de significância: Efeito dos níveis de palma; Efeito acesso a água; Interação palma x água 



 

Conclusão: A palma forrageira, na proporção de 25 ou 55%, pode substituir a água de dessedentação sem afetar a 

morfometria da carcaça em caprinos. 

Referências Bibliográficas: ARAUJO, L.F; SILVA, F.L; BRITO, E.A. et al. 2008. Enriquecimento protéico da palma 

forrageira para alimentação de ruminantes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.60, n.2, p.401-407. 

CEZAR, M.F; SOUSA, W.H. Obtenção, avaliação e classificação. Carcaças ovinas e caprinas. Uberaba: Agropecuária 

Tropical, 2007. 232p.GARCIA, G.; OLIVEIRA, R.P; TOSTO, M.S. et al. 2008. Utilização de uréia no resíduo desidratado de 
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Brasileira de Zootecnia. v.37, n.10, p.1890-1896. SOUZA, C.M; MEDEIROS, A.N; COSTA, R.G. et al. 2015. Características 

da carcaça e componentes não integrantes da carcaça de caprinos Canindé suplementados na caatinga. Revista Brasileira 

Saúde Produção Animal. v.16, n.3, p.723-735.SOUZA, W.H; BRITO, E.A; MEDEIROS, A.N. et al. 2009. Características 
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1Universidade Federal de Campina Grande - UFCG/CSTR2Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

Contato: felipe_napoliao@hotmail.com 
Introdução: A ovinocultura é de extrema importância para o Nordeste brasileiro, pois se apresenta como alternativa na oferta
de carne e coprodutos, além de contribuir para a melhoria na dieta alimentar da população. A busca por ingredientes menos
onerosos é vista como uma estratégia para produzir carcaças com padrão de qualidade diferenciado.A palma forrageira surge
como potencial, por apresentar alta produção de matéria seca por unidade de área e alto teor de energia. Porém, seu uso na
alimentação de ruminantes é limitado pelo baixo teor de fibra em detergente neutro (MONTEIROet al., 2014), havendo
necessidade de associá-la a uma fonte de fibra com alta efetividade, podendo esta ser a cana-de-açúcar por possuir menor
custo, quando comparada a outros volumosos. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito da substituição da cana-de-açúcar
por palma forrageira na dieta de ovinos sobre as medidas morfométricas da carcaça. 
Material e Métodos: Todas as práticas de manejo animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da
Experimentação Animal licença n° 009/2015. Foram utilizados 36 animais da raça Santa Inês, machos, não castrados, com
peso inicial médio de 22 ± 2,3 kg, distribuídos num delineamento de blocos ao acaso com quatro níveis de substituição (0, 33,
66 e 100% na MS) da cana-de-açúcar pela palma forrageira e oito repetições. Os ingredientes utilizados nos concentrados
foram milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, ureia, sal comum e suplemento mineral. Como volumosos foram utilizados
a cana-de-açúcar e palma miúda As dietas foram formuladas de acordo com as recomendações do NRC (2007). Após os 70
dias experimentais, os animais foram abatidos. Com as articulações tarso metatarsianas distanciadas em 17 cm, e penduradas
por meio de ganchos, foram tomadas as seguintes medidas morfométricas segundo metodologia de CEZAR & SOUZA
(2007): Comprimento interno da carcaça (CIC), Largura da garupa (LG), Perímetro da garupa (PG), Comprimento da perna
(CP), Perímetro da perna (PP), Profundidade do tórax (PT), Largura do tórax (LT) e Perímetro torácico. Além disso, foram
calculados os índices de compacidade da carcaça (ICC) (ICC kg/cm = PCF/CIC) e perna (ICP), através da relação entre a
largura da garupa (LG) e o comprimento da perna (CP), (ICP cm/cm = LG/CP). Após análise de variância foi realizada
análise de regressão adotando 0,05 de significância como nível crítico de probabilidade para o erro tipo I por meio do SAS
versão 9.4. 
Resultado e Discussão: Não houve efeito da substituição sobre as medidas morfométricas com exceção da largura de tórax
que apresentou comportamento quadrático com largura máxima estimada com 42,07% de substituição da cana de açúcar pela
palma forrageira em 23,9 cm e perímetro da perna que apresentou efeito linear decrescente (Tabela 1). SILVA & PIRES
(2000) afirmam que as medidas realizadas na carcaça se fazem importantes por permitirem correlações com outras medidas
ou com os tecidos constituintes da carcaça, possibilitando a estimativa das suas características físicas.Os resultados obtidos
neste trabalho em relação à morfometria mostram que as medidas lineares não variaram de acordo com a substituição, com
exceção da largura do tórax. As medidas perimetrais, que são dependentes do desenvolvimento muscular, também não
apresentaram influência das dietas, exceto o perímetro da perna que apresentou comportamento linear decrescente. Índices de
compacidade mostram a relação entre peso e comprimento, permitindo a avaliação da quantidade de tecido depositado por
unidade de comprimento. O índice de compacidade da carcaça apresentou efeito quadrático com valor máximo de
armazenamento de tecido estimado em 0,28 kg/cm com 43,37% de substituição. Este comportamento mostrou
compatibilidade com o da largura do tórax, onde praticamente no mesmo nível de substituição apresentou o seu valor
máximo. Com relação ao índice de compacidade da perna, foi verificado comportamento quadrático com valor máximo de
0,57 cm/cm com 45,5% de substituição.



Conclusão: Recomenda-se a substituição da cana de açúcar pela palma forrageira em 44% tendo em vista que esse nível
melhorou as medidas morfométricas da carcaça. 
Agradecimentos: À FACEPE.  
Referências Bibliográficas: Cezar, M.F., Souza, W.H. Carcaças Ovinas e Caprinas: obtenção, avaliação classificação.
Uberaba, MG: Editora Agropecuária Tropical, 2007. 147 p.Monteiro, C.C.F., Melo, A.A.S., Campos, J.M.S., Souza, J.S.R.,
Silva, E.T.S., Andrade, R.P.X. and Silva, E.C., 2014. Replacement of wheat bran with spineless cactus (Opuntia ficus indica
Mill cv Gigante) and urea in the diets of Holstein x Gyr heifers. Tropical Animal Health and Production, 46, 1149-
1154.NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants: sheep. Goats, Cervids, and
new world Camelids. National Academy Press, Washington, D.C 2007.Silva, L.F.; Pires, C.C. Avaliações quantitativas e
predição das proporções de osso, músculo e gordura da carcaça em ovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, p.1253-
1260, 2000.
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Introdução: Altas temperaturas ambientais são verificadas durante grande parte do ano nas regiões Semiáridas influenciando
negativamente o desempenho de vacas em lactação, provocando estresse crônico (West et al., 2003) e redução no consumo de
matéria seca (Thornton et al., 2009), com consequente redução no desempenho animal (Avendaño-Reyes et al. 2006). Foi
demonstrado que a mudança na frequência e no tempo de fornecimento da ração pode influenciar a ingestão de matéria seca e
o teor de gordura do leite de vacas criadas em regiões de clima temperado (Nikkhah et al., 2008). Pesquisas com vacas
mestiças em lactação no semiárido são escassas. Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes horários de fornecimento da
ração de vacas mestiças lactação mantidas em região Semiárida durante a estação quente sobre o consumo e digestibilidade
dos nutrientes, produções de leite, gordura e proteína, e eficiência de síntese de proteína microbiana. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Baronesa, em Altinho-PE, clima semiárido (Bs'h), segundo
Köppen. O Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi calculado segundo Kelly e Bond (1971). Oito vacas mestiças
Holandês × Gir com peso corporal médio de 600 ± 35 kg, produção média de leite de 20 kg/d e 80 dias em lactação foram
distribuídas em dois quadrados Latinos 4 × 4 (quatro períodos de 21 dias, sendo 14 dias para adaptação e 7 para coleta de
dados e amostras). Os tratamentos consistiram em diferentes horários de fornecimento da ração às 7h e 14h; 7h, 14h e 20h; 7h
e 16h; 7h e 18h. Os ingredientes e proporções utilizados na dieta foram cana de açúcar (45%), fubá de milho (24%), farelo de
soja (13%), farelo de trigo (15%), ureia (0,9%) e mistura mineral (2,1%). A ração foi fornecida ad libitum na forma de
mistura total. Foi realizada análise bromatológica dos alimentos, sobras e fezes de acordo com (Detmann et al., 2012). As
vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia, e suas produções registradas diariamente, fazendo-se amostras compostas
proporcionais à produção de leite por dois dias consecutivos durante o período de coleta para análise de composição.
Amostras spot de urina foram usadas para análise de derivados de purina e síntese de proteína microbiana (Chen e Gomes
1992). Os dados foram analisados utilizando a função PROC MIXED do SAS Software, e as médias comparadas pelo teste de
Tukey. 
Resultado e Discussão: A temperatura de bulbo seco variou de 18 a 32,1 °C (24,4 °C) e o ITU variou de 65,7 a 79,7 (72,3).
No intervalo entre 12h00 e 16h00, os valores de ITU registrados poderiam levar as vacas a um leve estresse térmico
(Armstrong, 1994). A participação do Zebu na composição genética de vacas aparentemente foi eficaz em conferir tolerância
às condições ambientais no Semiárido, possivelmente justificando a ausência de efeito no consumo de matéria seca, proteína
bruta e NDT (Tabela 1), consequentemente, na produção e composição do leite (Tabela 2), independente da estratégia de
alimentação utilizada.Durante a estação quente, para vacas em lactação se recomenda o fornecimento da ração nos períodos
mais frescos do dia, entretanto no presente estudo os animais estrategicamente ajustaram o comportamento ingestivo,
mantendo um consumo constante durante o dia independente dos valores elevados de ITU. Vale ressaltar que a amplitude
térmica foi de 18 a 32,1 °C, o que possibilitou um ajuste fisiológico dos animais evitando o estresse calórico.

 
Conclusão: Recomenda-se a administração de ração duas vezes ao dia (7h e 16h) para vacas mestiças em lactação por ser
uma prática comum nos sistemas de produção de leite no Semiárido do Brasil. 
Referências Bibliográficas: ARMSTRONG, D.V. Heat stress interaction with shade and cooling. 1994. Journal of Dairy
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LACTANTES EM PASTEJO SUPLEMENTADAS COM GLICERINA LOIRA 
LENICE BRITO DOS SANTOS1, ALINE GONÇALVES CRUZ1, FABIANO FERREIRA DA SILVA1, LOHANNE
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Introdução: A produção do biodiesel ocorre através de esterificação ou transesterificação, o segundo é o mais utilizado,
trata-se de uma reação química que ocorre entre os óleos vegetais ou gorduras animais com etanol ou metanol, utilizando um
catalisador, da qual também se extrai o glicerol, produto com aplicações diversas. O glicerol ou glicerina loira por apresentar
uma composição energética, pode ser utilizado em dietas para animais ruminantes em substituição aos alimentos tradicionais,
desde que não comprometa o desempenho e comportamento alimentar dos animais. As variáveis comportamentais podem ser
utilizadas para nortear a avaliação da dieta. Assim, o conhecimento do comportamento ingestivo dos animais, de acordo com
a dieta fornecida, é de grande importância para avaliação de seu desempenho produtivo (Missio et al., 2010). Diante do
exposto, objetivou-se avaliar os números de períodos das atividades comportamentais de vacas lactantes em pastejo,
suplementadas com glicerina loira. 
Material e Métodos: A pesquisa foi aprovada pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA) da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia, sob número 81/2015. O experimento foi realizado na fazenda Valeu Boi, município de Encruzilhada-
BA. No período de 06 de janeiro a 30 de março de 2015. Foram utilizadas 8 vacas mestiças (Holandês x Zebu). As 8 vacas
foram distribuídas em dois Quadrados Latinos 4 x 4, sendo quatro períodos experimentais, com duração de 21 dias cada. O
volumoso foi pasto de Brachiaria brizantha. As dietas foram constituídas com 4 níveis de inclusão de glicerina na dieta total,
sendo: 0%, 7%, 14%, 21% de inclusão. O concentrado foi oferecido duas vezes ao dia, às 08:00 após a ordenha e 16:00 horas
antes da ordenha. Os animais foram submetidos a um tempo de observação visual para avaliação do comportamento
ingestivo, durante 24 horas, que ocorreram do 20º para o 21º dia de cada período experimental. As observações das atividades
de pastejo, ruminação, cocho e ócio, foram registradas a cada cinco minutos de intervalo, conforme recomendado por Gary et
al. (1970). Durante o período noturno, os observadores utilizavam lanternas para realizar as observações necessárias. No
mesmo dia, foi realizada a determinação do número de mastigações merícicas e do tempo despendido na ruminação de cada
bolo ruminal com a utilização de cronômetro digital. Os dados foram avaliados por meio de análises de variância e de
regressão. O modelo foi escolhido com base na significância dos coeficiente de regressão, utilizando-se o teste “F” a 5% de
probabilidade e coeficiente de determinação (R2). 
Resultado e Discussão: A inclusão de glicerina na dieta (Tabela 1) não influenciou o número de período de pastejo (NPP),
de ruminação (NPR), de ócio (NPO) e de cocho (NPC), apresentando valores médios de 7,37; 12,81; 14,87 e 2,34,
respectivamente. Para o tempo gasto por período de pastejo (TPP), ruminação (TPR), em ócio (TPO) e cocho (TPC), também
não houve efeito, com médias de 1,05; 0,65; 0,51 e 0,31 horas, respectivamente. Isso pode estar diretamente relacionado ao
hábito alimentar dos bovinos, sendo que a quantidade de refeições e o tempo gasto com as mesmas estão diretamente
relacionados. Uma vez que o pasto ofertado foi o mesmo para todos os animais e as dietas experimentais foram fornecidas em
mesma quantidade e horário, era de se esperar que não houvesse variação entre o número de períodos gastos com as
atividades de pastejo, ruminação, ócio e cocho, que também não teve variação entre os tempos despendidos com as mesmas.

 
Conclusão: A inclusão de glicerina loira em dietas para vascas lactantes em pastejo, não interfere nos números de períodos
das atividades comportamentais. 
Referências Bibliográficas: GARY, L.A., SHERRITT, G.W., HALE, E.B. Behavior of Charolais cattle on pasture. Journal
of Animal Science, v.30, p.303-306, 1970.MISSIO, R.L.; BRONDANI, I.L.; ALVES FILHO, D.L.; SILVEIRA, M.F.;
FREITAS, L.S.; RESTLE, J. Comportamento ingestivo de tourinhos terminados em confinamento, alimentados com
diferentes níveis de concentrado na dieta. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.7, p.1571-1578, 2010.
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Introdução: Pesquisas sobre alimentação animal tem crescido no Brasil, buscando cada vez mais por alimentos alternativos
que esteja acessível ao produtor e de menor custo, mas que atenda as exigências nutricionais do animal, sem comprometer o
desempenho.A torta de dendê é um coproduto e por passar por métodos distintos de extração do óleo, deve-se atentar a sua
composição química. Essa composição é afetada, pelos diferentes processos de extração do óleo, que pode ser mecânico ou
por meio da adição de solventes químicos e de alterações nos processos industriais, o que dificulta sua inclusão mais eficiente
como componente das dietas (Costa, 2006). Ao se testar coprodutos agroindustriais em substituição aos alimentos tradicionais
espera-se, que os mesmos não interfiram no comportamento alimentar dos animais. Nesse sentindo objetivou-se avaliar o
números de períodos e tempo de duração das atividades comportamentais de vacas lactantes confinadas alimentadas com
dietas contendo torta de dendê. 
Material e Métodos: O experimento com os animais foi conduzido de acordo os padrões éticos de pesquisa, e aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA, através do protocolo nº 130/2016 da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia – UESB. Conduzido na Fazenda Valeu Boi, localizada no município de Encruzilhada - Bahia, durante o período de 07
de agosto a 29 de outubro de 2017. Foram utilizadas oito vacas mestiças Holandês x Zebu, distribuídas em dois Quadrados
Latino 4 x 4, constituído de quatro períodos experimentais, com duração de 21 dias cada. Os níveis de inclusão de torta de
dendê na matéria seca da dieta total, foram de 0,0; 7,0; 14,0 e 21,0%, respectivamente. O volumoso utilizado foi à cana-de-
açúcar, tratada com 1% da mistura de ureia e sulfato de amônia (9:1 parte), com base na matéria natural.As observações das
atividades de alimentação, ruminação e ócio, ocorreram no 19º e 20º dia de cada período experimental e foram registradas a
cada cinco minutos de intervalo, conforme recomendado por Gary et al. (1970). Para determinação do número de mastigações
merícicas e do tempo despendido na ruminação de cada bolo ruminal, foram feitas anotações de quatro bolos ruminais com
auxílio de cronômetro digital de todos os animais do experimento, em três períodos distintos do dia (10-12; 14-16 e 19-21
horas). Os dados foram avaliados por meio de análises de variância e de regressão. O modelo foi escolhido com base na
significância dos coeficiente de regressão, utilizando-se o teste “F” a 5% de probabilidade e coeficiente de determinação
(R2). 
Resultado e Discussão: O número de período em ócio (NPO) foi significativo (Tabela 1), com redução de 0,14 (número.dia-
1). Isso pode ser justificado pelo fato de que as vacas permaneceram maior parte do tempo em mastigação, para obtenção de
aporte nutricional, pois a inclusão de torta de dendê nas dietas, levaram ao um menor consumo de nutrientes. O uso de torta
não influenciou o número de períodos de alimentação (NPA), ruminação (NPR), e os tempos gastos por período de
alimentação (TPA), ruminação (TPR) e ócio (TPO). Isso pode ser explicado pelo próprio hábito alimentar dos animais em
confinamento, pois, o número de períodos e o tempo gasto nas atividades, são obtidos durante o período de 24 horas de
atividade.

 
Conclusão: A inclusão da torta de dendê em dietas para vacas lactantes confinadas, diminui o número de períodos em ócio,
sem influência sobre o número de períodos de alimentação e ruminação e o tempo de duração das atividades. 
Referências Bibliográficas: COSTA, D. A. Avaliação nutricional da torta de dendê para suplementação alimentar de
ruminantes na Amazônia Oriental. 2006. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias,
UFPA. Universidade Federal do Pará, Belém, 2006.GARY, L.A.; SHERRITT, G.W.; HALE, E.B. Behavior of Charolais
cattle on pasture. Journal of Animal Science, v. 30, p. 303-306, 1970.
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Introdução: Os perfis bioquímicos têm sido utilizados para obtenção de informações sobre a condição nutricional dos 

animais, sobretudo no periparto, definido como o período de transição entre as três semanas anteriores e posteriores ao parto 

(INGRAHAM; KAPPEL, 1988). Segundo Rogério et al (2011), o periparto é caracterizado pela maior exigência nutricional 

das matrizes devido ao maior crescimento fetal e à preparação a lactação subsequente. O fornecimento de suplementos se 

torna necessário para a adequação do plano nutricional de ovelhas gestantes, principalmente quando estes animais são 

mantidos a pasto na Caatinga, uma vez que nestas condições, o pasto pode ter qualidade inferior em termos de composição 

bromatológica e, sem suplementação alimentar adequada, as fêmeas podem não adquirir quantidade de energia suficiente para 

sua manutenção e crescimento fetal. Objetivou-se avaliar os parâmetros sanguíneos, durante o periparto, de ovelhas Morada 

Nova suplementadas na gestação na Caatinga. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral, Ceará aprovado pelo CEUA sob 

o protocolo de número 003/2018. O estudo ocorreu no período de dezembro de 2017 a junho de 2018. Foram utilizadas 36 

fêmeas da raça Morada Nova, as quais foram mantidas em área de vegetação nativa. Adotou-se delineamento inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos e nove repetições, correspondendo à quantidade oferecida de concentrado em diferentes 

períodos da gestação, conforme a seguir: S1 – 200 g ovelha-1 dia-1 até os 2/3 iniciais de gestação; S2 – 200 g ovelha-1 dia-1 

ao longo da gestação; S3 – 350 g ovelha-1 dia-1 até os 2/3 iniciais de gestação e S4 – 350 g ovelha-1 dia-1 ao longo da 

gestação. Os suplementos foram formulados seguindo as recomendações do NRC (2007) para atendimento às exigências de 

fêmeas em gestação. O concentrado foi composto por milho moído (73,33%), farelo de soja (6,80%), torta de algodão 

(18,23%) e calcário (1,64%), em base de MS. Antes da alimentação, o sangue das matrizes foi coletado por venopunção da 

jugular com auxílio de tubos Vacutainer® de 4,5 mL e sem anticoagulante, centrifugadas a 5000 rpm por cinco minutos para 

obtenção do soro sanguíneo. Foram avaliadas as concentrações séricas de proteínas totais, albumina, glicose, triglicerídeos e 

colesterol em cinco momentos, correspondentes ao periparto, 30 e 15 dias pré-parto, dia do parto, bem como aos 15 e 30 dias 

pós-parto. As análises laboratoriais foram realizadas com kits comerciais específicos da Lab Test®. Os dados foram 

submetidos à comparação de médias utilizando o teste Tukey (P<0,05). 

Resultado e Discussão: A suplementação isoladamente não influenciou os parâmetros sanguíneos no periparto (P>0,05). 

Contudo, os teores de proteínas totais e albumina foram alterados pela interação entre suplementação e tempo (P<0,05). 

Apesar dos valores observados neste estudo estarem próximos aos indicados por Kaneko et al. (1997) para proteínas totais e 

albumina (6-7 g dL e 2-3 g/dL, respectivamente), os animais suplementados com S1 apresentaram menor concentração de 

albumina no pós-parto, quando comparados aos demais. A albumina é um metabólito que responde lentamente ao aporte de 

proteína na dieta, devendo existir período de pelo menos 30 dias de deficiência deste nutriente para que diminuam suas 

concentrações sanguíneas. Além disso, o referido metabólito desempenha a função de carrear ácidos graxos não esterificados, 

os quais são usados como fonte de energia, podendo a diminuição da albumina sérica ser um indicativo de menor aporte de 

energia para os tecidos (CONTRERAS et al., 2000; NASCIUTTI, 2011). As ovelhas suplementadas com S1 receberam 200 g 

de suplemento somente nos dois terços iniciais da gestação, ou seja, menor duração e quantidade de fornecimento, 

possivelmente ocasionando desequilíbrio metabólico no terço final. Apesar de a suplementação não ter influenciado os 

metabólitos da via energética, estes variaram ao longo do periparto (P<0,05). Observou-se diminuição nos teores de glicose, 

colesterol e triglicérideos no pós-parto imediato, fato que pode estar associado à demanda para a produção de colostro e para 

síntese do leite (PICCIONE et al., 2009), como observado neste estudo. 



 

 

Conclusão: A suplementação com 200 g ovelha-1 dia-1 somente nos dois terços iniciais da gestação de ovelhas na Caatinga 

influencia negativamente parâmetros do metabolismo proteico durante o periparto, sendo recomendado maior nível de 

suplementação para evitar problemas metabólicos nesta fase. 

Agradecimentos: A FUNCAP, CNPq, CAPES e EMBRAPA Caprinos e Ovinos pelo suporte técnico e financeiro na 

execução do experimento. 

Referências Bibliográficas: CONTRERAS, P. Indicadores do metabolismo proteico utilizados nos perfis metabólicos de 

rebanhos. In: Metabólicos em Ruminantes: seu uso em nutrição e doenças nutricionais. Porto Alegre, p. 23-30, 

2000.INGAHAM, R. H.; KAPEL, L. C. The tests used in profile metabolic. The Veterinary Clinics of North America, Food 

Animal Practice, v. 4, n. 2, p. 391- 411, 1988.KANEKO, JJ; HARVEY, J.W.; BRUSS, M.L. Clinical Biochesmistry of 

Domestic Animals. 5ed. San Diego Academic Press, p. 932, 1997.NASCIUTTI, N. R. Perfil metabólico em ovelhas Santa 

Inês com baixo escore de condição corporal no periparto. 2011. 41 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências 
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Introdução: As exigências do consumidor atual relacionam-se aos teores de gordura, que devem ser reduzidos e suficientes
apenas para conferir suculência e sabor à carne, aumentando a sua aceitabilidade determinadas principalmente pelas suas
características físico-químicas (YARALI et al., 2014). A busca por ingredientes menos onerosos é vista como uma estratégia
para produzir carcaças com padrão de qualidade diferenciado.Assim, a palma forrageira surge como potencial solução por
apresentar alta produção de matéria seca por unidade de área e alto teor de energia. Porém, seu uso pelos ruminantes é
limitado pelo baixo teor de fibra em detergente neutro, havendo necessidade de associá-la a uma fonte de fibra com alta
efetividade, podendo esta ser a cana-de-açúcar por possuir menor custo, quando comparada a outros volumosos. Dessa forma,
objetivou-se avaliar o efeito da substituição da cana-de-açúcar por palma forrageira na dieta de ovinos sobre os parâmetros
físico-químicos da carne ovina. 
Material e Métodos: Todas as práticas de manejo animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da
Experimentação Animal licença n° 009/2015. O experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Foram utilizados 36 animais da raça Santa Inês, machos, não castrados, com peso inicial médio de 22 ± 2,3 kg, distribuídos
num delineamento de blocos ao acaso com quatro níveis de substituição (0, 33, 66 e 100% na MS) da cana-de-açúcar pela
palma forrageira e oito repetições. Os ingredientes utilizados nos concentrados foram milho moído, farelo de soja, farelo de
trigo, ureia, sal comum e suplemento mineral. Como volumosos foram utilizados a cana-de-açúcar e palma miúda As dietas
foram formuladas de acordo com as recomendações do NRC (2007). Após os 70 dias experimentais, os animais foram
abatidos. Com auxílio de potenciômetro com eletrodo de inserção, mensurou-se o pH da carne 24h post mortem. Foram
avaliadas a gradativamente descongeladas em temperatura de 4°C por 24h e utilizadas para avaliar as perdas por cocção
(MOURA et al., 1999). A força de cisalhamento foi medida com equipamento Warner-BratzlerShear Force e a caracterização
cromática foi realizada utilizando-se colorímetro Minolta, operando no sistema CIE (L*, a*, b*) (RAMOS e GOMIDE,
2009). Para a determinação da capacidade de retenção de água foi utilizada a metodologia descrita por SANTOS-SILVA et
al. (2002). Após análise de variância foi realizada análise de regressão adotando 0,05 de significância como nível crítico de
probabilidade para o erro tipo I por meio do SAS versão 9.4. 
Resultado e Discussão: Os parâmetros físico-químicos da carne não foram influenciados pela substituição (Tabela 1). Para o
parâmetro cor, não foi verificado efeito sobre a luminosidade (L*), intensidade do vermelho (a*) e intensidade do amarelo
(b*). A intensidade do vermelho (a*) pode variar de acordo com o grupo genético ou sistema de produção agindo diretamente
nos teores de mioglobina. Essa variação não foi observada no presente estudo provavelmente pela similaridade do grupo
genético e sistema de produção uma vez que os animais em confinamento são menos suscetíveis ao desenvolvimento de
atividades físicas (URRUTIA et al., 2016).A força de cisalhamento (FC), não foi influenciada pela substituição da cana-de-
açúcar por palma forrageira, apresentando média de 1,36 kgf/cm2. Com base nesse valor, essa carne pode ser classificada
como macia por estar abaixo de 8 kgf/cm2 e deve resultar em alta aceitação pelo consumidor (MONTE et al., 2012). As
perdas por cocção não foram influenciadas pela substituição e apresentaram média de 34,5%. A substituição da cana-de-
açúcar por palma forrageira não afetou os valores de pH da carcaça 24h após o abate, estando dentro do intervalo normal de
5,5 a 5,8 para carne ovina preconizado por Della Malva et al. (2016) e indicando que os animais não sofreram estresse pré-
abate.



Conclusão: Recomenda-se a substituição da cana-de-açúcar por palma forrageira na dieta de ovinos confinados tendo em
vista que a mesma não comprometeu os parâmetros físico-químicos da carne. 
Referências Bibliográficas: Della Malva, A; Albenzio, M.; Annicchiarico, G., Caroprese, M.; Muscio, A.; Santillo, A.;
Marino, R. Relationship between slaughtering age, nutritional and organoleptic properties of Altamurana lamb meat. Small
Ruminant Research, v.135, n.135 p.39-45, 2016.Monte, A.L.S., Gonsalves, H.R.O., Villarroel, A.B.S.; Damasceno, M.N.;
Cavalcante, A. B. D.. Qualidade da carne de caprinos e ovinos: Uma revisão. Agropecuária Científica no Semiárido, v.8, n.3,
p.11-17, 2012.Moura, A. C.; Luchiari Filho, A.; Nardon, R.F.; Razook, A. G. Efeitos da injeção de cálcio pós-morte e tempo
de maturação no amaciamento e nas perdas por cozimento do músculo Longissimus dorsi de animais Bos indicus e Bos
taurus selecionados para ganho de peso. Revista Brasileira de Zootecnia, v.28, n.6, p.1382-1389, 1999.NATIONAL
RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small ruminants: sheep. Goats, Cervids, and new world Camelids.
National Academy Press, Washington, D.C 2007.Ramos, E.M.; Gomide, L.A.M. Avaliação da qualidade de carnes:
fundamentos e metodologias. 1 reimp. Viçosa: Editora UFV, 2009. 599p.Urrutia, O.; Mendizabal, J. A.; Insausti, K.; Soret,
B.; Purroy, A; Arana, A. Effects of addition of linseed and marine algae to the diet on adipose tissue development, fatty acid
profile, lipogenic gene expression, and meat quality in lambs. PloS one, v.11, n.6, p.1-23, 2016.Yarali, E.; Yilmaz, O.; Cemal,
I.; Karaca, O.; Taskin, T. Meat quality characteristics in Kivircik lambs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
38, 452-458, 2014.
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Introdução: O resíduo da extração da polpa da acerola tem sido usado na alimentação animal principalmente como aditivo
em silagens para elevar os teores de matéria seca. Porém são escassos os trabalhos que utilizam o resíduo de acerola na dieta
completa para a alimentação de ruminantes. Lousada Junior et al. (2005), em experimento utilizando resíduos de frutas na
alimentação de ovinos, encontraram para o resíduo de acerola o menor consumo de MS (1,4% do peso vivo), sendo esse fato
justificado pelo alto teor de lignina (201 g.kg-1), uma vez que o resíduo é composto basicamente de sementes. Porém neste
trabalho os autores forneceram o resíduo como única fonte de alimento para os animais. Devido a escarces de trabalhos que
utilizam o resíduo de acerola na dieta completa para ruminantes, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da
inclusão de até 32% do resíduo de acerola desidratado na dieta completa sobre os parâmetros ruminais de ovinos. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no aprisco da Fazenda Experimental da UFBA, localizada em São
Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil de outubro de 2016 a fevereiro de 2017. As dietas foram formuladas para ovinos machos
em crescimento para ganho de 200 g/dia (NRC 2007) com a inclusão do resíduo de acerola (Malpighia emarginata)
desidratado e moído incluído, com base na MS da dieta total nos níveis de 0; 8; 16; 24 e 32% (tabela 1). Foram usados 5
ovinos Santa Inês, com idade de 12 meses, inteiros, com 40±3,70 kg de PC, fistulados no rúmen, distribuídos em quadrado
latino 5X5. Cada período foi dividido em 14 dias de adaptação às dietas e 1 dia de coleta de líquido ruminal. Amostras de
líquido ruminal (250 mL) foram coletadas imediatamente antes e 2, 4 e 6h após o fornecimento da dieta. As análises de pH
foram feitas utilizando-se potenciômetro digital e concentração de nitrogênio amoniacal do líquido ruminal foi realizada por
colorimetria. Do líquido ruminal coletado às 4h, 50 mL foi misturado (1:1, v/v) com uma solução de 50% de formalina para
contagem de protozoários (D’Agosto e Carneiro, 1999). As análises estatísticas foram conduzidas seguindo o delineamento
em quadrado latino de acordo com o modelo: Yijk = M +Li + Cj + Tk(ij) + eijk. Os dados obtidos foram submetidos a análise
de variância e teste de regressão (com 5% de significância) com a utilização do pacote ExpDes no software R i386 3.3.1. 
Resultado e Discussão: A inclusão do resíduo de acerola até 32% aumentou o pH ruminal dos animais e não alterou as
concentrações de N-NH3 nem a população de protozoários no líquido ruminal de forma quantitativa (tabela 2). Os valores
encontrados para o pH ruminal estão dentro da normalidade descrita por Dirksen (1993), que está entre 5,5 e 7,4, e pode
variar ao longo do dia, dependendo da dieta ofertada do intervalo de tempo, fato observado no presente estude.Na formulação
das dietas o farelo de soja continuou sendo a principal fonte de PB ofertada aos animais. Desta forma, todos os animais
tiveram acesso ao mesmo perfil proteico, o que resultou na igualdade da concentração de N-NH3 ruminal entre as dietas. O
resíduo de acerola, segundo Rezende et al. (2017) possui compostos antioxidantes, que podem inibir o crescimento de
protozoários. Porém este efeito não foi observado com a inclusão de até 32% do resíduo de forma quantitativa na população
de protozoários. Outro fator que contribuiu para a manutenção desta população foi a não redução do pH ruminal, que pode
diminuir a quantidade de protozoários quando atinge baixos valores (Dayani et al., 2007).



Conclusão: O resíduo de acerola pode ser incluído até 32% na dieta total para ovinos com intuito de elevar o pH ruminal sem
alterar quantitativamente a população de protozoários e a concentração ruminal de nitrogênio amoniacal. 
Referências Bibliográficas: D’AGOSTO, M.; CARNEIRO, M. E.1999.Evaluation of lugol solution used for counting rumen
ciliates. Revista brasileira de Zoologia.V.16.n.3.DAYANI, O.; GHORBANI, G.R.; ALIKHANI, M.; RAHMANI, H.R.; MIR,
P.S.2007.Effects of dietary whole cottonseed and crude protein level on rumen protozoal population and fermentation
parameters. Small Ruminant Research V.69.p.36–45. DIJKSTRA, J.; ELLIS, J. L.; KEBREAB, E.; STRATHE, A. B.;
LÓPEZ, S.; FRANCE, J.; BANNINK, A.2012.Ruminal pH regulation and nutritional consequences of low pH. Animal Feed
Science and Technology. V.172:p.22–33.LOUSADA JUNIOR, J. E.; NEIVA, J. M. N.; RODRIGUEZ, N. M.; PIMENTEL,
J. C. M.; LÔBO, R. N. B.2005.Consumo e Digestibilidade de Subprodutos do Processamento de Frutas em Ovinos. Revista
Brasi leira de Zootecnia.  V.34,  n.2:  p.659-669.REZENDE, Y. R.  R.;  NOGUEIRA, J .  P. ;  NARAIN,
N.2018.Microencapsulation of extracts of bioactive compounds obtained from acerola (Malpighia emarginata DC) pulp and
residue by spray and freeze drying: Chemical, morphological and chemometric characterization. Food Chemistry.
V.254.p.281-291.
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Introdução: O sistema alimentar de búfalos na Amazônia enfrentam grandes dificuldades no período de estiagem, devido
baixa oferta de alimento oriundo das pastagens, esses entraves reduzem o desempenho animal e aumenta idade ao abate. O
confinamento é uma alternativa que melhora a produtividade, porém o alto preço dos ingredientes convencionais de dietas
como o milho, pode inviabilizar a produção sustentável dos animais. O farelo de cupuaçu (FC) é um subproduto da extração
do óleo da semente, produzido em larga escala no estado do Amazonas (GONDIM et al., 2001). O FC pode ser uma
alternativa para substituição parcial à ingredientes convencionais (MOTA et al., 2014). Segundo Santos et al. (2013) a
substituição em até 40% do milho moído pelo FC em dietas de vacas leiteiras mestiças não afeta o consumo total. Objetivou-
se avaliar os parâmetros sanguíneos e urinários de bubalinos confinados e submetidos à dieta com teores crescentes de farelo
de cupuaçu em substituição a milho moído. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins. As dietas foram
fornecidas às 07:00 e às 17:00 horas, provendo uma sobra de no mínimo 10%. Durante o período de padronização de duas
semanas composta com base na matéria seca por 50% de silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum Schum),12% de
farelo de soja, 13% de milho moído, 13% de farelo de cupuaçu e 2% de complexo mineral e vitamínico. Os tratamentos
foram: T0) 30,0% de silagem de capim, 55,4% de milho moído fino, 12,0% de farelo de soja, 2,0% de mistura mineral e
vitamina e 0,6% de uréia; T50) 30,0% de silagem de capim, 27,7% de milho moído fino, 28,0% de farelo de cupuaçu, 12,0%
de farelo de soja, 2,0% de mistura mineral e vitamina e 0,3% de uréia; T100) 30,0% de silagem de capim, 56,0% de farelo de
cupuaçu, 12,0% de farelo de soja e 2,0% de mistura mineral e vitamina. Foi utilizado dezoito bubalinos em baias individuais,
aleatoriamente alocados em delineamento blocos casualizados com seis tratamentos e três repetições no período de 91 dias.
Amostras de urina e sangue foram coletadas aos 83 e 88 dias, respectivamente, durante um período de 24 horas. O teor de
nitrogênio uréico no plasma - NUP e glicose foram mensurados pelo método colorimétrico-enzimático (Uréia 500 e Glicose
Enzimático). Para as análises de alantoína e creatinina utilizou-se o kit laboratorial. As variáveis foram analisadas pelo
procedimento MIXED do SAS. Valores de probabilidade abaixo de 0,05 serão considerados como significativos. 
Resultado e Discussão: A inclusão crescente de farelo do cupuaçu afetou os parâmetros sanguíneos de NUP e glicose, porém
não influenciou os níveis de alantoina e creatinina (p>0,05). Houve efeito linear negativo (p<0,05) para os níveis de NUP e
glicose sanguínea à medida que aumentou a quantidade de FC em substituição ao milho na dieta (Tabela 1). As concentrações
de ureia sanguínea são influenciadas pelo teor de PB na dieta, a falta ou excesso de PB pode prejudicar sua metabolização e
aproveitamento (FISCHER et al., 2016). Em bovinos confinados Valadares et al. (1997) concluíram que concentrações de N-
Uréico de 13,5 a 15,15 mg/100 mL corresponderam à mínima perda protéica ou à máxima eficiência microbiana. Entretanto,
nesta pesquisa, foram observados valores de NUP superiores aos encontrados pelos autores supracitados com valores de
19,09 mg/dL e 17,01 mg/dL para T0% e T50% respectivamente, podendo ter ocorrido perda de N dietético, enquanto que a
inclusão de 100% de FC apresentou 15,16 mg/dL, indicando melhor aproveitamento do N no rúmen. Concentrações de NUP
de 19 a 20 mg/dL seriam indicativos de que os animais não utilizaram boa parte do nitrogênio consumido (OLIVEIRA et al.
2001). Os teores de glicose no sangue sofreram efeito linear decrescente com o aumento dos níveis de FC. Os níveis de
glicose de bubalinos podem variar de acordo com a idade e tipo de exploração animal (MONTEIRO 2011).



Conclusão: O fornecimento de FC a bubalinos em confinamento influenciou os níveis de NUP e glicose sanguínea,
indicando que uma melhor utilização do Nitrogênio com o aumento dos níveis de inclusão de farelo de cupuaçu. Entretanto,
os níveis de alantoina, e creatinina dos bubalinos confinados, não sofreram influencia em relação ao aumento dos níveis de
energia e proteína das dietas. 
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas- FAPEAM; Universidade Federal do Amazonas-
UFAM 
Referências Bibliográficas: FISCHER, T. D., et al. Níveis de Ureia, creatinina e glicose sanguínea de vacas holandesas
submetidas à dieta com alta proteína. Relatório técnico cientifico. XXI jornada de pesquisa. Unijuí, 2016. GONDIM, T.M.S.;
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Nova Odessa, v.71, n.4, p.309-316, 2014.MONTEIRO, B. M. Lipidograma e glicemia de búfalos leiteiros criados no estado
de São Paulo: Influencia de fatores fisiológicos e fatores de referencia. 2011. 183 f. Dissertação (Pós-Graduação em Clinica
Veterinária) - Faculdade de medicina veterinária de São Paulo. São Paulo, 2011.OLIVEIRA, A. S.; et al. Produção de
proteína microbiana e estimativas das excreções de derivados de purinas e de uréia em vacas lactantes alimentadas com
rações isoprotéicas contendo níveis de compostos nitrogenados não-protéicos. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 5,
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Suplementadas com Concentrado a Base de Farelo de Cupuaçu. In.: XII Congresso Internacional do Leite. Anais. Porto
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uréia plasmática e excreções de uréia e creatinina. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 26, n. 6, p.1270 - 1278, 1997.
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Introdução: No Brasil, cerca de 90% do rebanho caprino está localizado na região Nordeste (IBGE, 2016). Esse fato é
atribuído a características como rusticidade e resistência que permitiu a espécie adaptabitabilidade ao clima quente e a
escassez de alimento predominante durante quase todo o ano nesta região. A espécie possui grande potencial para a produção
de carne, leite, seus derivados e couro (EMBRAPA, 2018). Contudo, apesar da rusticidade atribuída à espécie e de seu
potencial produtivo, esta é susceptível a uma gama diversa de endoparasitos, que sem o manejo adequado acarreta prejuízo
econômico expressivo em todos os segmentos. Os produtores, portanto, precisam estar atentos quanto à epidemiologia destes
parasitos em sua região para um manejo adequado do rebanho. A presente pesquisa realizou um estudo retrospectivo de sete
anos que determinou a prevalência de parasitos presentes nas amostras fecais de caprinos. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado tomando como base os livros de protocolos do Laboratório de Parasitologia
Animal (LPA) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Neste foram contabilizados os exames realizados
em caprinos, atendidos no Hospital Veterinário Dr. Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia (HOVET/UFERSA) bem como
provenientes da comunidade externa da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN) entre os anos de 2011 a 2018. Durante
o período experimental foram coletadas amostras fecais e encaminhadas ao LPA/UFERSA, para diagnóstico
coproparasitológico. Considerou-se caprinos, independente da raça, sexo e idade. Foram consideradas análises de contagem
de ovos e oocistos por gramas de fezes (OPG/OOPG) realizadas através de McMaster (GORDON; WHITLOCK, 1939;
CHAGAS; NICIURA; MOLENTO, 2011) e Mini-FLOTAC (RINALDI et al., 2014). Os ovos e oocistos foram identificados
até gênero em microscopia óptica de luz e com o auxílio de literatura específica (UENO; GONÇALVES, 1998). 
Resultado e Discussão: Foram analisados 505 caprinos. Destes, 58 animais foram diagnosticados como negativos.
Observou-se que 447 apresentaram positividade para algum gênero de ovo ou oocisto encontrado. Dentre os parasitos
analisados, registrou-se ovos do tipo estrongilídeos, Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp., além de oocistos de
Eimeria spp. Considerando a positividade do parasitismo nos animais, registou-se através do presente estudo retrospectivo
uma prevalência de 49,8% para ovos do tipo Estrongilídeos, 12,9% para Strongyloides spp., 6,2% para Moniezia spp. e 1,3%
para Trichuris spp. Já para oocistos de Eimeria spp. observou-se frequência de 29,8%.Oliveira et. al. (2018), obtiveram
resultado semelhante em rebanhos caprinos no município de Quixadá-Ceará, durante o período de dezembro de 2012 a maio
de 2013, evidenciando a presença de ovos de nematódeos gastrintestinais e oocistos de Eimeria spp., independente da
categoria animal. Bassuino et. al. (2018), estudaram durante 16 anos as principais causas de morte em caprinos no estado do
Rio Grande do sul, para os 322 animais analisados, as verminoses representaram 52 casos cursados com óbito.O impacto das
verminoses na cadeia produtiva ressalta a importância de se conhecer e controlar esses parasitos. Estudos como o que foi
desenvolvido em Mossoró-RN para os últimos 7 anos, fornece embasamento para os produtores da região delinearem
estratégia de controle e profilaxia e reduzir seu prejuízo econômico. 
Conclusão: Durante os sete anos de estudos, observou-se que os caprinos de Mossoró/RN apresentaram positividade para
estrongilídeos, Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp. e Eimeria spp. O conhecimento deste estudo dos referidos
parasitos e hospedeiro auxiliará no estabelecimento de medidas eficazes de controle e tratamento, reduzindo assim as perdas
produtivas nesta localidade geográfica. 
Referências Bibliográficas: BASSUINO, D. M.; BIANCHI, M. V.; KONRADT , G.; SNEL, G. G. M. Causes of death in
goats in Rio Grande do Sul state, Brazil: analysis of 322 cases (2000-2016). Pesquisa veterinária brasileira, v. 38, n. 11, p.
2080-2087, 2018.CHAGAS, A. C. S.; NICIURA, S. C. M.; MOLENTO, M. B. Manual Prático: metodologias de diagnóstico
da resistência e de detecção de substâncias ativas em parasitas de ruminantes. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília,
2011, 153 p.IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática. Pesquisa Pecuária Municipal 2016.Tabela 3939: efetivo dos
rebanhos, por tipo de rebanho, 1974 a 2016.LUCENA, C. C.; MARTINS, E. C. Produtos de origem caprina e ovina: mercado
e potencialidades na região do Semiárido brasileiro. 3. ed. Sobral, Ce: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2018. 16 p.OLIVEIRA,
D. A. S. et al. Parasitos gastrintestinais em caprinos no município de Quixadá, Ceará. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 38,
n. 8, p. 1505-1510,, 2018.GORDON, H. M.; WHITLOCK, H. V. A new techinique for counting nematode eggs in sheep
faeces. Journal of the Council for Scientific and Industrial Research, v. 12, n. 1, p. 50-52, 1939.RINALDI, L. et al.
Comparison of individual and pooled faecal samples in sheep for the assessment of gastrointestinal strongyle infection
intensity and anthelmintic drug efficacy using McMaster and Mini-FLOTAC. Veterinary parasitology, v. 205, n. 1-2, p. 216-
223, 2014. UENO, H.; GONÇALVES, P. C. Manual para diagnóstico das helmintoses de ruminantes, 4 ed. Japan
International Cooperation Agency, Tokyo, 1998.143p.
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Introdução: A criação de pequenos ruminantes tem grande representatividade em regiões Semiáridas (ARAÚJO et al., 2019). 

Considerando que a carne tem alta demanda em todos os países e geralmente não é atendida pela oferta local, os pequenos 

proprietários ainda não estão se beneficiando dessa oportunidade, devido à baixa precipitação e chuvas irregulares, para a 

acumulação de água no subsolo, que é a maior fonte de água disponível (IÑIGUEZ, 2011). A água na produção animal é de suma 

importância, porém não recebe atenção merecida no campo técnico-científico com fraca exploração nos sistemas de criação de 

ovinos. Sendo escassos os estudos relacionados com o uso da água como fonte de variável de resposta (SCHLINK et al., 2010) 

em sistemas de produção de ruminantes. A qualidade da carne pode ser influenciada por diversos fatores, dentre eles genótipo, 

idade e sexo. Objetivou-se avaliar o efeito da oferta hídrica sobre o perfil de textura da carne de ovelhas mestiças de Santa Inês 

Material e Métodos: Foram utilizadas 32 ovelhas mestiças da raça Santa Inês, com peso corporal de 32,2±7,4kg e idade 

média de 2,3+0,99 anos. Passaram por período de quarentena e posteriormente foram distribuídas em baias individuais de 1,0×1,2 

m. Foram avaliados 4 níveis de fornecimento de água (Ad libitum; 80%; 60% e 40% do grupo controle), com 8 repetições em 

blocos casualizados. Com período de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação. A dieta utilizada no experimento foi comum 

para todos os tratamentos sendo composta de 46% capim elefante in natura, da variedade Cameron (Pennisetum purpureum 

Schun), e 54% de concentrado, constituído de milho moído, farelo de soja e sal mineral. A dieta fornecida foi calculada para 

obter ganhos de 157g/dia para o desenvolvimento de animais tardios (NRC, 2007). Os animais foram abatidos após jejum de 

sólidos por 16 horas, por concussão cerebral. Após o abate e refrigeramento da carcaça por período de 24 horas em câmara fria a 

±4°C. O lombo foi separado e dissecado manualmente, e o músculo Longissimus dorsis foi destinado a análise textural. Foram 

coletadas amostras de 20 mm de diâmetro e 20 mm de espessura, e colocados em banho- maria até atingir temperatura interna de 

72°C. Em seguida foram levadas para sonda do texturômetro TA-XT Plus, conforme metodologia de Huidobro et al., 

(2005). As variáveis analisadas, foram parâmetros de dureza, adesividade, elasticidade, coesividade, mastigabilidade e 

resiliência segundo metodologia de Bourne, (2002). Submetendo os resultados à análise de variância e regressão a uma 

probabilidade de 5% 

Resultado e Discussão: A dureza da carne não foi influenciada com as ofertas hídricas (P>0,05) com média de 3897,67 N 

(tabela 1), videnciando que a força necessária para atingir a deformação do cubo da carne manteve-se semelhante independente da 

disponibilidade hídrica  para os animais. Não houve ajuste de modelo para a adesividade (P>0,05) com média de -2,01 g,s 

conferindo forças semelhantes de atração entre a superfície da carne e a superfície de contato. A elasticidade, mastigabilidade e 

resiliência não foram influenciados pelas diferentes ofertas hídricas (P>0,05) enfatizando que a diminuição da oferta hídrica não 

comprometeu a capacidade da carne em retorna a sua forma original após uma compressão, comprovando que o arranjo 

estrutural dos feixes de fibras e a sua suculência não foram influenciada. A elasticidade oscilou entre 0,85 e 0,87 sendo superior a 
encontradas por Saccol (2015) com cordeiros mestiços de Texel e Ile de France alimentados com concentrado e criados a pasto 
com elasticidade de 0,45 e 0,52 respectivamente. Houve efeito linear crescente para a gomosidade (P<0,05) conforme a oferta 
hídrica aumentava, conferindo uma maior densidade no alimento, alterando assim a maciez da carne, devido qualquer alteração que 
ocorra nos parâmetros texturais influenciarem a maciez final do alimento (RAMOS e GOMIDES, 2012). 



Conclusão: A redução da oferta hídrica altera a gomosidade da carne de ovelhas mestiças de Santa Inês. 
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Introdução: A palma forrageira configura um relevante recurso alimentar para zonas áridas e semiáridas do mundo, em 

função de suas características de adaptação e nutricionais. Apesar da existência de diversas avaliações de desempenho 

produtivo de pequenos ruminantes alimentados com dietas contendo palma forrageira, ainda são escassos estudos que se 

propõem a investigar os efeitos do consumo de genótipos resistentes ao ataque da cochonilha do carmim (Dactylopius 

opuntiae Cockerell, 1929) sobre indicadores metabólicos de caprinos.Na rotina de clínica médica, a determinação da 

atividade enzimática sanguínea representa um parâmetro capaz de diagnosticar lesões, colestase e disfunções hepáticas 

(BIRGEL JÚNIOR et al., 2003). Com base no exposto, objetivou-se avaliar o efeito da utilização de dietas baseadas em 

genótipos de palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim sobre a atividade enzimática em caprinos. 

Material e Métodos: Foram utilizados 36 caprinos machos, com peso corporal inicial médio de 19,0±2,8 kg, alojados em 

baias individuais, providas de comedouro e bebedouro, sendo adotado o delineamento inteiramente casualizado, com três 

tratamentos e doze repetições. O período experimental foi de 100 dias (30 de adaptação e 70 para coletas de dados).Os 

tratamentos foram uma dieta base e dietas contendo palma forrageira miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck) ou orelha de 

elefante mexicana (OEM) (Opuntia stricta [Haw.] Haw), sendo formuladas visando ganho diário de 200 g (Tabela 1). O 

arraçoamento foi feito duas vezes ao dia, na forma de ração completa, com água sempre à disposição dos animais. Durante 

todo o período experimental, os alimentos e as sobras foram pesados para mensuração do consumo alimentar. As amostras de 

alimentos, sobras e fezes foram coletadas e acondicionadas em freezer a -20oC para realização de análises químicas, segundo 

metodologias descritas por Detmann et al. (2012) e Weiss (1999).No 50º dia após a introdução das dietas testadas foram 

coletadas amostras de sangue por venopunção jugular, quatro horas após a alimentação matinal, em tubos siliconizados a 

vácuo, sem anticoagulante (soro). As análises sanguíneas de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase 

(AST), fosfatase alcalina (FA) e gama glutamiltransferase (GGT) foram realizadas com kits comerciais Labtest® em 

analisador automatizado Labmax 240®. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5%, utilizando-se o programa SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2011). 

Resultado e Discussão: As dietas não exerceram influência nas atividades séricas das enzimas ALT, AST, FA e GGT 

(Tabela 2), o que pode ser explicado pela similaridade nos consumos de matéria seca, proteína bruta e nutrientes digestíveis 

totais entre os animais dos grupos experimentais (Tabela 1).Os valores médios das enzimas FA e GGT mantiveram-se dentro 

dos limites fisiológicos para espécie caprina (KANEKO et al., 2008), sinalizando que as dietas testadas não comprometeram 

o funcionamento hepático. Em contraste, a atividade sérica da ALT se encontra acima dos valores de referência. Essa enzima 

é importante na avaliação de tecidos com metabolismo ativo de aminoácidos, como o fígado, sendo sua atividade elevada 

indício de transtornos hepáticos. A atividade da enzima AST encontra-se abaixo da faixa de normalidade, cujo valor médio 

foi de 149,18 U/L. Para González (2009), o que interessa na avaliação enzimática é o aumento da atividade, não apresentando 

relevância a diminuição. A AST é uma das enzimas de escolha para detecção de lesão nos hepatócitos, sendo o marcador 

enzimático de utilização mais comum na clínica de equinos e de ruminantes (THRALL et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela1  Proporcâodosingredientes e composiçãonutricional das dietas experimentais. 

Ingredientes Dietas (g/kg de MS)" 

Controle Miuda OEM 

FenodeCapim Tifton-85 

Palmamiúda 

PalmaOEM 

Fubádemilho 

Farelodesoja 

Ureiapecuária 

Salmineral 

Total 

Composição química (g/kg de Msr 

600 150 150 

o 450 o 
o o 450 

270 271 273 

110 100 100 

5 14 12 

15 15 15 

1000 1000 1000 

 

Matériaseca(MN  ) 890,8 234,8 190,3 

Matériaorgânica 924,0 904,2 895,3 

Matériamineral 76,0 95,8 104,7 

Proteínabruta 142,1 141,8 143,2 

Extrato etéreo 25,6 21,5 23,4 

FDNcp' 456,1 267,4 243,1 
 

g/kgdeMS:gramapor quilogramademateriaseca; OEM: palmaorelhadeelefantemexicana; 
-    MN: matéria natural; 1FDNe p: fibra insolúvel em detergente neutro corrigida para cinzas e 

compostos nitrogenados. 
 
 

Tabela 2. Consumode matéria seca(CMS), proteínabruta (CPB), nutrientes digestíveis totais 
(CNDT) e atividade enzimáitcade caprinos alimentados com genótipos depalma forrageira. 

,e as 
Parãmetros Controle M1uda O EM ' EP p. valor 

CMS(g/d,a) 704,10 603,56 668,10 27,42 0,3385 
CPB(g/dia) 104,30 88,89 97,40 3,94 0,2945 
CNDT(g/dia) 466,50 466,67 472,30 48,69 0,9953 
ALT (U/L)° 23,72 21,24 21,91 1,23 0,3562 
AST (U/Lr 121,77 97,34 128,58 18,26 0,4457 
FA (U/L)' 244,45 326,78 228,43 38,60 0,1644 
GGT (U/L)° 43,95 39,88 48,78 3,42 0,1902 

Letrasminusculasdistintasnamesmalinhadiferem estatisticamentepelotestedeTukeyaonivelde 

5% designificância; 1 OEM: palmaorelha deelefantemexicana;::EPM: erropadrãodamédia; ºALT: 

alanina aminotransferase; 'AST: aspartatoaminotransferase;  FA: fosfatase alcalina;  GGT: gama 

glutamiltransferase. 

 

Conclusão: O uso dos genótipos de palma forrageira miúda e orelha de elefante mexicana na dieta de caprinos não provoca 

alterações no perfil enzimático, podendo ser utilizada por até 70 dias de confinamento. 
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diagnóstico e monitoramento das doenças metabólicas. Ciência Animal Brasileira, Supl.1, p.1-22, 2009.KANEKO, J.J.; 
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Introdução: A análise do perfil bioquímico plasmático permite conhecer a situação metabólica dos tecidos, identificar
transtorno no funcionamento de órgãos, e a adaptação dos animais à desafios nutricionais e fisiológicos, indicando
desequilíbrios metabólicos específicos ou de origem nutricional (GONZALEZ e SCHEFFER, 2002). Por tanto, quando se
estuda alimentos alternativos para animais de produção é importante avaliar os efeitos desses na composição bioquímica do
plasma sanguíneo, a fim de identificar possíveis desordens metabólicas que esses alimentos possam causar. Com base no
exposto acima o objetivo do presente trabalho foi o perfil bioquímico sérico de bovinos de corte alimentados com torta de
girassol. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à
UFBA. Utilizou-se 32 novilhos zebuínos confinados em baias individuais de 2 x 4 m, em delineamento experimental
inteiramente casualizado com oito repetições e quatro tratamentos: 0, 9, 18 e 27% de inclusão da torta de girassol. Foram
coletados 10 mL de sangue por animal, através de punção da veia jugular com antissepsia prévia do local, em tubos
vacutainer sem anticoagulante, mantidos à temperatura ambiente para retração do coágulo. Essas amostras foram
centrifugadas a 2.500 × g rpm por 15 min, para obter o soro sanguíneo, armazenados em mini-tubos eppendorf, conservados a
-20°C. A concentração plasmática de proteína total foi obtida pelo método do biureto, e a de albumina pelo método do verde
de bromocresol, utilizando-se espectrofotômetro. O teor de globulina foi obtido por diferença entre os teores de proteína total
e albumina. Os teores de N-ureico, colesterol total, triglicerídeos e das enzimas séricas alanina-aminotransferase (ALT),
aspartato-aminotransferase (AST), gama-glutamiltransferase (GGT) e bilirrubina, foram analisados por colorimétrica e um
analisador bioquímico. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias e as médias foram
submetidas a análise de regressão através do comando PROC REG do pacote estatístico do SAS, foi considerada diferença
significativa quando P<0,05, e tendência quando P>0,05 e P<0,10. 
Resultado e Discussão: Observou-se tendência de comportamento quadrático negativo (P=0,08) na concentração de N-
ureico, estima-se que, com a inclusão de 15,9% da torta de girassol a concentração de N-ureico obteve o menor valor (21,1
mg/dL). O teor de N-ureico plasmático relaciona-se com a deposição corporal de nitrogênio, sendo sua concentração
dependente da ingestão de proteína bruta e da relação proteína/energia da dieta (BAILEY et al., 2012), sendo, portanto,
desejado redução em sua concentração no plasma sanguíneo. Observou-se efeito quadrático negativo (P=0,02) para
concentração de GGT, estimando-se a menor concentração (6,5 U/L) com inclusão de 12,5% de torta (Tabela 1). Entretanto,
os valores ficaram dentro do considerado como referência para espécies bovina, que é de 6,1 a 17,4 U/L (KANEKO et al.,
2008). A inclusão de torta de girassol elevou linearmente (P=0,04) o teor sérico de colesterol. Devido ao maior teor de extrato
etéreo da torta, pois, a concentração plasmática de colesterol é mantida pela digestão, absorção e transporte dos ácidos graxos
dietéticos (FATAHNIA et al., 2012).

 
Conclusão: É indicada a inclusão da torta de girassol em até 27% da MS, por reduzir o teor de N-ureico sérico e não afetar a
atividade das enzimas plasmáticas que indica a função metabólica dos animais não foi afetada.



Referências Bibliográficas: BAILEY, E.A.; TITGEMEYER, E.C.; OLSON, K.C.; BRAKE, D.W.; JONES, M.L.;
ANDERSON, D.E. Effects of ruminal casein and glucose on forage digestion and urea kinetics in beef cattle. J. Ani. Sci.,
v.90, n.10, p.3505–3514, 2012.FATAHNIA, F.; SHAHSAVAR, A.; MIRZAEI ALAMOUTI, H.R.; DARMANI KOHI, H.;
AMANLOU, H.; AHMADI, M. Influence of starch sources in prepartum diet on colostrum quality and blood
immunoglobulin concentration of calves. Iran. J. Appl. Ani. Sci., v.2, n.1, p.57-61, 2012.GONZALEZ, F.H.D.; SCHEFFER,
J.F.S. Perfil sanguíneo: ferramenta de análise clínica metabólica e nutricional. Avaliação metabólico-nutricional de vacas
leiteiras por meio de fluidos corporais (sangue, leite e urina). In: CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA
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Introdução: O estudo do comportamento ingestivo é uma ferramenta de grande importância na avaliação das dietas, por
possibilitar ajustar o manejo alimentar dos animais para obtenção de melhor desempenho produtivo. O comportamento
ingestivo do animal é constituído pelos tempos de alimentação, ruminação, ócio, eficiência de alimentação e ruminação. O
comportamento ingestivo pode influenciar a digestão dos alimentos e sua taxa de passagem pelo trato gastrintestinal dos
ruminantes. Porém, os animais podem alterar seu comportamento ingestivo, modificando um ou mais dos seus componentes
para superar condições limitantes ao consumo e obter a quantidade de nutrientes necessária. Assim, objetivou-se avaliar os
períodos de alimentação de vacas leiteiras submetidas à dietas contendo bagaço de cana-de-açúcar amonizado e palma
forrageira 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no município de Encruzilhada, BA. Foram utilizadas oito vacas mestiças
½ sangue Holandês/Zebu com produção média de 20 kg de leite por dia e peso corporal médio de 450 ± 28 kg. As vacas
foram distribuídas em dois quadrados latinos 4 x 4, em um esquema fatorial de 2 x 2, sendo bagaço de cana-de-açúcar
amonizado com 3 ou 6% de ureia na MS, e 18 ou 36% de palma forrageira na matéria seca da dieta total. O armazenamento
foi feito na forma de silo superfície. Na avaliação do comportamento ingestivo, as vacas foram submetidas a períodos de
observação visual no 20° e 21° dia, em cada período experimental, sendo os animais observados durante 24 horas, em
intervalos de dez minutos. Foram realizadas três observações em cada animal em três períodos diferentes: manhã, tarde e
noite, para avaliar o número de mastigações por bolo ruminal e contabilizado o tempo gasto para ruminação de cada bolo. O
procedimento foi realizado com cronômetros digitais, manuseados por dois observadores, que se posicionaram em frente às
baias de forma a não incomodar os animais. O número de períodos de alimentação, ruminação e ócio foram contabilizados
pelo número de sequências de atividades observadas na planilha de anotações. A duração média diária desses períodos de
atividades foi calculada dividindo-se a duração total de cada atividade (alimentação, ruminação e ócio em min/dia) pelo seu
respectivo número de períodos. 
Resultado e Discussão: O tempo de mastigação total (TMT) por hora, número de períodos de alimentação, número de
períodos de ruminação, quilos de MS e FDNcp por período de alimentação não apresentaram interação significativa (P>0,05)
entre os fatores níveis ureia na amonização de bagaço de cana de açúcar e inclusão de palma forrageira na dieta (Tabela 1).O
tempo diário destinado à mastigação do alimento pode ser atribuído, principalmente, ao teor de FDN na dieta e sua
composição, e como não houve diferença para o consumo de FDNcp (Tabela 1), consequentemente, o TMT também se
manteve sem alteração entre as dietas. O consumo de fibra é altamente correlacionado com o tempo destinado para ruminação
e, dependendo do tamanho da partícula, o TMT poderá aumentar do número de mastigadas por dia, gastando mais tempo para
este comportamento.O número de períodos de alimentação e ruminação pode ser explicado quanto à semelhança das
propriedades físicas e químicas das dietas, com teores semelhantes de FDN entre elas, e segundo Carvalho et al. (2011) há
uma relação direta entre o número de períodos de ruminação e o tempo gasto ruminando. Assim como o TMT, espera-se que
o tamanho de partícula do alimento também seja um dos fatores que determinam o número de períodos de alimentação
(Correia et al., 2015).

 
Conclusão: Recomenda-se para vacas lactantes a utilização do bagaço de cana-de-açúcar amonizado com 3% de ureia, na
matéria seca, associado à palma forrageira em 36% na dieta total. 
Referências Bibliográficas: CARVALHO, G.G.P.; GARCIA, R.; PIRES, A.J.V.; DETMANN, E.; RIBEIRO, L.S.O.;
CHAGAS, D.M.T.; SILVA, R.R.; PINHO, B.D. Comportamento ingestivo em caprinos alimentados com dietas contendo
cana-de-açúcar tratada com óxido de cálcio, Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, n.8, p.1767–1773, 2011.CORREIA, B.R.;
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Introdução: A carcaça é o componente do peso vivo de maior valor comercial, entretanto é importante considerar as
características e rendimento dos subprodutos da carcaça em virtude da importância cultural e sobretudo econômica. Está
incluso nesse grupo o sangue, pele, fígado, cabeça e patas, entre outros (CEZAR e SOUSA, 2007). Dessa forma, objetivou-se
avaliar o peso e o rendimento de componentes não carcaça de borregos Morada Nova recebendo dietas formuladas conforme
National Research Council – NRC (2007). 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral-CE, o qual obteve aprovação pelo
CEUA sob o protocolo de número nº 003/2018. Vinte e oito borregos Morada Nova, machos, inteiros, com idade média de
161 dias de idade, peso vivo médio inicial de 19,04±2,94 kg foram abatidos com peso médio de 28,69±4,04 kg. Adotou-se
um delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos (dietas) e 14 repetições. As dietas de 100 e 85% da
recomendação do NRC (2007) foram formuladas prevendo maturidade precoce para animais com 20 kg e ganho médio diário
de 200 g dia-1. A composição centesimal (%) e química (%) das dietas foram: prescrição de 100% em nutrientes (D100):
Feno de Tifton 85 (18,48); Milho grão moído (67,02); Farelo de soja (8,72); Calcário (0,92); Bicarbonato de sódio (1,00);
Óleo de soja (3,86). Recomendação de 85% em nutrientes (D85): Feno de Tifton 85 (43,23); Milho grão moído (54,78);
Farelo de soja (1,19); Calcário (0,80). A ração era peletizada e fornecida ad libitum em cocho automatizado. Aos 64 dias, os
animais alcançaram o peso vivo médio de 28,69±4,04 kg e foram abatidos. O abate seguiu as normas de abate humanitário
conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 11 DE MAIO DE 2017 ... Art. 1º, (MAPA, 2017). O rendimento de
cada componente não carcaça (CNC, %) foi calculado em relação ao PCVZ, de acordo com a fórmula: CNC (%) = (peso do
CNC kg /PCVZ) x 100. Para a análise de variância e comparação das médias utilizou-se o teste F a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Em relação aos componentes não carcaça, não houve o efeito (P>0,05) das dietas (D100 e D85) em
valores absolutos (kg) com exceção (P<0,05) para o coração onde a D100 proporcionou maiores valores. Não houve efeito
(P>0,05) das dietas (D100 e D85) em %PCVZ, com exceção (P<0,05) para fígado e pâncreas, nos quais a D85 obteve
maiores rendimentos percentuais (Tabela 1). O fígado e o pâncreas apresentam elevada atividade metabólica, e o tamanho
destes tem correlação com fluxo sanguíneo hepático e consumo de oxigênio pelo fígado (ALMEIDA et al., 2011). Assim, os
dados sugerem uma possível sobrecarga metabólica desses órgãos. Tabela 1- Valores médios para componentes não carcaça
(em kg) e para as proporções (%PCVZ) de borregos Morada Nova alimentados com dietas formuladas com 100 e 85% das
prescrições de PB e NDT conforme NRC (2007).

 
Conclusão: Recomenda-se a adoção de dieta formulada com 85% das exigências prescritas pelo NRC (2007) para terminação
de borregos Morada Nova sob confinamento. 
Agradecimentos: À Universidade Federal do Ceará, à CAPES e à Embrapa Caprinos e Ovinos. 
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Introdução: A proporção e o rendimento dos cortes comerciais da carcaça podem sofrer influência do peso, raça, sexo, idade
e dieta consumida pelos ovinos (COSTA, 2011). A dieta surge como principal agente causador de modificação do
desempenho animal, decorrente do consumo e digestibilidade dos nutrientes (PEREIRA et al.,2010). Dessa forma, objetivou-
se avaliar o peso e o rendimento dos cortes cárneos de borregos Morada Nova recebendo dietas formuladas conforme
National Research Council – NRC (2007). 
Material e Métodos: prevendo maturidade precoce para animais com 20 kg e ganho médio diário de 200 g dia-1. A
composição centesimal (%) e química (%) das dietas foram: prescrição de 100% em nutrientes (D1001): Feno de Tifton 85
(18,48); Milho grão moído (67,02); Farelo de soja (8,72); Calcário (0,92); Bicarbonato de sódio (1,00); Óleo de soja (3,86).
Recomendação de 85% em nutrientes (D85): Feno de Tifton 85 (43,23); Milho grão moído (54,78); Farelo de soja (1,19);
Calcário (0,80). A ração era peletizada e fornecida ad libitum em cocho automatizado. Aos 64 dias, os animais alcançaram o
peso vivo médio de 28,69±4,04 kg e foram abatidos. Os borregos foram pesados para h sem consumo de alimentos e água, foi
medido o peso corporal em jejum (PCJ). O abate seguiu as normas de abate hum a obtenção do peso vivo final (PVF) e, após
18anitário conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 11 DE MAIO DE 2017 ... Art. 1º, (MAPA, 2017). Após 24 h
ao abate, as carcaças foram divididas longitudinalmente e a meia carcaça esquerda foi seccionada em: pescoço, pernil, paleta,
lombo, costela e serrote. Os cortes foram pesados e quantificados em proporção da carcaça fria (peso do corte/peso da carcaça
fria x 100), segundo metodologia proposta pela EMBRAPA (1994). Para a análise de variância e comparação das médias,
utilizou-se o teste F a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Independentemente do nível nutricional da dieta (D100 e D85), todos os cortes avaliados foram
similares (Tabela 1).Os rendimentos dos cortes figuram como um dos principais fatores que estão diretamente relacionados à
qualidade da carcaça (SAINZ, 1996). O pernil foi o corte que apresentou maior peso e com melhor rendimento independente
da dieta em estudo, demonstrando que a raça Morada Nova pode apresentar resultados satisfatórios na produção de cortes
mais pesados. Além disso, deve-se destacar a importância de tais cortes, pois são destinados diretamente ao consumidor,
principalmente o pernil, que é considerado o corte mais nobre (Costa, 2011).

 
Conclusão: Recomenda-se a adoção de dieta formulada com 85% das exigências prescritas pelo NRC (2007) para terminação
de borregos Morada Nova sob confinamento. 
Agradecimentos: À Universidade Federal do Ceará, à CAPES e à Embrapa Caprinos e Ovinos. 
Referências Bibliográficas: Costa,  R.G. 2011.  AICA 1,  231-234.EMBRAPA.2016. Disponível  em:
https://www.embrapa.br/caprinos-e-ovinos. Acesso em: 23 de nov. de 2018.NRC, 2007. 1st ed. National Academy Press,
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Introdução: Os sistemas de produção de carne ovina têm como principal finalidade a obtenção de uma carcaça de qualidade, 

com características que atendam ao mercado consumidor (CAMILO et al., 2012). Logo, pouca valorização é dada aos 

componentes não-carcaça, como cabeça, patas, sangue, coração, pulmão, baço, fígado, rins, dentre outros, tendo em vista o 

menor valor comercial. No Brasil, especialmente na região Nordeste, esses órgãos são utilizados na culinária local para 

elaboração de pratos típicos, como a “buchada” e o “picado”. Dessa forma, considerando a variação observada na proporção 

desses componentes em função do peso vivo, a determinação do peso ótimo de abate torna-se fundamental. Objetivou-se com 

este estudo avaliar os pesos e rendimentos de componentes não carcaça de borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Jantar, Boa Viagem, Ceará. Foram utilizados 24 borregos da 

raça Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 16,52 ± 1,92 kg, e, aproximadamente 80 dias de idade,  

distribuídos em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos experimentais consistiram em quatro 

pesos ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e seis repetições. A ração experimental foi formulada de acordo com as recomendações do NRC (2007) para 

ganho médio diário de 200 g dia-1, com relação volumoso:concentrado de 60:40. A ração apresentou a seguinte formulação, 

com base na matéria natural: 60% de feno de capim Tifton-85 (Cynodon dactylon) moído, 27,21% de milho grão moído, 

11,53% de farelo de soja e 1,85% de núcleo mineral. O abate dos animais foi realizado no Frigorífico Triunfo Agroindustrial, 

localizado na própria fazenda onde foi conduzida a pesquisa. Os componentes não carcaça foram removidos e pesados 

separadamente (coração, pulmões + traqueia/língua + esôfago, pâncreas, fígado, rins, baço, sangue, cabeça, pele, patas, 

sistema reprodutivo e testículos). O rendimento dos componentes não carcaça (CNC) foi calculado em relação ao peso de 

corpo vazio (PCVZ), de acordo com a seguinte fórmula: CNC (%) = (peso do CNC kg /PCVZ) x 100. Foi realizada análise de 

variância e, sendo os tratamentos quantitativos, estes foram analisados por meio do desdobramento em regressão linear, 

quadrática e desvio através do teste F (P<0,05). 

Resultado e Discussão: Verificou-se efeito linear crescente (P<0,05) no peso dos componentes não carcaça avaliados, o que 

demonstra a relação dessas vísceras com o peso corporal (Tabela 1). Entretanto, o crescimento dos órgãos internos está 

associado não somente ao peso vivo, mas também à atividade metabólica ou função desempenhada pelo componente. 

Segundo Queiroz et al. (2015), a cabeça e as patas são consideradas de desenvolvimento precoce, diminuindo a velocidade de 

crescimento com o avançar da idade. Já o fígado e o baço, são órgãos de intensa atividade metabólica, consequentemente, 

estes órgãos apresentam maior desenvolvimento para conseguir atender à demanda do metabolismo dos nutrientes em animais 

de maior peso (CAMILO et al., 2012). O coração e a pele, por sua vez, são órgãos de crescimento isogônico em relação ao 

peso corporal (SANTOS-CRUZ et al., 2009). Quanto ao rendimento dos componentes não carcaça avaliados, não foi 

observado efeito significativo (P>0,05) dos pesos de abate sobre o coração (0,483), fígado (1,942) e baço (0,162). Para os 

pulmões + traqueia/língua + esôfago, pâncreas, rins, sangue e patas, verificou-se decréscimo linear. A pele e os testículos 

apresentaram comportamento linear crescente, enquanto a cabeça e o sistema reprodutivo demonstraram função quadrática 

(P>0,05). A redução do rendimento de alguns órgãos pode ser explicada pelo aumento do peso corporal, diminuindo a 

porcentagem da maioria das vísceras em relação ao peso de corpo vazio, como explica Gastaldi et al. (2001). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Valores médios dos pesos e rendimentos dos componentes não-carcaça coração, 

sistema respiratório, pâncreas , fígado , rins, baço, sangue , cabeça , pele , patas , sistem a 

reprodutivo e testículos de borregos Santa Inês abatidosem diferentes pesos 

Variáveis   Pesos de abate {kg) EPM1 Valor-P· 

  26 32 38 44  
Pes os dos principais componentes não carcaça (kg) 

Coração2 

Pulmões + traqueia/ 

língua + esôfago3 

P âncreast 

Fígado5 

Rins6 

Baço7 

Sangue3 

Cabeça9 

Pele1º 
Patas 11 

Sistema reprodutivo12 

Testículo13 

0,101 0,11 9 0,148 O,176 0,0058 

0,532 0,624 0 ,749 0,794 0,0300 

0,037 0,042 0,047 0,047 0,0036 
0,405 0,481 0,582 0,720 0,0227 

0,081 0,086 0,095 0,112 0,0040 
0,034 0,042 0,047 0,058 0,0023 

0,958 1,079 1,251 1,472 0,0519 
1,008 1,106 1,243 1,456 0,0298 
1,909 2,494 2,986 3,662 0,1133 

0,601 0,685 0,754 0,852 0,0265 
0,207 0,351 0,462 0,537 0,0293 
0,136 0,238 0,342 0,385 0,0273 

<:0,0001 

<:0,0001 

0 ,027 
<:0 ,0001 

<:0,0001 

<:0,0001 

<0 ,0001 
<:0,0001 

< 0,000 1 

<0 ,0001 
<:0,0001 

<0 ,0001 
 

  Rendimentos dos principais componentes não carcaça (%) 

Coração  " 0 ,495 0 ,471 0 ,482 0 ,485 0 ,0154 0 ,404 

iínu:    : \  g f: ! aJ 2,611 2,47 3 2 ,444 2 ,185 0,0885 0 ,004 

Pân creas " 0,180 0,164 0 ,155 o ,131 0,0115 0 ,00 6 
F ígado " 1 ,984 1 ,904 1 ,897 1 , 983 0,0590 0 ,175 
Rins " 0,398 0,339 0 ,31 0 0 ,308 0,01 48 <0,0001 

Baço" 0,168 0,167 0 ,152 o,161 0,0067 0 ,465 
Sangue 20 4,700 4,266 4,077 4,057 0,1636 0,009 

Cabeça" 4,939 4,387 4,058 4,012 0,0697 0,002 
Pele" 9,308 9,848 9,705 10 ,097 0,2241 0 ,038 
Pata s 23 2,953 2,709 2,456 2,347 0,072 0 <0,0001 

s tema reprodutivo" 1,000 1,387 1,495 1,484 0,0906 0,040 
Testiculo25 0,658 0,941 1,109 1,065 0,08 98 0,002 
1Erro padrão  da média; 2Y=- 0,012+0 ,004X (R2=99, 12); 3Y=0,144+0,015X (R2=97 , 21 ); 

" Í'=0,021 • 0 ,0006 X ( R' =89 ,66 ); ' Y=-0 ,063•  0,017X (R' =98, 23); ' Y=0 ,034 • 0 ,001 X ( R' =93,73 ); 
7Y=0,0007 • 0,001X  ( R' =96,84 ); ' Y=O,191•  0,028 X (R' =98,34 ); 9Y=   0,340+0 ,025 X (R' =97,02); 
"'Y =- 0 ,591•  0 ,096 X      (R'= 99 ,64 );     " Y=0, 242• 0,014 X      ( R' =99,57 );  " Y=-0 ,253+0 ,018 X 

(R.' =98 , 06 );   " Y=-0 ,221 • 0,014 X   (.R'  =97,05);  " '!' =0,483"S;   " Y=3,189-0,022 X   (fl ' = 90 ,10 ); 
"Y =O,249 - 0 , 003X  (R' =97,08 );  " Y=1 ,942•s ;  " Y=O, 514 - 0 ,005 X  (R2=85,15 ); 19Y=O,1 62 " 8 ; 

" 'Y=5,5 11-0 ,035X   (R2=83,90);  " Y=10, 304-0 ,297 X• 0,003X 2    (R2 =99,97 );  22Y=8,443 • 0,037 X 

(R2=75 ,64 );     2'Y=3 ,824-0 ,034X     ( R2 =97, 43);     2'Y=-2,823• 0, 219 X-O,003  X2           (R2= 99 , 24 ); 
2.SV = 0 ,133+0    ,0 23X    ( R 2=77 ,96 );  NS=Não significatvi o; *Signfica tivo a 5%  de probabilidade. 

 

Conclusão: Com exceção do coração, do fígado e do baço, o aumento do peso de abate diminui o rendimento dos 

componentes não carcaça de borregos Santa Inês. 

Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa, à 

Empresa Triunfo Agroindustrial pela infraestrutura e animais cedidos para a realização da pesquisa. 

Referências Bibliográficas: CAMILO, D. A. et al. Peso e rendimento dos componentes não-carcaça de ovinos Morada Nova 

alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável. Semina: Ciências Agrárias, v. 33, n. 6, p. 2429-2439, 

2012.GASTALDI, K. A. et al. Proporção dos componentes não constituintes da carcaça em cordeiros alimentados com dietas 

com diferentes relações volumoso: concentrado e abatidos aos 30 ou 34 kg de peso vivo. Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Zootecnia, v. 38, p. 956-957, 2001NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of small 

ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids. Washington, D.C: The National Academies Press, 2007. 



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes 

 
PESOS E RENDIMENTOS DOS COMPONENTES DO TRATO GASTROINTESTINAL DE 

BORREGOS SANTA INÊS ABATIDOS EM DIFERENTES PESOS 

SABRINA M. A. DE LIMA1, ANTONIO DE S. BRITO NETO1; PATRÍCIA G. PIMENTEL1; INGRID R. SOUSA1; 

MARINA R. C. BARROSO1; GUILHERME R. MOREIRA2; NIELYSON J. M. BATISTA3; JOÃO PAULO A. DO 

RÊGO4 

1Universidade Federal do Ceará; 2Universidade Federal Rural de Pernambuco; 3Universidade Estadual do Piauí; 4Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

Contato: sabriinaaraujo02@gmail.com 

Introdução: Os componentes do trato gastrointestinal, como rúmen, retículo, omaso, abomaso e os intestinos destacam-se 

como componentes não-carcaça de importante valor comercial, haja vista o aspecto cultural envolvido no preparo de iguarias, 

como o “sarapatel” e a “buchada”. O crescimento desses componentes do trato digestório dos ruminantes é influenciado pela 

espécie, pelo plano nutricional, pelo sexo e pelo peso corporal (MORON-FUENMAYOR e CLAVERO, 1999). Considerando 

o peso de abate, o seu aumento nem sempre é benéfico, apesar do maior peso corporal e rendimento de carcaça, pois ocorre 

elevação de componentes que aumentam as exigências de energia de mantença e, consequentemente, diminuem a eficiência 

de transformação de alimento em tecidos comestíveis (MISSIO et al., 2013). Nesse contexto, objetivou-se com este estudo 

avaliar os pesos e rendimentos dos componentes do trato gastrointestinal de borregos Santa Inês abatidos em diferentes pesos 

corporais. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda Jantar, Boa Viagem, Ceará. Foram utilizados 24 borregos da 

raça Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio inicial de 16,52 ± 1,92 kg, e, aproximadamente 80 dias de idade,  

distribuídos em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos experimentais consistiram em quatro 

pesos ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e seis repetições. A ração experimental foi formulada de acordo com as recomendações do NRC (2007) para 

ganho médio diário de 200 g dia-1, com relação volumoso:concentrado de 60:40. A ração apresentou a seguinte formulação, 

com base na matéria natural: 60% de feno de capim Tifton-85 (Cynodon dactylon) moído, 27,21% de milho grão moído, 

11,53% de farelo de soja e 1,85% de núcleo mineral. O abate dos animais foi realizado no Frigorífico Triunfo Agroindustrial, 

localizado na própria fazenda onde foi conduzida a pesquisa. O trato digestório (rúmen-retículo, omaso, abomaso, intestino 

delgado e intestino grosso) foi completamente retirado e pesado cheio, e vazio. O rendimento dos componentes não carcaça 

(CNC) avaliados foi calculado em relação ao peso de corpo vazio (PCVZ), de acordo com a seguinte fórmula: CNC (%) = 

(peso do CNC kg /PCVZ) x 100. Foi realizada análise de variância e, sendo os tratamentos quantitativos, estes foram 

analisados por meio do desdobramento em regressão linear, quadrática e desvio através do teste F (P<0,05). 

Resultado e Discussão: Foi observado crescimento linear (P<0,05) nos pesos do rúmen/retículo, do omaso e do abomaso 

(Tabela 1). Por outro lado, não houve diferença significativa (P>0,05) entre os pesos do intestino delgado (0,709 kg) e grosso 

(0,485 kg). De acordo com Van Soest (1994), o crescimento do rúmen/retículo é determinado sobretudo pela dieta. Jorge et 

al. (1999) afirmam que o regime alimentar e o peso de abate exercem influência sobre as diferentes partes do corpo não- 

integrantes da carcaça. Assim, os dados deste estudo podem ser explicados pela necessidade do animal em aumentar o 

consumo de energia para atender às exigências nutricionais para depósito de tecidos corporais, em função do aumento do 

peso vivo de abate. Em relação aos rendimentos dos componentes do trato gastrointestinal, constatou-se efeito linear 

decrescente para o rúmen/retículo, omaso e abomaso, enquanto para rendimento do intestino delgado e grosso foi observado 

comportamento quadrático (P<0,05). Segundo Carvalho et al. (2017), com o aumento do peso de abate, alguns componentes 

não carcaça podem representar, proporcionalmente, um menor percentual em relação ao peso corporal dos animais. 

 

Tabela 8. Pesos e rendimentos dos componentes do trato gastrintestinal de borregos Santa 

1nêsabatidos em diferentes pesos corporais 

Variáveis 
  Pesos de abate(kg) 

26 32 38 44 
EPM1 Valor-·P 

 
Rúmen/Reticuol2 

Omasol 

Abomaso' 
1ntestni o delgado5 

1ntesti no grossc:P 

Pesos dos constituintes do TGI (kg) 
0,607 0,683 0,779 0,903 
0,062 0,086 0,079 0,088 

0,095 0,109 0,116 0,127 

0,706 0,692 0,670 0,770 
0,502 0,442 0,473 0,524 

Rendimentos dos constituintes do TGI (%) 

 
0,0344 

0,0036 
0,0065 
0,0411 

0,0305 

 
<0,0001 

<0,0001 

0,002 

0,183 
0,087 

 

Rúmen/Reticulo7 2,977 2,689 2,547 2,491 O, 1015 0,002 

OmasC, 0,308 0,339 0,258 0,243 0,0125 <0,0001 

Abomascl 0,467 0,431 0,376 0,349 0,0179 <0,0001 

1ntestino delgado'º 3,486 2,726 2,192 2,126 O, 1558 0,038 
Intestino grosso" 2,452 1,756 1,535 1,446 O, 1053 0,009 
1Erro  padrão  da  média;  2Y=0, 168+0 ,01 6X  (R2=98, 84);  3Y=0,038+0,001X (R2=61,78); 
4Y=0,052+0,002X    (R2=98,18);    5Y=0,700"5;  6Y=0, 485NS;     7Y= 3, 6 . 02 7X   (R2=90,35); 

8Y=0, 447-0,004X   (R2=64,26);    8Y=0,644-0,007X    (R2=98,42);    1oY'= 11 , 012 -0,414X+0,005X2 

(R2=99,75);  11Y=8,658-0,349X+0,004X2 (R2=99, 06); NS=Não significativo;'  Significabvo a 5% 

de probabildi ade. 

 



Conclusão: O aumento do peso de abate reduz pesos e rendimentos dos componentes do trato gastrointestinal de borregos 

Santa Inês. 
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Introdução: Parâmetros cinéticos são importantes fatores para a avaliação da degradabilidade de alimentos em ruminantes.
Para a obtenção destes parâmetros utiliza-se técnicas de produção cumulativa de gases (ELBERG et al., 2018). Na técnica in
vitro semi-automática utiliza-se um transdutor de pressão acoplado a uma agulha que é inserida dentro do frasco onde ocorre
a fermentação. Neste método são obtidos dados de pressão que podem ser correlacionados com o volume dos gases
produzidos, levando a geração de uma equação de predição, a qual varia de acordo com as condições locais onde a mesma é
aplicada (MAURICIO et al, 1999) e portando, deve ser desenvolvida para cada condição local.O objetivo deste estudo foi
determinar uma equação de predição que correlaciona valores de pressão e volume de gases, visando a aplicação na avaliação
de alimentos por meio da técnica in vitro semi-automática de produção de gases da Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia - UFT. 
Material e Métodos: Um ensaio para avaliação da cinética da fermentação ruminal in vitro foi realizado no mês de janeiro de
2019, no Laboratório de Fermentação Ruminal e Produção Gases da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFT
(LAB-GASES-UFT). Três dietas experimentais (100% volumoso, 50:50 e 75:25 volumoso: concentrado) contendo Silagem
de capim Panicum maximum cv. Mombaça e um formulado comercial com 20% de proteína bruta (PB), e quatro níveis de
Propilenoglicol (PG) (0, 2, 4 e 6%) foram utilizados. O inóculo foi obtido de três bovinos mestiços canulados no rúmen, com
peso médio de 677,5 Kg, adaptados a dieta com proporção 75:25 de volumoso e concentrado. O delineamento adotado foi o
de blocos casualizados (DBC) com arranjo fatorial 3 x 4 e 3 blocos. 1 g de cada dieta experimental foi adicionado em frascos
de 150 ml, em triplicata, com 90 ml de meio de cultura,10 ml de inóculo ruminal, e os devidos níveis de PG. Estes foram
vedados com tampa de silicone e incubados em estufa a 39 °C.As medidas de pressão (PSI = "Pounds per Square Inch" -
Libras por Polegada Quadrada) foram realizadas por meio de um transdutor de pressão modelo DPI800-P. As leituras foram
tomadas nos tempos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 48, 72 e 96 horas após o início do processo de fermentação in vitro.
Ao final do ensaio os pares de dados Volume-Pressão foram utilizados para a realização de análise regressão pelo programa
SAS (2015) que resultou na estimativa de uma de predição do volume a partir da pressão obtida no transdutor de pressão. 
Resultado e Discussão: As leituras de pressão e volume totalizaram 1.638 pares de dados oriundos da fermentação das 3
dietas e diferentes níveis de PG, obtendo-se a equação representada na figura 1. A variação de pressão foi de 0,0 a 5,2 psi,
faixa que se encontra dentro das recomendações de Theodorou et al. (1994), abaixo de 7,0 psi, denotando estabilidade na
correlação dos dados. O valor de R2= 0,9875 demonstrou a alta capacidade de predição da equação em estimar o volume de
gases. A equação gerada neste ensaio apresentou curva com comportamento quadrático, semelhante as encontradas no
desenvolvimento da técnica in vitro semi-automática de produção de gases na Embrapa Cerrados (DF-Brasil - Alt. = 1.007 m)
[Volume (mL)= 0,000 + 4,50231 P(psi) + 0,05164 P(psi)2 (R2= 0,99)] (GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2008) e na avaliação
de alimentos do Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Federal do Piauí [Volume (mL)= 0,000 + 4,7295 P(psi) +
0,0178 P(psi)2 (R2 = 0,99)] (PI-Brasil - Alt.= 674 m) (AZEVÊDO et al., 2008).As diferenças de altitude de cada localidade
implicam nos valores de coeficiente "b" e "a" diferentes, pois as mesmas resultam em diferentes pressões atmosférica. Locais
com altitudes mais elevadas têm pressão atmosférica menor, gerando nas leituras maior volume de gases por pressão gasosa
(GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2008). Neste estudo, o valor do coeficiente "b" multipicado a "P" foi 3,7989, numa altitude de
240 m. Estes valores corroboram Guimarães Júnior et al., (2008) e Azevêdo et al. (2008), supracitados, que desenvolveram
diferentes equações em diferentes locais e altitudes.

 
Conclusão: A equação de regressão gerada por meio das leituras de pressão e volume de gases neste ensaio foi: V = - 0,0195
+ 3,7989 P + 0,0174 P2,(R2=0,9875), em que: V = Volume (mL); P = Pressão (Psi). Esta equação será adotada na estimativa
de produção de gases por meio da técnica in vitro no Laboratório de Fermentação Ruminal e Produção de Gases da Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia – UFT. 
Referências Bibliográficas: AZEVÊDO, Márcia M. R. et al. Estimativa do volume de gases por meio de equação de
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gases na Embrapa Cerrados. Embrapa Cerrados. Comunicado Técnico, 2008.MAURICIO, Rogério M. et al. A semi-
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Introdução: Os pequenos ruminantes são capazes de selecionar aprendem a associar as consequências de um alimento com
suas propriedades sensoriais e usam suas preferências ou aversões para selecionar alimentos. Quando se analisa a preferência
os animais são estimulados a fazer uma escolha entre dois ou mais alimentos que lhes são apresentados em simultâneo, sob as
mesmas condições (BEÇA, 2013). Preferência é um termo usado para descrever qual alimento um animal gosta mais.
Objetivou-se avaliar a preferência das espécies caprina e ovina a dietas concentradas com alcaloides piperidínicos de algaroba
(APA). 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no Setor de Ovinos e Caprinos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
Itapetinga. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) em arranjo fatorial 2x4, com duas espécies (caprina e ovina) e
quatro tratamentos (0; 11,5; 23 e 34,5 mg de inclusão dos APA no concentrado). Foram utilizados oito caprinos adultos
mestiços Anglo-Nubianas, machos não castrados, com peso médio corporal de 46,92±0,99 kg e oito ovinos adultos mestiços
tipo Santa Inês, quatro machos não castrados e quatro fêmeas, com peso médio corporal inicial semelhantes de 31,87±1,01
kg. O ensaio experimental foi de doze dias, sendo avaliado durante quatro dias para coleta de dados. Todos os animais foram
confinados com acesso ad libitum às quatro dietas concentradas, feno capim Tifton 85 e água, fornecida em comedouros
individuais (n=5 vasilhames por baia, sendo um para o feno e as outras para cada concentrado) ao mesmo tempo. Os
concentrados foram fornecidos duas vezes ao dia, sendo fornecidos 70% do concentrado no período da manhã e 30% no
período da tarde, as sobras foram mensuradas antes do fornecimento do dia seguinte. A posição dos vasilhames com
concentrado foi alternada para que não ocorresse efeito de local. A preferência foi estabelecida pela quantidade de alimentos
consumidos em condição de livre escolha entre os quatro concentrados. Os pesos dos animais foram registrados no início e no
final do ensaio experimental As médias foram analisadas por contrastes ortogonais e polinominais. Os dados foram
analisados pelo procedimento PROC MIXED dos SAS. 
Resultado e Discussão: Não houve interação (P>0,05) para o consumo de MS (g/PC0,75). O consumo médio dos caprinos
foi de 13,29g. Observou-se comportamento linear para o consumo de MS (g/PC0,75) dos ovinos. Verificou-se que através
dos contrastes ortogonais houve preferência pelos concentrados com APA (Tabela 1). Houve interação (P<0,05) para o
percentual do consumo total (IMS%). O modelo apresentou efeito quadrático para os caprinos e efeito linear para os ovinos.
Os ovinos aumentaram o percentual de consumo total 0,42% para cada nível de APA (Tabela 1). Na avaliação dos contrastes
ortogonais observou-se diferença entre as dietas com 11,5 mg quando comparada a dietas com 23 e 34,5mg, os caprinos
reduziram o consumo, com ponto máximo de 16,8 mg de APA. Essa diferença no comportamento do modelo para caprinos e
ovinos, pode estar associada ao fato dos ovinos serem mais resistentes à intoxicação por APA, porque dispõe de
microrganismos no rúmen capazes de biotransformar os alcaloides e devido a sua flora ruminal também são capazes de
elimina-los (HUAN et al., 1998). Embora tenhamos fornecido um produto purificado com maior concentração de APA, o
consumo dos animais foi por um curto espaço de tempo (16 dias), nos levando a pensar que este seja o provável motivo dos
ovinos não terem reduzido o consumo.

 
Conclusão: Os concentrados com APA foram preferidos pelos caprinos e ovinos, tendo um efeito linear para os ovinos e
quadrático para os caprinos com o ponto máximo de 16,8mg de APA.



Referências Bibliográficas: BEÇA, M. F. F. Estudos sobre preferência de alimentos compostos completos para cães. 2013.
26f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - UNIVERSIDADE DE PORTO. Porto, 2013.HUAN, J., MIRANDA
C. I., BUHLER D. R. & CHEEKE P. R. Species differences in the hepatic microsomal enzyme metabolism of the
pyrrolizidine alkaloids. Toxicology Letters, v.99 p.127-137, 1998.
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Introdução: Megasphaera elsdenii é considerada a principal bactéria do rúmen fermentadora de lactato (Counotte et al.,
1981), o que tem despertado o interesse de pesquisadores e setor privado pelo seu uso como probiótico.M. elsdenii também é
capaz de fermentar glicose como fonte de energia, apesar de ter como preferência o lactato como substrato, modificando sua
rota fermentativa em função da fonte de energia utilizada. Weimer & Moen (2013) verificaram que M. elsdenii T81
fermentando glicose produzia butirato, acetato e caproato, e fermentando lactato gerava propionato, acetato, butirato e
valerato como produtos finais.Entretanto, Marounek et al. (1989) observaram que estas características podem variar entre
cepas de M. elsdenii, tornando-se necessário a realização de estudos de fisiologia com diferentes cepas. Portanto, objetivou-se
com o presente trabalho avaliar a produção de AGV por cepas de M. elsdenii crescendo em meio contendo combinações entre
lactato e glicose como fonte de energia. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia de Anaeróbios do US Dairy Forage
Research Center, da Universidade de Wisconsin (Madison, Wisconsin – USA). Foram avaliadas cinco cepas de Megasphaera
elsdenii (B159, T81, 4251, 4257 e 4296). O meio basal usado para o cultivo das cepas foi o LTY (Weimer e Moen, 2013)
com as seguintes relações glicose:lactato 0, 30:5, 20:10 e 10:15. Após as adições, 0,1 mL de inóculo de cada cepa foi
noculadas aos tubos, usando técnicas assépticas e anaeróbicas. As incubações foram conduzidas em sala quente à 39 ºC
durante 24 horas após a inoculação das cepas nos tubos, ao final da incubação, 1 mL de conteúdo foi coletado e processado
para quantificação total e individual de cada AGV (acetato, butirato e propionato) por HPLC. Os dados de produção total de
AGV, bem como de cada AGV foram analisados seguindo um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5x4
(5 cepas e 4 relações lactato:glicose), utilizando o procedimento MIXED do SAS (versão 9.3). 
Resultado e Discussão: Não foi detectada interação (P = 0,8056) entre cepa e concentração de lactato sobre a produção total
de AGV, entretanto verificou-se maior (P < 0,0001) produção para a cepa 4257 (11,17 mMol/L) em relação às demais, bem
como aumento linear (P < 0,0001) da produção de AGV com o incremento dos níveis de lactato, ou seja, nas menores
concentrações de glicose. O butirato foi identificado representando menos de 5% do total de AGV, por isso não é apresentado
nos resultados.Foi verificado aumento na proporção de propionato (figura 1. B) e redução da proporção de acetato (Figura 1.
A) em função do aumento da concentração de lactato no meio, entretanto, por incluir o nível zero (lactato ou glicose), os
dados assumem comportamento quadrático. Para a produção de acetato (figura 1. A), houve interação entre cepa e níveis de
lactato, onde a cepa T81 apresentou maior proporção em concentrações de lactato de 10 e 30 mM, porém essa diferença se
anula em 20 mM de lactato. A proporção de propionato (figura 1. B), para a cepa 4257 se destaca das demais nas
concentrações de lactato de 10 e 20 mM, porem essa diferença se anula em 30 mM de lactato.Hino & Kuroda (1993) e
Weimer & Moen (2013), verificaram aumento da produção de propionato quando M. elsdenii crescia em meio contendo
lactato e menor quando crescia em glicose. Entretanto, M. elsdenii não produz propionato em meio contendo apenas glicose,
pois a glicose inibe as enzimas Lactato desidrogenase e lactato racemase, as quais são ativadas apenas na presença de lactato
no meio.

 
Conclusão: O aumento da concentração de lactato no meio de crescimento de M. elsdenii causa aumento linear na produção
de AGV, bem como da proporção de propionato como produto final com concomitante redução da produção de acetato, cujas
respostas são dependentes da cepa usada. 
Referências Bibliográficas: COUNOTTE, G.H.M.; Prins, R.A.; Janssen, R.H.A.M.; DeBie, M.J.A. Role of Megasphaera
elsdenii in the fermentation of DL-[213C] lactate in the rumen of dairy cattle. Applied and Environmental Microbiology, v.



42, n. 4, p. 649-655, 1981.HINO, T.; KURODA, S. Presence of lactate dehydrogenase and lactate racemase in Megasphaera
elsdenii grown on glucose or lactate. Applied and Environmental Microbiology, v. 59, n. 1, p. 255-259, 1993.MAROUNEK,
M.; FLIEGROVA, K.; BARTOS, S. Metabolism and some characteristics of ruminal strains of Megasphaera elsdenii.
Applied and Environmental Microbiology, v. 55, n. 6, p. 1570-1573, 1989.WEIMER, P.J.; MOEN, G.N. Quantitative
analysis of growth and volatile fatty acid production by the anaerobic ruminal bacterium Megasphaera elsdenii T81. Applied
and Environmental Microbiology, V. 97 p. 4075–4081, 2013.
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Introdução: As cabras que compõe os rebanhos de alta produção de leite necessitam de adequado balanço nutricional. Essa
categoria animal está concentrada em países de baixa renda, com déficit alimentar, onde seus produtos são uma fonte
importante de alimento (Pulina et al., 2018). Desta forma, há necessidade de investigar subprodutos que diminuam os custos
de produção. No que concerne ao Brasil, nos últimos anos, houve aumento acentuado de subprodutos com potencial para
serem utilizados na alimentação animal, principalmente os oriundos da cadeia do biodiesel Entre estes, pode-se destacar a
torta de mamona, já que o um dos principais atrativos para o uso deste subproduto é o seu alto valor protéico. Segundo
Akande et al. (2015), a torta de mamona apresenta em sua composição de 342 a 480 g de proteína bruta por quilo de matéria
seca. Neste contexto, objetivou-se avaliar a influência da torta de mamona destoxificada por soluções alcalinas sobre a
produção de leite de cabras Saanen e Anglo Nubiana. 
Material e Métodos: O trabalho foi conduzido na Embrapa Caprinos e Ovinos localizado na cidade de Sobral-CE, Brasil, no
período compreendido entre novembro de 2016 a abril de 2017. Todos os procedimentos envolvendo animais foram
realizados de acordo com a Comissão de Ética no Uso de Animais da Embrapa, protocolo Nº 005/2015. Foram utilizadas 18
cabras com peso corporal de 43 ± 2,97 kg, sendo 9 Saanen e 9 Anglo Nubiana, distribuídas em delineamento de blocos ao
acaso (raça) com seis repetições. As cabras foram submetidas a um regime de confinamento em baias individuais, suspensas e
com piso ripado. Os tratamentos consistiram de três dietas isoproteicas e isoenergéticas, a primeira foi formulada com milho e
farelo de soja (FS) e as demais foram formuladas com torta de mamona destoxificada por hidróxido de cálcio (TMD
Ca(OH)2) e outra por torta de mamona destoxificada por hidróxido de sódio (TMD NaOH), ambas em total substituição ao
farelo de soja. Como volumoso foi utilizado o feno de capim-tifton 85. As dietas foram formuladas de acordo com as
recomendações do NRC (2007), e foram fornecidas diariamente às 7:30 e 14:30 horas, ad libitum. As cabras foram
ordenhadas duas vezes ao dia, após fornecimento das dietas e tiveram a produção registrada diariamente durante 150 dias de
coleta. A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (LCG) conforme proposto por Sklan et al. (1992). Os dados
foram submetidos à análise de variância pelo teste F. A comparação das médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, para avaliar os efeitos da raça e da dieta. 
Resultado e Discussão: Houve efeito (P<0,05) das dietas sobre todas as variáveis (Tabela 1). As raças influenciaram
(P<0,05) a PL (kg/dia) e a PLT (kg). Observou-se que a PLCG foi maior para as cabras que consumiram a dieta à base de FS,
seguida pelas cabras das dietas com TMD NaOH e TMD Ca(OH)2, que foram iguais entre si. Ao longo de 150 dias de
lactação (período experimental) as cabras que consumiram a dieta à base de FS produziram 314,30 kg de leite, seguidas pelas
cabras da dieta TMD Ca(OH)2 e TMD NaOH com 310,05 e 307,21 kg de leite, respectivamente, que não diferiram entre si. O
efeito das raças sobre a produção de leite diário e produção total ao longo da lactação já era esperado, haja vista que as cabras
Saanen quando em condições ambientais e nutricionais iguais as Anglo Nubianas apresentam maior produção (Lôbo et al.,
2017). Em relação a menor produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (PLCG) pelas cabras que consumiram as dietas
com TMD, vários fatores podem ter contribuído de forma direta, entre os quais podem-se destacar o possível menor consumo
de NDT e o menor teor de lactose no leite. Este último, está associado a regulação do volume de leite, devido à pressão
osmótica nos alvéolos da glândula mamaria, assim quanto maior a quantidade de lactose, maior será a produção de leite
(Torres et al., 2016). Contudo, quando a produção é relacionada ao CMS, percebe-se que as cabras que consumiram as dietas
TMD NaOH foram mais eficientes (0,95) que as cabras da dieta padrão e TMD Ca(OH)2, 1,10 e 1,07, respectivamente, sendo
que ambas não diferiram entre si. 

 
Conclusão: A torta de mamona destoxificada por soluções alcalinas demonstra ser uma alternativa viável na alimentação de



cabras lactantes. Dietas formuladas com TMD diminuem a produção de leite de cabras durante o período lactacional, com
destaque a TMD NaOH que controla o consumo afetando o desempenho produtivo, contudo esse efeito é compensado pela
maior eficiência na produção de leite. 
Agradecimentos: A CAPES pela concessão da bolsa e financiamento do projeto e a Embrapa Caprinos e Ovinos pelo suporte
técnico e infraestrutura. 
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THEODORIDIS, A.; MORIN, E.; CAPOTE, J.; THOMAS, D. L.; FRANCESCONI, A. H. D.; CAJA, G. Invited review:
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Introdução: A fim de melhorar a eficiência na produção animal em épocas de estiagem, são utilizados aditivos alimentares
como promotores de crescimento, melhorando a produtividade. Sendo uma alternativa, os aditivos fitogênicos vêm sendo
utilizados para melhorar a performance produtiva dos animais (COSTA et al., 2007). Nesse contexto, a Erva Cidreira (Lippia
alba), possui atividade antimicrobiana, antiparasitária, anti-inflamatória, analgésica e sedativa, se caracterizando como aditivo
fitogênico, atuando no controle de enfermidades, promovendo o desenvolvimento animal e maximizando sua performance
produtiva (AGUIAR, 2008). Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi analisar a inclusão da Erva Cidreira (Lippia alba)
na alimentação de cabras leiteiras sobre a produção e qualidade do leite. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Instituto Federal da Paraíba, campus Sousa-PB. Foram utilizadas oito
cabras leiteiras, 2 anos de idade, pesando 40 kg, em fase de lactação. Os animais foram alojados em baias individuais
medindo 1,50 x 3,00 m. O ensaio experimental foi arranjado em um quadrado latino duplo (4x4), composto por oito animais,
quatro tratamentos e quatro períodos de 13 dias, sendo 10 dias para adaptação e três dias para coletas de dados. Os
tratamentos foram determinados pelas concentrações de Erva Cidreira nas dietas: T0 = sem inclusão de Erva Cidreira; T30 =
dieta com inclusão de 30 g de Erva Cidreira; T60 = dieta com inclusão de 60g de Erva Cidreira; e T90 = dieta com inclusão
de 90g de Erva Cidreira. A erva cidreira foi coletada, triturada, moída, pesada e armazenada em sacos plásticos, conforme os
níveis de inclusão na dieta. Antes de cada refeição, a Cidreira em pó era misturada ao concentrado para serem fornecidos aos
animais. A produção de leite foi mensurada através de duas ordenhas manuais, (6:00 h e 14:00 h). As amostras foram
coletadas no período da manhã e tarde, para análises físico-químicas. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH,
Gordura, Proteína, Acidez Dornic, Crioscopia, Sólidos totais, Sólidos não gordurosos e Densidade. Os dados foram
submetidos a análise de variância e médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade, analisados pelo programa
estatístico SAS (2004). 
Resultado e Discussão: A produção de leite foi significativamente maior (P<0,05) para os animais que receberam a Erva
Cidreira na dieta. O aumento na produção de leite ocorreu principalmente quando os animais receberam 60 e 90 gramas de
Erva Cidreira na dieta, produzindo 1523,3 e 1687,8 g/dia, respectivamente. Esse aumento pode ser esclarecido pelo fato de
que a Erva Cidreira possuir ação sobre bactérias gram-positivas e, no ambiente ruminal, estas bactérias competem pelo
mesmo substrato de bactérias produtoras de ácidos graxos voláteis, dentre elas, as amilolíticas (KOZLOSKI, 2016) Quando
se reduz o número de bactérias gram positivas, os grupos de bactérias amilolíticas serão beneficiadas e aumentarão a
produção de proprionato. Este, após ser produzido, é transportado para o fígado, participando da via da neoglicogênese, para
geração de glicose. A glicose por sua vez é encaminhada para a glândula mamária, onde será convertida a galactose e,
posteriormente, em lactose, principal componente osmótico do leite (CEBALLO e HERNÁNDEZ, 2001). Já os constituintes
físico-químicos do leite não sofreram variação estatística entre os tratamentos (P>0,05) e estão dentro do padrão exigido pela
Instrução Normativa de número 37, de 31 de Outubro de 2000 (BRASIL, 2000), mostrando que a inclusão da Erva Cidreira
não influenciou na composição do leite de cabras. 
Conclusão: A Erva Cidreira (Lippia alba) influenciou positivamente a produção de leite e diante dos níveis utilizados,
recomenda-se até 90 g de inclusão de Erva Cidreira na alimentação de cabras leiteiras. 
Agradecimentos: Ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB), e a equipe Cabreiros por todo apoio e dedicação. 
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Maria: Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 2016, 19 p.SANTOS, F.L. LANA, R.P.; SILVA, M.T.C.;
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Introdução: A expansão do mercado de carne ovina vem demandando intensificação da produção de carcaças e carnes com
qualidade físico-químicas e sensoriais adequadas (Vieira et al., 2010). Nesse contexto, o confinamento surge como alternativa
para intensificação de produção de cordeiros com alto grau de acabamento de carcaça e boa qualidade de carne. Todavia, os
custos associados ao confinamento dificultam sua adoção, principalmente em zonas onde a produção de volumosos é
prejudicada pelo regime pluviométrico, como o semiárido do Brasil. Nessas regiões, o uso de volumosos adaptados à seca
como a palma forrageira, bem como resíduos agrícolas como a parte aérea da mandioca (Oni et al., 2011) para alimentação de
cordeiros confinados pode desonerar a prática do confinamento. Diante disso, objetivamos avaliar o efeito da substituição
total ou parcial do feno de gramínea pelo feno da parte aérea da mandioca ou palma forrageira sobre as características físicas
da carne de ovinos confinados. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil. Foram utilizados 35 ovinos, ½
sangue Dorper + ½ sangue Santa Inês, machos inteiros com peso inicial médio de 16 kg e idade de 100 dias. Os animais
foram confinados durante os 90 dias, alojados em baias individuais, receberam cinco dietas experimentais, com relação
volumoso:concentrado 70:30, a saber: FT = feno de Tifton 85; FPAM = feno da parte aérea da mandioca; FT+FPAM = 50%
de feno de Tifton 85 + 50% de feno da parte aérea da mandioca; FT+PAL = 50% de feno de Tifton 85 + 50% de palma
forrageira; FPAM+PAL = 50% de feno da parte aérea da mandioca + 50% de palma forrageira. Decorrido o período de
confinamento os animais foram abatidos, tiveram suas carcaças refrigeradas em câmara fria durante 24 horas. Imediatamente
após o abate (zero hora), 45 minutos pós-abate e 24 horas pós-abate o pH foi auferido diretamente na carcaça por um
pHmetro de penetração (Cezar e Sousa, 2007). Após a refrigeração as carcaças foram retalhadas e as pernas foram separadas,
dissecadas nos seus tecidos (musculo, gordura, ossos e outros tecidos) e o músculo semimembranoso foi separado e,
posteriormente, utilizado para determinação da cor da carne por meio de colorímetro operando em sistema CIELAB (Cezar e
Sousa, 2007). Os dados foram submetidos a uma análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A substituição total ou parcial do feno de Tifton 85 (FT) por feno da parte aérea da mandioca
(FPAM) ou por palma forrageira (PAL) não influenciou o pH da carcaça e nenhum dos horários avaliados, apresentando
valores médios de 6,72; 6,48 e 5,72 para as medições as zero hora, 45 minutos e 24 horas pós-abate, respectivamente. Isso
ocorreu possivelmente pela similaridade no conteúdo de glicogênio muscular dos ovinos (Islam et al. 2019) antes do abate.
Houve redução da intensidade de vermelho (a*) na carne dos animais alimentados com FPAM e FPAM+PAL, possivelmente
a presença de cianeto na parte aérea da mandioca, mesmo que reduzida pelo processo de fenação, tenha influenciado no
estado químico do ferro da mioglobina e alterado a cor do músculo. Todavia, não foram observados efeitos da substituição
total ou parcial do feno de Tifton 85 sobre os parâmetros de luminosidade (L*) e intensidade de amarelo (b*), similar ao
comportamento reportado por Abreu et al. (2019) com ovinos alimentados com palma forrageira.

 
Conclusão: A substituição do feno de tifton 85 por feno da parte aérea da mandioca diminui a intensidade de vermelho da
carne, mas não influencia no pH da carcaça dos ovinos. 
Referências Bibliográficas: Abreu, K.S.F.; Véras, A.S.C.; Ferreira, M.A.; Madruga, M.S.; Maciel, M.I.S.; Félix, S.C.R.;
Vasco, A.C.C.M.; Urbano, S.A. Quality of meat from sheep fed diets containing spineless cactus (Nopalea cochenillifera
Salm Dyck). Meat Science, v.148, n.1, p.229-235, 2019.Cezar, M. F., Sousa, W. H. Carcaças ovinas e caprinas: obtenção,
avaliação e classificação. 1 ed. Editora Agropecuária Tropical, Uberaba. 2007.Islam, S.M.A.; Farzana, F.; Murshed, H.M.;
Rahman, S.M.E. Study on Meat Quality of Native Sheep Raised in Organic and Conventional Production System. Journal of
Meat Science and Technology. v.7, n.1, p.01-07, 2019.Oni, A.O., Onwuka, C.F.I.; Arigbede, O.M.; Anele, U.Y.; Oduguwa,
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Introdução: A ovinocultura é uma atividade importante para Brasil, cuja produção abrange todo o território nacional, sendo
fonte de renda e subsistência (ALVES et al., 2014). O principal produto da ovinocultura no país é a carne. A carne ovina é
uma excelente fonte de proteína, contendo aminoácidos essenciais, baixa concentração de lipídios e gordura saturada
(ALVES et al., 2014). Um dos principais fatores exigidos pelos consumidores da carne ovina é a sua qualidade, que envolve
as condições higiênico sanitária de obtenção, processamento e conservação, o valor nutritivo e à qualidade organoléptica
(Felício, 2000). Essas exigências podem ser reconhecidas por meio de avaliações físicas, químicas e sensoriais, que avaliadas
de forma isolada não proporcionam resultados satisfatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre as
características físicas, químicas e sensoriais para descrever a qualidade da carne de ovina da raça Santa Inês usando a análise
de componentes principais (ACP). 
Material e Métodos: Foram utilizados trinta e cinco ovinos Santa Inês, macho não castrado com peso corporal de
35,79±6,63 kg. As carcaças foram resfriadas (4,0±0,1ºC/24 h), os músculos Longissimus lumborum direito (utilizado para a
análise sensorial) e esquerdo (utilizado para avaliação dos parâmetros físico-químicos) foram embalados a vácuo e
congelados. Para a análise química, a amostra descongelada foi moída, acondicionada em placas de Petri e liofilizadas no
Centro de Apoio à Pesquisa da UFRPE para posterior análises de matéria seca (PMS), água (PH2O), cinzas (PMMMN),
gordura (PGMN) e proteína (PPBMN) conforme Detmann et al. (2012). As análises físicas: pH24, coloração (L a* b*), perda
de peso por cocção (PPC), maciez (WBSF) e capacidade de retenção de água (CRA), foram realizadas conforme Ramos e
Gomide (2017). A análise sensorial foi realizada por 13 provadores treinados, para avaliar a intensidade dos atributos em
escala crescente de 10 cm: aroma (Ar), cor, maciez (Ma), sabor (Sab), suculência (Suc) e aparência geral (AP). Todas as
variáveis foram analisadas por meio de correlação linear de Pearson e um correlograma foi gerado para resumir a matriz de
correlação. A ACP foi realizada para reduzir o número de variáveis originais correlacionadas para um pequeno conjunto de
variáveis (os componentes principais-CP) não correlacionadas. Foram retidos os CP que explicaram acima de 70% da
variação total contida nos dados e com autovalores iguais ou acima de 1, segundo a regra de Kaiser (1960). 
Resultado e Discussão: Os atributos sensoriais apresentaram correlação entre si, resultado semelhante ao observado por
Kopuzlu et al. (2011) com novilhos. A cor correlacionou-se com a AP (0,47) demostrando que as carnes cozidas mais escuras
apresentaram melhor AP. A CRA foi correlacionada positivamente (0,38) com a intensidade da cor vermelha (a*), o teor de
proteína muscular (PPBMN) também influenciou a CRA (0,50) (Figura 1A). A ACP permitiu agrupar as características
químicas, físicas e sensoriais de acordo com suas correlações. Para as características analisadas, 76,51% da variação total
contida nos dados foi explicada pela retenção de seis CP com autovalores acima de 1. Os dois primeiros CP (CP1 e CP2)
explicaram 37,38% da variação total (Figura 1B). Observa-se que os teores de MS (PMS), água (PH2O) e proteína (PPBMN)
da carne estão mais distantes das origens e, portanto, foram as de maior importância no CP1, sendo este mais representado
pela composição química da carne. As variáveis Sab, Suc e Ar foram as mais importantes no CP2 e referem-se aos atributos
sensoriais. A importância dos atributos sensoriais quando se avalia a qualidade da carne foi constatada pela ACP no trabalho
de Kopuzlu et al. (2011).

 
Conclusão: Por meio da ACP, aas 18 variáveis originais analisadas, as características químicas (PMS, PH2O e PPBMN) e
sensoriais (Sab, Suc e Ar) foram as mais importantes para descrever a qualidade da carne de ovinos da raça Santa Inês.
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application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, v. 20, p. 141 – 151,
1960.KOPUZLU, S.; ONENC, A.; BILGIN, O. C. et al. Determination of meat quality through principal components
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Introdução: A água utilizada na produção animal é tão importante quanto às instalações e manejo, sendo indispensável para
se obter bons resultados no sistema produtivo. Estando diretamente interligada com sanidade e produção, deve apresentar-se
de boa qualidade, e alguns procedimentos são utilizados para auxiliar na identificação de microrganismos patogênicos nas
fontes hídricas de dessedentação animal (PINTO et al., 2010). Com isso, objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica da
água de dessedentação animal de fazendas leiteiras nos períodos chuvoso e seco. 
Material e Métodos: O estudo foi conduzido nos meses de março a setembro de 2019 em 18 propriedades leiteiras, no
município de Sobral - CE. O clima da região é classificado como tropical quente semiárido, com temperatura média de 26ºC a
28°C, pluviosidade de 821,6 mm anualmente, e com período chuvoso de janeiro a maio e seco de julho a dezembro (IPECE,
2017). As amostras de água foram coletadas de bebedouros, de dois açudes e poço profundo diretamente do ponto de
consumo animal em duas épocas do ano (chuvosa e seca) a fim de representar à água de dessedentação dos
animais.Utilizaram-se para coletas frascos âmbar de 1000mL, devidamente esterilizados em autoclave. Anteriormente foi
aplicado spray de álcool a 70% na tampa para evitar eventuais contaminações. Após a coleta, os frascos foram vedados,
identificados e acondicionados em caixas isotérmicas com gelo reciclável (temperatura máxima de 7°C), e transportados para
análises no Laboratório de Microbiologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, campus Betânia. As amostras
foram analisadas quando à presença de Coliformes Totais (CT; NMP 100mL-1), Coliformes Termotolerantes (CTT; NMP
100mL-1), Escherichia coli (EC-presença/ausência) e contagem de bactérias mesófilas (PCA; UFC 100mL) utilizando-se a
técnica dos tubos múltiplos, método quantitativo que permite determinar o Número Mais Provável- NMP pelos testes
presuntivo e confirmativo, conforme metodologia de Colilert (RICE, 2012). Foram feitas as análises descritivas dos dados e
valores microbiológicos conforme os padrões disponibilizados pela literatura. 
Resultado e Discussão: Não houve variação entre as fontes para CT (Tabela 1) no período chuvoso, pois em todas as
amostras (100%) encontraram-se altos valores, já na época seca foram baixos. Contudo, CONAMA (2005a) cita que não há
limite máximo definido de CT. Porém, tais valores altos podem estar relacionados com a ocorrência das chuvas no período,
ocasionando maiores contaminações. Assim, uma vez presente os CT, deve-se adotar medidas profiláticas, a fim de reduzi-
los.Com relação aos CTT, apenas o (B) no período chuvoso apresentou acima do recomendado pelo CONAMA de 2005b
(classe 3) que permite até 1000 CTT/100mL de água de dessedentação animal. Tal contaminação elevada de CTT no açude
pode estar associada a presença dos animais, na qual defecam e urinam próximo as fontes e assim favorecem maior
proliferação destes microrganismos. Já para os mesófilos, a resolução não determina uma quantidade máxima, porém, em
ambiente com temperatura entre 20°C e 45°C, proporciona seu crescimento. Assim, todas as fontes estudadas expressaram
ligeiramente contaminação.No período chuvoso a E. coli encontrava-se ausente em todas as fontes de água. Contudo, no
período seco, as fontes (A), (B) e (C) o microrganismo estava presente, apenas em (D) não foi identificado. Possivelmente, a
presença E. coli, seria devido os animais procurarem com mais frequência e ao mesmo tempo defecando nas proximidades.
Medeiros et al. (2016) estudando a qualidade da água em Portalegre – RN, elucidam que a incidência da bactéria é maior em
virtude da pecuária nas proximidades das fontes hídricas.

 
Conclusão: Todas as fontes de água nos períodos avaliados contem grau de contaminação. Desse modo, medidas devem ser



adotadas para a mitigação, assim como a conscientização dos produtores rurais em relação à água de bebida dos animais. 
Referências Bibliográficas: RICE, Eugene W. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22. ed.
Washington, D.C.: American Water Works Association, 2012.CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE –
CONAMA. Resolução N ° 357, de 17 de março de 2005. DOU. N° 53. Seção 1. p. 58, 2005. Disponível em:
http://pnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONAMA_n_357.pdf. Acesso em: 15 set. 2019.IPECE. INSTITUTO DE
PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Perfil municipal 2017 Sobral. Disponível em:
https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2018/09/Sobral_2017.pdf. Acesso em: 31 ago. 2019.MEDEIROS,
S. R. M.; CARVALHO, R. G.; SOUZA, L.; BARBOSA, A. H. S. Índice de qualidade das águas e balneabilidade no Riacho
da Bica, Portalegre, RN, Brasil. Revista Ambiente e Água, Taubaté, v. 11, n. 3, p. 711-730, jul/set. 2016. DOI:
http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1833. PINTO, F. R.; SAMPAIO, C. F.; MALTA, A. S.; LOPES, L. G.; PEREIRA, G.
T.; AMARAL, L. A. Características da água de consumo animal na área rural da microbacia do córrego rico, Jaboticabal, SP.
Ars Veterinaria, Jaboticabal, v. 26, n. 3, p. 153-159, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.15361/2175-0106.2010v26n3p153-159.
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Introdução: O aumento do concentrado na dieta de animais ruminantes, pode induzir ao desenvolvimento de distúrbios 

digestivos graves, atuando negativamente sobre a digestibilidade dos nutrientes da dieta e o desempenho, além de aumentar a 

incidência de abscessos hepáticos, rumenite e laminite. Assim, o uso de aditivos alimentares é utilizado como alternativa para 

potencializar o desempenho animal, melhorando os padrões de fermentação, estabilizando o pH ruminal, e reduzindo perdas 

energéticas.Na nutrição de ruminantes, a quitosana vem sendo estudada como modulador da fermentação ruminal (Goiri et 

al.,2009; Li et al, 2013)aumentando as concentrações de propionatoe redução na concentração de butirato devido a ação da 

quitosana sobre bactérias Gram-positivas. Sabendo disso este trabalho teve como objetivo avaliar uso de quitosana na síntese 

de proteína microbiana em animais confinados. 

Material e Métodos: Foram utilizados cinco (5) novilhos mestiços canulados no rúmen com peso médio de 350 kg mantidos 

em baias individuais e delineados em quadrado latino 5x5.A dieta foi fornecida na proporção de 85% de milho grão sem uso 

de volumoso. As doses de quitosana utilizadas foram de 0; 375; 750 e 1500 mg/kg de MS; e um tratamento com uso de 

virginimicina. No dia 16 de cada período experimental, amostras de sangue (20 mL) foram coletadas através da veia punção 

coccígea após 4h do fornecimento da dieta. Em seguida, as amostras foram centrifugadas à 2700 x g por 20 min (4º C), foi 

colhido o sobrenadante sérico e analisado creatinina por método calorimétrico usando kits comerciais (Gold Analisa 

Diagnostica Ltda)e as leituras realizadas por analisador bioquímico semi automático(BIO-200, Bioplus). A depuração 

plasmática ou clearence da creatinina e ureia foi obtida pela relação entre a excreção urinária durante 24h e a concentração 

plasmática de cada substância. As excreções diárias de N-uréia e N-creatinina foram obtidas por meio do produto das 

concentrações de uréia e creatinina pelo volume urinário de 24 horas, multiplicado por 0,466 ou 0,3715, correspondente aos 

teores de N na uréia e creatinina, respectivamente. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão 

polinomial pelo comando PROC MIXED do programa Statistical Analysis System versão 9.2 (SAS, 2009). Para avaliar as 

diferenças entre os tratamentos, os dados foram submetidos ao teste de Dunnett para os níveis de Quitosana foram estudados 

por meio de regressão polinomial 

Resultado e Discussão: As concentrações de Creatinina e N-creatinina apresentaram comportamento linear decrescente P = 

(0,044) e P = (0,045) para os tratamentos com as doses de quitosana, com maiores valores encontrados no tratamento com 0 

mg/Kg MS de quitosana, com 48,90 e 22,78 mg/dL, respectivamente. Não houve diferença (P>0,05) para as análises de ureia, 

Creatinina, N-ureico e N-Creatinina no sangue. Houve diferença (P<0,05) para excreção de ureia quando comparada ao 

controle com virginimicina, onde o tratamento com 0 mg/dia MS de quitosana apresentou maior valor com 40,00 contra 

35,32 mg/kg PV do tratamento com virginiamicina .Houve efeito quadrático para a clearence da ureia P = (0,050) e creatinina 

P = (0,030). Houve efeito quadrático para excreção fracional P = (0,042) da ureia, onde o tratamento com 375 mg/kg MS de 

quitosana apresentou o valor mais baixo com 1,51%.Dias et al. (2017) trabalhando com animais a pasto, avaliaram doses 

crescentes de quitosana 0, 400, 800, 1200 e 1600 mg/kg MS. Relataram um efeito quadrático entre os tratamentos onde, a 

dose com 800 mg/kg MS expressou o maior valor de 18,9 mg/mL de ureia na urina. O que difere dos dados encontrados no 

atual experimento. Araújo et al. (2015) não encontraram diferença no N-ureico no sangue quando avaliaram doses de 0, 50, 

100 e 150g/kg MS em novilhos nelore. 

 



 

 

Conclusão: Os resultados mostram um melhor aproveitamento do N no tratamento com 375mg/kg MS. Com essa dose, 

houve uma maior circulação de N no sangue e uma menor excreção na urina, que evidencia um melhor aproveitamento pelo 

animal para síntese microbiana e parte do seu excedente para reciclagem de N que vai para a saliva ou epitélio ruminal. 

Agradecimentos: Ao Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES pela concessão da bolsa e ao 

Grupo de pesquisa em Nutrição de Ruminantes - NERU 

Referências Bibliográficas: ARAÚJO, A.P.A., VENTURELLI, B.C., SANTOS, M.C.B., GARDINAL, R., CÔNSOLO, 

N.R.B., CALOMENI, G.D., FREITAS, J.E., BARLETTA, R.V., GANDRA, J.R., PAIVA, P.G., RENNÓ, F.P. Chitosan 

affects total nutrient digestion and ruminal fermentation in Nellore steers. Anim. Feed Sci. Technol. 206, 114-118. 

2015.DIAS, A.O.C., GOES, R.H.T.B., GANDRA, J.R., TAKIYA, C.S., BRANCO, A.F., JACAÚNA, A.G., OLIVEIRA, 

R.T., SOUZA, C.J.S., VAZ, M.SM. Increasing doses of chitosan to grazing beef steers: Nutrient intake and digestibility, 

ruminal fermentation, and nitrogen utilization. Anim. Feed Sci. Technol.225, 73-80, 2017.GOIRI, I., A. GARCIA- 

RODRIGUEZ, AND L. M. OREGUI.Effects of chitosans on in vitro rumen digestion and fermentation of maize silage. Anim. 

Feed Sci. Technol. 148:276?287, 2009. 



CNPA 2019 – Nutrição e Produção de Ruminantes

 
QUITOSANA COMO ADITIVO EM DIETAS DE GRÃO INTEIRO EM BOVINOS: PH E

AMÔNIA RUMINAL 
NAYARA G. SILVA1, THAIANO I. D. S SILVA1; RAFAEL H. T. B. GOES1; RAQUEL T. OLIVEIRA1; DOUGLAS G.

ANSCHAU1; LETÍCIA E. F. OLIVEIRA1; THALISON M. SOUZA1; CALEBE C. SILVA1 
Universidade Federal da Grande Dourados1

Contato: nayagsm@hotmail.com 
Introdução: O aumento do concentrado na dieta de animais ruminantes, pode induzir ao desenvolvimento de distúrbios
digestivos graves. Assim, os aditivos alimentares são utilizados como alternativa, melhorando os padrões de fermentação,
estabilizando o pH ruminal, e reduzindo perdas energéticas.Entre esses produtos, destaca-se a quitosana (CHI), o derivado
mais importante da quitina, extraída dos crustáceos, camarões e caranguejos (Rhoades e Roller, 2000). Na nutrição de
ruminantes, a quitosana vem sendo estudada como modulador da fermentação ruminal (Goiri et al., 2009), devido a ação da
quitosana sobre bactérias Gram-positivas. As diferenças entre esses estudos podem ser devidas às mudanças do pH ruminal,
uma vez que os efeitos antimicrobianos da quitosana são evidentes a pH mais baixo (Senel e McClure, 2004). Este estudo foi
realizado para determinar a influência do aumento das doses de quitosana na fermentação ruminal de bovinos de corte,
recebendo dietas sem foragem. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande
DouradosEstado do Mato Grosso do Sul, entre janeiro e abril de 2018.Foram utilizados 5 novilhos mestiços canulados no
rúmen, distribuídos em quadrado latino 5X5, com 19 dias experimentais. Os animais foram distribuídos aleatoriamente nos
seguintes tratamentos: (VG), tratamento composto com uso de virginimicina; (Q0), dieta controle 0mg de quitosana por kg de
MS; (Q375), 375mg de quitosana por kg de MS; (Q750); 750mg de quitosana por kg de MS e (Q1500), 1.500mg de quitosana
por kg de MS. As dietas utilizadas foram compostas por 15% de pellet proteico-mineral-vitaminico e 85% de milho
inteiro.Em cada período foram realizadas as coletas de líquido ruminal antes do fornecimento da dieta e 2, 4, 6 e 8 horas após
o fornecimento, na interface líquido/sólido do ambiente ruminal e filtradas por uma camada tripla de gaze. Foi separada uma
amostra de líquido ruminal para a determinação do pH, realizado imediatamente após a coleta por intermédio de peagâmetro
e separou-se uma alíquota de 40 mL, que foi fixada com 1 ml de HCl 1:1 para a determinação do nitrogênio amoniacal.Para
avaliar as diferenças entre os tratamentos, os dados foram submetidos ao teste de Dunnett para comparar o tratamento
contendo Virginiamicina com todos os outros tratamentos e os níveis de Quitosana foram estudados por meio de regressão
polinomial. Os resultados são apresentados como LSMEANS e a significância foi declarada P = 0,05. 
Resultado e Discussão: Houve diferença significativa P = (0,001) em função do tempo para a produção de N amoniacal (N-
NH3), onde os picos encontrados no rúmen foram 2 horas após o fornecimento da ração no início do dia . Não foi encontrada
diferença (P>0,05) para os valores de pH ruminal das variáveis avaliadas entre as doses de quitosana, como também quando
comparadas com o tratamento com virginiamicina. Os dados encontrados mostram que o tratamento controle com 0 mg/kg
MS de quitosana sofreu uma hidrólise mais rápida da proteína dietética após 2h da alimentação comparado com os demais
tratamentos, evidenciando a não influência da presença de aditivos para liberação de N-NH3 mais rapidamente no rúmen,
porém, na medida em que o tempo foi passando sua proporção foi diminuindo e chegou ao menor valor com 8h após
alimentação com 6,5 mg/dL. Já a dose com 375 mg/kg MS de quitosana favoreceu com uma melhor permanência de N-NH3
disponível no rúmen onde, com 2, 4, 6, e 8h após alimentação apresentou valores de 13,8 mg, 9 mg, 10 mg e 8,5 mg/dL. Dias
et al. (2017) observaram um valor aproximado ao deste experimento com N-NH3 de 16,2 mg/dL quando a dose de 1200
mg/kg MS foi fornecida em um trabalho com 5 bois cruzados em pastejo recebendo suplementação. Os resultados mesmo
com as diferenças significativas em função das horas, permaneceram na média entre 6,3 para todos os tratamentos durante o
dia. Esses dados mostram que, no uso de dieta com 85% de milho grão e 15% de pellet proteico-minerial-vitamínico com ou
sem aditivos, não alteram o pH ruminal. 

 
Conclusão: A quitosana pode ser adicionada em dieta de milho grão sem volumoso para animais em confinamento com a
dosagem de 375 mg/kg de MS. 
Agradecimentos: A CAPES, CNPq por financiar parte deste trabalho ao FUNDECT – MS (processo 71/700.187/2017,



Siafen 27876) pela concessão da bolsa de estudos.  
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JACAÚNA, A.G.; OLIVEIRA, R.T.; SOUZA, C.J.S.; VAZ, M.SM. Increasing doses of chitosan to grazing beef steers:
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GOIRI, I.; A. GARCIA-RODRIGUEZ.; L. M. OREGUI. Effects of chitosans on in vitro rumen digestion and fermentation of
maize silage. Anim. Feed Sci. Technol. 148:276?287, 2009. RHOADES, J.; Roller, S. (2000) Antimicrobial actions of
degraded and native chitosan against spoilage organismsin laboratory media and foods. Appl Environ Microbiol 66:80- 86,
2000. SENEL, S.; MCCLURE, S. J. Potential applications of chitosan in veterinary medicine, Advanced Drug Delivery
Review, v.56, p. 1467-1480, 2004.
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Introdução: A produção de caprinos depende de vários fatores, sendo a alimentação considerada a principal responsável. A 

criação em sistemas intensivos destes animais torna-se a alternativa mais eficiente para a obtenção de boas carcaças. Destaca- 

se a torta de babaçu como um dos coprodutos mais importantes para a alimentação animal na região Nordeste do Brasil. 

Podendo trazer benefícios aos produtores de caprinos na formulação de dietas devido ao alto teor de proteína bruta. (SILVA, 

2009). As estratégias de suplementação alimentar tornam-se viáveis para que se tenha o máximo do rendimento animal, 

como: redução da idade de abate; ganhos de peso superiores aos obtidos nas pastagens; e principalmente a produção de carne 

regular e padronizada com boa qualidade, além de todas características desejáveis pelo mercado consumidor. (SILVA, 2018). 

Neste trabalho objetivou-se avaliar o rendimento da carcaça de cabritos terminados em confinamento suplementados com  

torta de babaçu. 

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Setor de Ovinocaprinocultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís – Maracanã. Os tratamentos foram determinados com níveis de inclusão da torta 

de babaçu na dieta de cabritos em confinamento nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 7 repetições, totalizando 28 animais experimentais. Os animais foram 

alimentados com volumoso (silagem de milho), concentrado, água “ad libitum” e mistura mineral. As dietas foram formuladas 

para serem isoprotéicas e isoenergéticas, calculadas de acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007) para animais de 

20 kg de peso vivo para permitir um ganho de peso médio diário de 150 g/dia. Após 77 dias de confinamento os animais 

foram abatidos de acordo com as normas e procedimentos constantes na legislação (BRASIL, 2000) e as carcaças enviadas 

para câmara fria, onde permaneceram por 24 horas a uma temperatura de 4ºC. Ao final deste período as carcaças foram 

pesadas e calculados o rendimento verdadeiro (RV), rendimento biológico (RB) e rendimento comercial (RC) e as perdas por 

resfriamento (PPR). Em seguida a meia carcaça esquerda foi seccionada em pescoço, paleta, serrote, costela, lombo e perna, 

que foram posteriormente pesadas para obtenção dos seus rendimentos, após meia carcaça reconstituída.Os dados foram 

analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias, utilizando o Teste de Tukey a 5% de 

significância, utilizando-se o programa estatístico SAS (2003). 

Resultado e Discussão: Não houve efeito dos níveis de inclusão de torta de babaçu (p<0,05) para as variáveis de rendimento 

comercial, rendimento de pescoço, costela e paleta.A torta de babaçu influenciou (p<0,05) o rendimento verdadeiro e nas  

perdas por resfriamento, apresentando maiores valores (45,85% e 3,94%, respectivamente para cada variável) para o nível de 

12% de inclusão. Os níveis de inclusão de torta de babaçu influenciaram (p<0,05) na característica de rendimento biológico, 

apresentando maior percentual a partir de 12% de inclusão. Houve diferença entre os níveis de inclusão de torta de babaçu 

(p<0,05) para o rendimento do serrote onde apresentou maior média de 9,48% para 18% de inclusão. Isso pode ser um ponto 

negativo, pois se trata de um corte de 3ª categoria, podendo diminuir o valor da carcaça.Houve efeito (p<0,05) no rendimento 

do lombo apresentando a média (10,45%) no nível de inclusão 18% de torta de babaçu mostrando maior média que os demais 

tratamentos, o rendimento do lombo se diferenciou ainda do tratamento controle (0%), demonstrando que além de aumentar o 

percentual da carne nessa peça, pode também apresentar outras vantagens na produção do animal, podendo suprir o efeito do 

rendimento do serrote e trazer mais valor a carcaça. O rendimento da perna também mostrou efeito (p<0,05) onde a média 

(34,36%) do tratamento 12% foi a maior, indicando que a inclusão de torta de babaçu na dieta de caprinos em terminação tem 

efeito positivo na carne caprina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Rendimento de cabritosterminadosem confinamneto suplementadoscom torta de 

babaçu 

Variáveis TRATAMENTOS 

(%) 0% 6% 12% 18% CV(%) P-valor 

Perdas por 
resfriamento 

1,40b 1,74b 3, 94a 1,45b 54,18 0,0503 

Verdadeiro 44,66ab 43,46b 45,85a 43,83ab 3,58 0,0460 

Comercial 43,76a 42,69a 43,92a 43,20a 3,77 0,4995 

Biológico 48,03ab 46,63b 49,44a 47,41a 3,24 0,0179 

Serrote 8,89ab 9,32a 7,97b 9,48a 9,10 0,0086 

Pescoço 6,79a 7,87a 7,63a 7,47a 10,60 0,0887 

Costela 20,21a 18,73a 20,29a 19,59a 6,79 0,1355 

Lombo 8,82b 9,71ab 8,84b 10,45a 10,23 0,0115 

Paleta 21,16a 20,97a 20,98a 20,82a 4,19 0,9136 

Perna 34,10a 33,37ab 34,26a 32,16b 3,40 0,0083 

 

Fonte: Autor. Médiasseguidaspor letrasiguais não drterementre sipelo Teste de Tukey aonível de 5%de 
significância. 

 

 

Conclusão: A inclusão de torta de babaçu na dieta de cabritos em terminação afeta positivamente o rendimento da carcaça e 

nos cortes comerciais até o nível de 12% de inclusão. 
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Introdução: Um dos desafios da produção animal está associado com a disponibilidade hídrica dentro do sistema de 

produção, alterando a dinâmica de crescimento e desenvolvimento dos animais, conferindo adaptações fisiológicas 

(ALEMAR, 2011) que visam buscar a homeostase do organismo. A água encontra-se presente em todos tecidos corporais, os 

fluidos intracelulares e extracelulares contêm respectivamente 31 a 38% de água e corresponde entre 62 e 69% da água total 

do corpo (NRC, 2007).Os componentes não carcaça de pequenos ruminantes é um componente da culinária Nordestina do 

Brasil, em pratos típicos como buchada e sarapatel (MORENO et al., 2011). A comercialização das vísceras contribuem com 

a nutrição humana, além de proporcionar um incremento na renda do criador (SILVA et al., 2016).Visando a importância da 

água como componente estrutural dos tecidos corpóreo, objetivou-se avaliar o efeito da oferta hídrica sobre o rendimentos das 

vísceras não-ocas de ovelhas mestiças de Santa Inês. 

Material e Métodos: Foram utilizadas 32 ovelhas mestiças da raça Santa Inês, com peso corporal médio de 32,2 ± 7,4 kg e 

idade média de 2,3+0,99 anos. Os animais passaram por período de quarentena e posteriormente foram distribuídos em baias 

individuais de 1,00×1,20 m, providas de bebedouros e comedouros.Foram avaliados quatro níveis de fornecimento de água 

(Ad libitum; 80%; 60% e 40% do grupo controle), com oito repetições por tratamento, em um delineamento experimental em 

blocos inteiramente casualizados. O período de confinamento foi de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação.A dieta 

utilizada no experimento foi comum para todos os tratamentos sendo composta de 46% capim elefante in natura, da variedade 

Cameron (Pennisetum purpureum Schun), e 54% de concentrado, constituído de milho moído, farelo de soja e sal mineral. A 

dieta fornecida foi calculada para obter ganhos de 157g/dia para o desenvolvimento de animais tardios (NRC, 2007).Os 

animais foram abatidos após jejum de sólidos por 16 horas, por concussão cerebral e tiveram as artérias carótidas e veias 

jugulares seccionadas. Os constituintes não-carcaça foram divididos conforme metodologia de Carvalho et al., (2015) em 

vísceras não-ocas (língua, pulmão, fígado, diafragma e rins). Após a pesagem do trato gastrointestinal, vesícula biliar e 

bexiga, cheio e vazio foi realizada a determinação do peso do corpo vazio (PCV) (Silva Sobrinho, 2001), expressando os 

dados em peso absoluto e relativo em função do PCV. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e 

regressão a uma probabilidade de 5%. 

Resultado e Discussão: Não houve efeito dos níveis de ofertas hídricas sobre as vísceras língua, pulmão e fígado (P>0,05) 

(Tabela 1). Contudo, houve ajuste de modelo dos níveis de ofertas hídricas sobre o peso relativo dos rins (P=0,022), 

demonstrando a capacidade de crescimento renal hipertrófico compensatório (SPRINGER et al., 2015). De acordo com 

(SINGH et al., 2011) observou-se o aumento do sódio no plasma sanguíneo e aumento da osmolaridade da urina em 

consequência da restrição hídrica, dessa forma pode-se explicar o aumento significativo sobre o rendimento dos rins.Os níveis 

de ofertas hídricas alteraram o peso absoluto e o rendimento do diafragma (P=0.042), evidenciando um efeito quadrático, 

podendo estar associado a busca do organismo pela homeostase/homeoresse a fim de dissipar calor corpóreo através da 

ventilação. Assim a estimulação do diafragma produz ventilação alveloar sem alterar o débito cardíaco, contudo, aumenta o 

retorno do venoso, diminuindo o debito cardíaco (MASMOUDI et al., 2017), fator este que pode ter contribuído para o maior 

desenvolvimento deste órgão. 



 

 

Conclusão: As ofertas hídricas alteraram o rendimento do diafragma e rins. Recomenda-se níveis de ofertas hídricas de até 

40% do consumo voluntário de ovelhas mestiças de Santa Inês. 
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2001.ALAMER, M. Effect of water restriction on lactation performance of Aardi goats under heat stress conditions. Small 

Ruminant Research, v. 84, n. 1-3, p. 76-81, 2009.NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of small 

ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids. Washington: National Academy Press, 2007. 362p.MORENO, G. 

M. B. et al. Rendimento dos componentes não-carcaça de cordeiros alimentados com silagem de milho ou cana-de-açúcar e 
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Introdução: A utilização de vísceras na culinária para preparo de pratos tradicionais é bastante comum na região nordeste e
são consideradas boas fontes de proteína, minerais e ácidos graxos na alimentação humana (SILVA SOBRINHO; OSÓRIO,
2008). As vísceras de ovinos têm importância econômica, principalmente na região Nordeste, devido à sua larga utilização na
culinária. Portando, objetivou-se avaliar os rendimentos das vísceras de Santa Inês e Rabo Largo alimentados com dietas
contendo alta ou baixa proporção de concentrado. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Foram utilizados 38 cordeiros, sendo 19 da raça Santa Inês (SI) e 19 da raça Rabo Largo (RL), sendo confinados por 53 dias,
tendo 10 dias para adaptação e 53 para o confinamento. A dieta alto concentrado (AC) tinha 30:70 de volumoso:concentrado,
com 12,7% de proteína bruta e 2,51 Mcal/kg de energia metabolizável; e a dieta de baixo concentrado (BC) 70:30, com
10,7% de proteína bruta e 2,21 Mcal/kg de energia metabolizável. O volumoso foi o feno de capim Tifíton-85 e o
concentrado à base de milho moído, farelo de soja, farelo de trigo, calcário e suplemento mineral. Após período experimental
os animais foram abatidos após jejum alimentar de 16 horas, em seguida, procedeu-se a evisceração. O TGI (trato
gastrointestinal) rúmen, retículo, omaso, abomaso, intestinos delgado e grosso, foi pesado cheio e, em seguida, esvaziado,
lavado e novamente pesado para determinação do PCVZ (peso corporal vazio) que foi obtido pela diferença entre o peso do
corpo ao abate e o conteúdo do TGI. Foram pesados separadamente o fígado, rins, pulmão+traqueia, rúmen, retículo, omaso,
abomaso, intestinos delgado e grosso para determinação de seu rendimento em relação ao PCVZ. Os dados das variáveis
estudadas foram submetidos a uma análise de variância, obedecendo a um delineamento em blocos casualizados em esquema
fatorial 2 × 2 (dois genótipos e duas dietas) utilizando-se o teste Tukey (P<0,05) para comparação das médias. 
Resultado e Discussão: Os animais SI alimentados com BC apresentaram maior rendimento de retículo quando comparado
aos animais alimentados com AC, observado no efeito da interação DxG (P<0,05), o que se deve ao menor aporte energético
da dieta BC resultando num maior desenvolvimento destes órgãos, estimulados pela alimentação com volumoso. A dieta
alterou (P<0,05) o rendimento de omaso. O genótipo alterou (P<0,05) os rendimentos dos componentes não carcaça,
pulmão+traqueia, rúmen, e IG. Como os animais SI são maiores que os RL o desenvolvimento dos órgãos acompanha o seu
desenvolvimento corporal. Pires et al. (2000) afirma que as raças de ovinos apresentam velocidade de crescimento dos órgãos
difere entre raças. Os rendimentos de baço, fígado e abomaso exibiu diferenças significativas (P<0,05) para dieta e genótipo.
O fígado e o baço são órgãos que participam do metabolismo dos nutrientes ingeridos, sendo o tamanho e crescimento dos
mesmos relacionados com o consumo de nutrientes pelo animal (Queiroz et al., 2015).

 
Conclusão: O rendimento das vísceras é influenciado pela proporção de concentrado e raça na dieta, sendo a raça SI e a dieta
AC que promoveram maiores rendimentos. 
Referências Bibliográficas: PIRES, C.C.; SILVA, L.F.; FARINATTI, L.H.E. et al. Crescimento de cordeiros abatidos com
diferentes pesos. 2. Constituintes corporais. Ciência Rural, v.30, n.5, p.869-873, 2000.QUEIROZ, L.O.; SANTOS, G.R.A.;
MACÊDO, F.A.F, MORA, N.H.A.P.; TORRES, M.G.; SANTANA, T.E.Z.; MACÊDO, F.G. Características quantitativas da
carcaça de cordeiros Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea. Revista Brasileira de Saúde e
Produção Animal. Salvador, v16, n.3, p.712-722. 2015.SILVA SOBRINHO, A. G.; OSÓRIO, J. C. S. Aspectos quantitativos
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Introdução: As mudanças climáticas como as irregularidades de chuvas, desertificação e o aquecimento global (SALEM,
2010) justificam as necessidades de busca por racionalização do uso da água e do entendimento das causas que a restrição
deste nutriente pode trazer ao sistema de produção de carne ovina. O consumo de água é alterável conforme o clima, dieta,
sistema de criação, bem como sua fonte e qualidade (química, física e biológicas).Ovelhas de descarte em geral, são
substituída por fêmeas mais jovens quando atingem idade de quatro anos (CARVALHO et al. 2015). Na região Semiárida
essas ovelhas em períodos de secas intensas passam por restrições hídricas em alguns sistemas de produção, sobretudo em
sistemas extensivos. Contudo pouco se sabe sobre a resposta dos constituintes não-carcaça de ovelhas de descarte à ofertas
hídricas.Visando isso, objetivou-se avaliar o rendimento de vísceras ocas de ovelhas mestiças de Santa Inês submetidas a
diferentes ofertas hídricas. 
Material e Métodos: Foram utilizadas 32 ovelhas mestiças da raça Santa Inês, com peso corporal médio de 32,2 ± 7,4 kg e
idade média de 2,3+0,99 anos. Os animais passaram por período de quarentena e posteriormente foram distribuídos em baias
individuais de 1,00×1,20 m, providas de bebedouros e comedouros.Foram avaliados quatro níveis de fornecimento de água
(Ad libitum; 80%; 60% e 40% do grupo controle), com oito repetições por tratamento, em um delineamento experimental em
blocos inteiramente casualizados. O período de confinamento foi de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação.A dieta
utilizada no experimento foi comum para todos os tratamentos sendo composta de 46% capim elefante in natura, da variedade
Cameron (Pennisetum purpureum Schun), e 54% de concentrado, constituído de milho moído, farelo de soja e sal mineral. A
dieta fornecida foi calculada para obter ganhos de 157g/dia para o desenvolvimento de animais tardios (NRC, 2007).Os
animais foram abatidos após jejum de sólidos por 16 horas, por concussão cerebral e tiveram as artérias carótidas e veias
jugulares seccionadas. Os constituintes não-carcaça foram divididos conforme metodologia de Carvalho et al., (2015) em
vísceras ocas (Traqueia, esôfago, coração, vesícula e bexiga). Após a pesagem do trato gastrointestinal, vesícula biliar e
bexiga, cheio e vazio foi realizada a determinação do peso do corpo vazio (PCV) (Silva Sobrinho, 2001), expressando os
dados em peso absoluto e relativo em função do PCV. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e
regressão a uma probabilidade de 5%.  
Resultado e Discussão: Não houve efeito das ofertas hídricas sobre o peso absoluto e relativo da traqueia, esôfago, coração e
vesícula biliar (tabela 1).As diferentes ofertas hídricas conferiram ajuste de modelo quadrático (P<0,05) para o peso absoluto
e relativo da bexiga (tabela 1), este efeito pode está associada com o volume de urina armazenada, enfatizando que sua forma,
tamanho e posição também são alteráveis conforme o seu grau de enchimento (ARAÚJO et al., 2009). Quando os animais
ingerem menores quantidade de água o organismo inicia o processo de homeostase promovendo a oligúria, a fim de manter
um balanço hídrico positivo, fatores esses que requer uma maior ação do sistema urinário.



Conclusão: O rendimento das vísceras ocas avaliadas de ovelhas mestiças de Santa Inês submetidas a oferta de até 40% do
seu consumo voluntário afeta apenas o rendimento da bexiga. 
Referências Bibliográficas: ARAÚJO, P. B.; PEREIRA, D. S.; TEIXEIRA, M. N.; COELHO, M. C. O. C.; ALENCAR, S.
P. Urinálise como instrumento auxiliar no diagnóstico de enfermidades em pequenos ruminantes. Medicina Veterinária
(UFRPE), v. 3, n. 2, p. 30-38, 2009.NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of small ruminants: sheep,
goats, cervids, and new world camelids. Washington: National Academy Press, 2007. 362p.CARVALHO, Z. G.; SILVA, F.
V.; ARAÚJO, A. R.; ALVES, D. D.; OLIVEIRA, L. L. S.; REIS, S. T.; SILVA, V. L. Cortes cárneos e constituintes não-
carcaça de ovelhas terminadas em pasto com teores diferentes de suplementação. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 1, p.
409-420, 2015.SILVA SOBRINHO, A. G. Criação de ovinos. Jaboticabal: Funep, 302p. 2001.
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Introdução: O confinamento com dietas a base de altos níveis energéticos caracteriza-se como importante ferramenta para
intensificar a produtividade e melhorar a qualidade do produto, buscando obter o máximo benefício de conversão alimentar
(Oliveira et al. 2002). A terminação em confinamento apresenta uma série de benefícios, dentre eles, proporcionar o aumento
da eficiência alimentar dos animais, antecipação da época de abate e melhor acabamento e uniformidade da carcaça (Rogerio
et al., 2018). Porém, o aumento do nível de concentrado na dieta pode determinar mudanças na quantidade de alimento
ingerido e modificar o comportamento ingestivo dos animais (Bürger et al., 2000). Nessas dietas é importante adicionar uma
quantidade mínima de fibra para garantir o funcionamento ruminal adequado. Dessa forma, objetivou-se avaliar o
desempenho de caprinos e ovinos alimentados com dietas de alto concentrado e silagem de cana-de-açúcar. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental pertencente à Universidade Federal da Bahia,
Foram utilizados 14 ovinos mestiço Dorper x Santa Inês, com peso corporal médio 24,3 kg ± 1,81 kg e 14 caprinos mestiços
Boer, com peso corporal médio de 17,8 kg ± 1,33 kg, ambos machos, não castrados, distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado, em fatorial 2 x 2, com duas relações volumoso:concentrado (40:60 e 20:80) e duas espécies
ruminantes (ovinos e caprinos). O experimento teve duração de 60 dias experimentais. As dietas isonitrogenadas foram
calculadas para suprir as exigências para ganho diário de caprinos e ovinos de 250 g/dia, de acordo com o NRC (2007), com
base nos dados da análise química do volumoso e concentrado. Ao final do período experimental os animais foram
submetidos a 16 horas de jejum de sólidos, posteriormente foram pesados e enviados para um frigorífico comercial, para
serem abatidos de acordo com Brasil (2000). As carcaças foram pesadas para a determinação do peso de carcaça quente
(PCQ) e do rendimento de carcaça quente (RCQ). Após o período de 24h e sob refrigeração a uma temperatura de - 2°C, as
carcaças foram novamente pesadas para obtenção do peso de carcaça fria (PCF) e do rendimento de carcaça fria (RCF).
Todas as variáveis foram submetidas a análise de variância, considerando 5% de probabilidade para o erro tipo I, pelo PROC
MIXED do SAS 9.4. 
Resultado e Discussão: Não houve interação entre a espécie e a relação V:C ofertada (P>0,05) para nenhuma variável,
porém houve efeito da dieta para os parâmetros de PCQ e PCF (P<0,05), em que os animais alimentados com 800 g/kg MS
de concentrado obtiveram maiores médias. Esse efeito tem relação direta com o nível de energia das dietas, visto que o teor
de carboidratos não fibrosos (CNF) ofertado na dieta com 800 g/kg MS de concentrado foi maior (407 g/kg MS) em relação a
dieta com 600 g/kg MS de concentrado (246 g/kg MS). Todos os parâmetros de rendimento de carcaça foram influenciados
pela espécie (P<0,05), sendo as maiores médias atribuídas aos ovinos. Os caprinos são animais hiperativos, dessa forma há
um maior gasto energético e consequentemente menor ganho. Além disso, os componentes na carcaça de caprinos,
geralmente, são mais pesados em relação aos ovinos, diminuindo assim o rendimento de carcaça.

 
Conclusão: Ovinos têm maiores rendimentos de carcaça em relação aos caprinos, independente da dieta ofertada. Contudo a
dieta com maior teor de concentrado (800 g/kg MS) proporciona maiores pesos de carcaça para ambas as espécies. 
Referências Bibliográficas: BÜRGER, P.J.; PEREIRA, J.C.; QUEIROZ, A.C. et al. Comportamento ingestivo em bezerros
holandeses alimentados com dietas contendo diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.1,
p.236-242, 2000.OLIVEIRA, M.V.M.; PÉREZ, J.R.O.; ALVES, E.L. et al. Avaliação da composição de cortes comerciais,
componentes corporais e órgãos internos de cordeiros confinados e alimentados com dejetos de suínos. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.31, n.3, p.1459-1468, 2002 (supl.).ROGÉRIO, Marcos Cláudio Pinheiro; Guedes, Luciana Freitas; Costa, Clésio
dos Santos; POMPEU, Roberto Cláudio Fernandes Franco; GUEDES, Fernando Lisboa; MORAIS, Octávio Rossi de . Dietas
de alto concentrado para ovinos de corte: Potencialidades e limitações. Sobral-Ceará: Embrapa, 2018 (Comunicado Técnico
da Embrapa).NATIONAL RESEARCH COUNCIL–NRC. Nutrient Requeriments of Sheep. Washington, D.C.: National
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Introdução: O confinamento é uma tecnologia eficiente e quando associado ao fornecimento de rações balanceadas, sendo
possível garantir aumento nos índices de produtividade, e melhoria da qualidade do produto final, a carcaça.Entretanto, um
grande desafio é o alto custo de produção, sendo necessário a busca de alternativas para a sua redução. Nos últimos anos,
alguns trabalhos foram desenvolvidos com a inclusão de FMB na dieta de ruminantes (Miotto et al., 2012. Dessa forma, esta
pesquisa tem como objetivo, avaliar a adição de níveis crescentes de FMB na dieta de caprinos confinados sobre os
rendimentos dos cortes comerciais e composição tecidual da carne desses animais. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Setor de Pequenos Ruminantes da Universidade Federal do Maranhão.
Foram utilizados 28 caprinos, castrados, sem padrão racial definido, sendo confinados por 50 dias. Os animais foram
alimentados com dietas isonitrogenadas (12,8% ± 0,01, com base na matéria seca da dieta) contendo relação
volumoso:concentrado de 30:70 (sendo a fonte o feno de capim Tifton 85) e quatro níveis de inclusão de FAB com base na
matéria seca (0%; 10%; 20% e 30%). Após o período de confinamento, os animais foram submetidos ao jejum de sólidos por
14 horas e depois abatidos. Após o abate e evisceração, as meias carcaças foram divididas nos cortes comerciais, e os mesmos
foram pesados para posterior cálculo dos seus rendimentos em relação ao peso da carcaça fria (Osório et al., 1998. Após a
obtenção dos cortes comerciais, as pernas esquerdas foram identificadas e congeladas em freezer a -18 º C por 24 horas, em
seguida, descongeladas para determinar a composição dos tecidos da gordura subcutânea e intermuscular, músculo e osso,
que foram pesados separadamente para ser expresso como uma porcentagem do peso da perna (McCutcheon et al.,1993). O
delineamento expeirmental foi em blocos completos casualisados, com quatro tratamentos e sete repetições. Os dados foram
submetidos a análises de variância (teste F) e regressão, testando-se o modelo linear e quadrático, adotando-se o nível de 5%
de probabilidade. 
Resultado e Discussão: A inclusão de FMB na dieta, não influenciou (P > 0,05) o rendimento dos cortes comerciais da
carcaça (Tabela 1), sendo semelhantes aos valores médios obtidos por Miotto et al. (2012), ao fornecerem dieta com 30% de
volumoso para caprinos confinados.O efeito quadrático relatado com a composição tecidual está relacionado ao aumento no
teor de fibra em detergente neutro das dietas com FMB, que aumenta a concentração molar de acetato no rúmen, principal
precursor da gordura em animais ruminantes.

 
Conclusão: O uso da farinha amilácea de babaçu na terminação de caprinos não altera o peso e o rendimento dos cortes
comerciais, mas interfere na porcentagem de gordura, sendo o seu uso recomendado em até 20% da matéria seca total da
dieta. 
Referências Bibliográficas: McCutcheon, S.N, Blair, H.T, Purchas, R.W. Body composition and organ weights in fleece
weight- selected and control Romney rams. New Zealand Journal of Agriculture Research, v.36, p.445-449, 1993Miotto, F.,



Restle, J., Neiva, J. N., Lage, M., de Castro, K., & Alexandrino, E. (2012). Farelo do mesocarpo de babaçu na terminação de
tourinhos: características da carcaça e cortes secundários do traseiro especial. Ciência Animal Brasileira, 13(4), 440-
449.OSÓRIO, J.C.S. et al. Métodos para avaliação de carne ovina ‘in vivo’ na carcaça e na carne. Pelotas: UFPEL, Ed.
Universitária, p. 107, 1998.
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Introdução: A crescente redução da oferta de água, como consequência das mudanças climáticas, afetará todos os sistemas
de produção animal nos próximos anos, sendo mais impactante nas regiões áridas e semiáridas do planeta, como no Nordeste
brasileiro. A palma forrageira é um alimento rico em água, energia e muito palatável, o que a torna uma excelente fonte de
nutrientes e de água em ambientes com escassez hídrica (ALMEIDA, 2012). Entre outros fatores, o sistema de produção e o
nível nutricional de caprinos em terminação influenciam a qualidade das carcaças comercializadas, afetando seus rendimentos
e a proporção dos cortes. O rendimento de carcaça é influenciado por fatores intrínsecos ao próprio animal (genótipo, sexo,
peso, idade) e/ou extrínsecos (alimentação, manejo, tipo de jejum) (OLIVEIRA et al., 2008). Neste sentido, o objetivo deste
trabalho foi avaliar duas ofertas de palma forrageira (25% ou 55%) com ou sem oferta de água de dessedentação sobre os
rendimentos de carcaça de caprinos. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca.
Utilizou-se 28 caprinos machos, castrados, sem padrão racial definido, com peso inicial médio de 19 + 1,7 kg. Os animais
foram everminados, vacinados, alojados em baias e distribuídos em 4 tratamentos, sendo dois níveis de palma forrageira
(25% ou 55%), com ou sem acesso à água de bebida. Todos os tratamentos tiveram relação volumoso:concentrado de 80:20,
sendo as ofertas de palma estudadas (25% ou 55%) complementadas com feno de Tifton (55% ou 25%). O experimento teve
duração de 90 dias e ao final, os animais foram pesados após jejum de sólidos por 18 horas, obtendo-se o peso corporal ao
abate (PCA) e abatidos. Após a evisceração, o conteúdo do trato gastrintestinal (TGI) foi pesado para determinação do peso
do corpo vazio (PCV = PCA – conteúdo do TGI) e as carcaças foram pesadas (PCQ) para determinação do rendimento da
carcaça quente (RCQ = PCQ/PCA x 100). Em seguida, foram transferidas para câmara frigorífica a 4ºC por 24 horas, e
pesadas após o resfriamento (peso de carcaça fria - PCF), calculando-se o rendimento de carcaça fria (RCF = PCF/PCA x
100), a perda de peso por resfriamento (PPR = PCQ – PCF/PCQ x 100) e o rendimento verdadeiro (RV = PCQ/PCV x 100).
O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x2. Os dados foram avaliados por
meio de análises de variância utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (SAEG, 2000). Utilizou-se
o teste F em nível de 5% de probabilidade. 
Resultado e Discussão: Não houve interação, nem efeito isolado do nível de palma e do acesso ou não à água para nenhuma
das características avaliadas (P>0,05; Tabela 1). Os pesos de carcaça quente e fria foram 8,61 kg e 8,23 kg respectivamente,
proporcionando rendimentos de 46,46% para carcaça quente, 44,44% para carcaça fria e 55,25% de rendimento verdadeiro. O
peso da carcaça é um dos fatores que mais influenciam na valorização do animal (OLIVEIRA et al., 2008). Normalmente, há
uma preferência pelo uso de ovinos em detrimento aos caprinos, em sistemas intensivos de produção de carne, pois esses
animais tendem a apresentar menores pesos de abate e rendimentos de carcaça (FERREIRA et al., 2016). As perdas de peso
por resfriamento (PR) apresentaram valor médio de 4,37%. Após a carcaça ser submetida ao resfriamento, ocorre o
retardamento da atividade microbiana e algumas reações químicas e enzimáticas modificam o seu estado físico, implicando
em pequena redução do peso (RICARDO, 2010). Estas perdas estão diretamente relacionadas à quantidade de gordura de
cobertura da carcaça, que é escassa em genótipos nativos ou não especializados na produção de carne, devido às diferenças na
partição do tecido adiposo nesses animais (MEDEIROS et al., 2011). Quanto menor a camada de gordura de cobertura, maior
será a perda no resfriamento, o que pode comprometer negativamente a cor e maciez da carne. Em ovinos, a PR varia de 1 a
7%, de acordo com a uniformidade da gordura de cobertura, sexo do animal, temperatura e umidade relativa da câmara
frigorífica (MARTINS et al., 2000).



Conclusão: A palma forrageira, na proporção de 25 ou 55%, pode substituir a água de dessedentação sem afetar os
rendimentos da carcaça em caprinos. 
Referências Bibliográficas: ALMEIDA, R. F. Palma Forrageira na Alimentação de Ovinos e Caprinos no Semiárido
Brasileiro. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, p.1-2, 2012.FERREIRA, R. C.; CÉZAR, M. F.;
SOUSA, W. H. et al. Biometrics, morphometry and regional composition of goat and sheep carcass from different genotypes.
Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 11, n. 3, p. 253-258, 2016.MARTINS, R.R.C.; OLIVEIRA, N.M.; OSÓRIO, J.C.
et al. Peso vivo ao abate como indicador do peso e das características quantitativas e qualitativas das carcaças em ovinos
jovens da raça Ideal. Bagé: Embrapa Pecuária Sul. 2000. 29p. (Boletim de Pesquisa, 29).MEDEIROS, G. R.; COSTA, R. G.;
ANDRADE, M. G. L. P. et al. Estado de engorduramento da carcaça de ovinos Santa Inês e Morada Nova abatidos com
diferentes pesos. Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, v. 5, n. 1, p. 243-246, 2011.OLIVEIRA, A. N., SELAIVE-
VILLARROEL, A. B., & MONTE, A. L. et.al. Características da carcaça de caprinos mestiços Anglo-Nubiano, Boer e sem
padrão racial definido. Ciência Rural, v. 38, n 4, p.1073-1077, 2008.RICARDO, H.A. Resfriamento de carcaças de
ruminantes. PUBVET, Londrina, V.4, N.9, Ed. 114, Art. 770, 2010.
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Introdução: A pecuária é uma atividade de grande importância econômica e social para a região Nordeste brasileira,
especialmente a caprinocultura. Em pequenas propriedades essa atividade é principalmente usada como meio de
sobrevivência, além disso contribui no aumento da renda familiar através da venda de carne e leite e seus subprodutos. A
alimentação animal é um dos fatores que mais elevam os custos de produção, uma vez que alguns constituintes da dieta são
adquiridos de outras regiões. Neste sentido, a exploração de alimentos disponíveis na região é fundamental, sendo a palma
forrageira e raspa de mandioca bons exemplos de alimentos alternativos a serem utilizados em substituição ao milho, e a ureia
como fonte de nitrogênio não proteico em substituição ao farelo de soja, contribuindo na redução dos custos de produção
(MARTINS, 2008). Diante do exposto, objetivou-se avaliar a produção e composição do leite de cabras Saanen alimentadas
com diferentes fontes de carboidratos associados a ureia. 
Material e Métodos: O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) na cidade do
Recife. Foram utilizadas 12 cabras da raça Saanen de segunda e terceira ordem de lactação, com peso médio de 50 kg e
produção média diária de leite de 2,5 kg. Os animais foram alojados aleatória e individualmente em baias de madeira com
piso ripado e suspensas a 60 cm do solo, medindo 1,10 x 1,20m. As dietas dos animais foram calculadas de acordo com o
NRC (2017). O experimento teve duração de 76 dias, 14 dias de adaptação às dietas experimentais e 5 dias para coletas de
dados. As cabras receberam as dietas correspondentes aos tratamentos: milho e farelo de soja, milho e ureia, raspa de
mandioca e ureia, palma forrageira e ureia. O leite foi pesado a cada ordenha que era realizada manualmente pelo mesmo
ordenhador às 7:00 e 15:00 horas, após higienização e desinfecção dos tetos com água corrente, sabão neutro e solução pré e
pós dipping. A eficiência alimentar foi obtida pela relação entre a produção média de leite e pela ingestão de matéria seca
verificada durante o período de coleta: EA (kg) = PL (kg)/CMS, conforme preconizado por Valadares Filho et al. (2000). A
conversão alimentar (CA), foi obtida através da quantidade de alimento, com base na matéria-seca, ingerida a eficiência
biológica do animal expressa em produção de leite: CA (kg) = CMS (kg)/ PL. O delineamento estatístico utilizado foi o triplo
quadrado latino e os resultados foram submetidos a análises de variância e regressão com nível de significância de 5%,
utilizando-se o procedimento GML do programa SAS (2011). 
Resultado e Discussão: Os resultados obtidos para a produção de leite foram estatisticamente influenciados (p < 0,05) com
as diferentes dietas na alimentação de cabras leiteiras. As cabras alimentadas com dietas compostas por milho e farelo de soja
apresentaram produção semelhante às alimentadas com rasca de mandioca e ureia, bem como às cabras alimentadas com
palma forrageira e ureia, respectivamente com valores de 2,05; 1,84 e 1,78 kg. A média de produção de 1,85 kg de leite/dia
encontrada para todos os tratamentos está próxima a média de 1,99 kg de leite/dia do estudo de Silva et al. (2011), que
avaliaram a substituição do milho triturado pela raspa de mandioca para cabras da raça Saanen. Segundo esses autores,
alimentos alternativos em substituição aos tradicionais podem influenciar no aproveitamento dos nutrientes, pois as cabras
Saanen quando foram alimentadas com diferentes níveis de inclusão de raiz de mandioca em substituição ao milho, obtiveram
um melhor aproveitamento. A eficiência alimentar se comportou semelhante à conversão alimentar, não apresentando efeito
significativo (p > 0,05), quando os animais foram capazes de expressar seu potencial produtivo pela capacidade de consumo
independente das dietas, parâmetro zootécnico importante para a avaliação nutricional dos animais. A conversão alimentar
variou de 0,81 à 0,95 entre os tratamentos, não sendo influenciada significativamente pelas dietas. Assim, para produzir 1kg
de leite os animais consumiram quantidade suficientes de alimento para o atendimento de suas exigências nutricionais de
produção com as diferentes dietas.

 
Conclusão: Dentre as alternativas alimentares avaliadas, para cabras leiteiras da raça saanen, a raspa de mandioca e palma
forrageira quando associadas a ureia podem ser utilizadas para alimentação dos animais, pois não interferem na produção de
leite. 
Referências Bibliográficas: HOLANDA JÚNIOR, V.; MARTINS, E. C. Análise da produção e do mercado de produtos
caprinos e ovinos: o caso do território do sertão do Pajeú em Pernambuco, 2008. 329p.SILVA, R. R., SILVA, V. S., SILVA,
F. F. et al. Resíduos de Mandioca na Alimentação de Ruminantes. Revista Eletrônica de Veterinária, v VI, nº 10,
2005.STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM - SAS. SAS Systems for linearmod els. Cary: SAS, Institute, 1999.
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Introdução: Em pesquisas objetivando predizer as exigências nutricionais, bem como avaliar o ganho de carcaça, é
fundamental que seja constituído um grupo de animais que devem ser abatidos imediatamente após período do de adaptação
e, portanto, no início experimental propriamente dito para avaliação do desempenho animal, o qual é denominado Grupo
Referência (GR).Também, limitações no consumo de alimentos impedem que as exigências nutricionais sejam supridas.
Como a maior parte dos nutrientes da dieta é utilizada para suprir as exigências de mantença, pequena alteração no consumo
pode ocasionar limitações na eficiência dos processos produtivos, e na deposição tecidual. A deposição de tecidos no corpo
do animal não é constante. A escala de deposição, segue uma ordem gradativa: osso, músculo e gordura. Dessa forma, o
presente trabalho foi conduzido para avaliar se restrição alimentar pode comprometer a composição física da carcaça de
ovinos confinados. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido sob licença da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (nº 120/2017). Foram utilizados 17 cordeiros da raça Santa Inês, não castrados, com
aproximadamente seis meses de idade e peso corporal (PC) médio de 17,20 kg ± 2,05, confinados em baias individuais e
cobertas. Os tratamentos experimentais consistiram: referência (animais abatidos no início do experimento após 15 dias de
adaptação); mantença (dieta restrita a 2% do peso corporal); e à vontade (dietas ad libitum - 10% de sobra). As dietas
experimentais foram compostas por feno de Tifton 500 g/kg, farelo de soja 132 g/kg, milho moído 353 g/kg, e suplemento
mineral 15 g/kg. O arraçoamento foi realizado às 07h00 e 15h00, na forma de ração completa, e água ad libitum. Após 63
dias experimentais os animais foram submetidos a jejum de sólidos de 16 horas, e foram abatidos. As carcaças, após
resfriadas (4°C por 24h), foram divididas longitudinalmente e as meias carcaças esquerdas acondicionadas a vácuo em saco
de polietileno de alta densidade e congeladas a -20ºC. Para dissecação, as carcaças foram descongeladas a 4ºC/24 horas e
posteriormente realizadas a separação e pesagem dos tecidos muscular, ósseo e adiposo, os quais foram avaliadas a relação e
proporção entre/dos tecidos em relação à carcaça, por meio de análises de variância e regressão ao nível de 0,05 de
probabilidade, utilizando o programa SAS 9.4. 
Resultado e Discussão: Não houve diferença significativa na composição física da carcaça em relação aos percentuais de
músculo (P>0,05); contudo, gordura foi maior para o tratamento à vontade, e animais GR e mantença não diferiram entre si.
O depósito de ossos foi maior para os animais GR, não diferindo entre os tratamentos mantença e ad libitum; comportamento
normal de animais em diferentes fases de crescimento. A restrição alimentar limitou a deposição do tecido adiposo no
tratamento mantença; enquanto o tratamento à vontade, com maior disponibilidade de matéria seca, proporcionou maior
depósito de gordura (Tabela1). Rosa et al. (2000) observaram comportamento semelhante com maiores proporções de
gordura em animais alimentados com dietas mais energéticas. A relação M:G foi similar entre as carcaças dos animais GR e
Mantença; este último não diferiu do ad libitum; sendo M:G dos GR diferente dos ad libitum; enquanto M:O foi menor em
GR comparado a Mantença, que não diferiu do ad libitum; assim como MG:O (Tabela 1). Tais resultados estão coerentes com
as curvas de crescimento de animais e de deposição tecidual; haja vista que os animais GR foram abatidos mais precocemente
que os demais. Adicionalmente, alimentação à vontade pressupõe melhor desempenho ponderal. Dessa forma, restrição
alimentar no nível de mantença, como prática de manejo nutricional, pode refletir positivamente nas características teciduais
da carcaça de ovinos, uma vez que não reduz drasticamente os depósitos de tecido muscular; especialmente, em regiões com
susceptibilidade a variações climáticas.

 



Conclusão: Restrição alimentar moderada não compromete a deposição de músculos e ossos na carcaça de ovinos Santa Inês
em crescimento.  
Referências Bibliográficas: NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of small ruminants: Sheep,
goats, cervids, and new world camelids. Washington, D. C.: National Academy Press, 384p., 2007.ROSA, G.T.; PIRES, C.C.;
MOTTA, O.S. et al. Composição tecidual dos cortes da carcaça de cordeiros (as) em diferentes métodos de alimentação e
pesos de abate. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. Viçosa, MG, CD-ROM.
Manejo e Reprodução. MAN-1076, 2000.
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Introdução: A produção de forragens de forma contínua, tanto em quantidade quanto qualidade, nas regiões semiáridas do
Brasil, é uma prática difícil e incerta devido a concentração de chuvas em poucos meses do ano. Isso torna a produção de
alimentos para os animais, especialmente ruminantes, sazonal com um déficit entre a oferta de alimentos e a exigência
nutricional dos animais. A silagem é uma opção viável e consiste sobretudo na reserva do material em um ambiente
anaeróbico mantendo sua qualidade, para ser fornecido posteriormente para os animais, porém não é uma prática preferida
pelos produtores do semiárido. Uma das opções para minimizar este o problema seria a silagem da palma. Devido a seus
atributos como bom acúmulo de carboidratos solúveis. Sendo assim, foi feito esta pesquisa para avaliar a curva do pH da
silagem de cv. Gigante (Opuntia ficus-indica) associada ao capim Transvala, (Digitaria Decumbens c.v) para determinar a
melhor data para realizar a abertura do silo. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano Campus Santa Inês, no período de julho a setembro de 2019. Foram utilizados, a palma
forrageira cv. Gigante (Opuntia ficus-indica), e a gramínea Transvala, (Digitaria Decumbens c.v) em forma de feno, ambos,
foram obtidos na própria Instituição. Os alimentos foram triturados em máquina forrageira (nogueira en6700) separadamente,
pesados em balança digital (Toledo, cap. Máx. 3500g). Posteriormente, foram misturados, até obter o máximo de
homogeneização.O experimento com sete tratamentos e duas repetições, onde os tratamentos foram: 5, 10, 15, 20, 25, 40 e 55
dias de incubação.Foram utilizados 14 silos experimentais de tubos de PVC de 10 cm, com 50 cm de comprimento. No fundo
de cada tubo, foi adicionado 15 cm de areia, sendo separada do material por uma tela, com o objetivo de permitir a absorção
dos efluentes. Os mesmos foram fechados de forma a permitir o escape dos gases, apenas pela Válvula tipo Bunsen.A
compactação nos silos foi feita manualmente, com auxílio de um tubo de PVC com CAP com calibre menor que o dos silos
experimentais. Após, a compactação, os silos foram identificados, vedados e pesados.No momento da abertura dos silos,
descartou-se 5,0 cm superior e inferior de cada silo. O material do centro geométrico de cada repetição foi homogeneizado e
coletado uma amostra de 09g de cada repetição para determinação de Potencial Hidrogeniônico (pH), as análises do pH foram
desenvolvidas segundo métodos de Silva e Queiroz (2002). 
Resultado e Discussão: O uso da palma forrageira na silagem favoreceu a queda do pH, se compararmos com os 21 dias que
são recomendados para se esperar antes de abrir um silo de gramínea, o que provavelmente se deu em função da sua alta
concentração de polissacarídeos pécticos, que são açúcares esterificados ricos em galactose, arabinose, xilose e frutose
(HABIBI et al., 2004) que contribuem diretamente com a ação das bactérias fermentativas (Figura 1).. Foi estimada equação
logarítmica (R2=0,91) com queda do pH para o valor ideal de 3,8 aos 10 dias e estabilização em 3,7 aos 25 dias de ensilados.
A silagem apresentou padrão de fermentação satisfatório, segundo Vilela, (1998), os valores ideais de pH, para se considerar
um bom processo fermentativo, está entre 3,8 a 4,2. 



Conclusão: A silagem de Capim Transvala x Palama Gigante apresentou um bom processo fermentativo, o que
provavelmente se deu em função da alta concentração de carboidratos da palma, podendo o silo ser aberto a partir de 10 dias
de fechado quando já atinge valor ideal de pH, em torno de 3,8.  
Referências Bibliográficas: HABIBI, Y.; HEYRAUD, A.; MAHROUZ, M.; VIGNON, M. R. Structural features of pectic
polysaccharides from the skin of Opuntia ficus-indica prickly pear fruits. Carbohydrate Research, v. 339, n. 6, p. 1119–1127,
2004SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. Análises de alimentos (métodos químicos e biológicos). Viçosa, MG: Editora UFV,
2002.VILELA, D. Aditivos para silagem de plantas de clima tropical. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA, 35., 1998, Botucatu. Anais... Botucatu: SBZ, 1998. p. 73-108.
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Introdução: O perfil de ácidos graxos do leite pode ser alterado por diversos fatores, dentre eles destacam-se genética do 

animal, estágio de lactação, fatores ambientais e fatores nutricionais (Elgersma et al., 2006). Devido aos seus efeitos benéficos 

a saúde humana, o Ácido Linoleico Conjugado ou CLA (Griinari et al., 1998), vem recebendo maior atenção. A palma 

forrageira tem sido utilizada como base para a alimentação de rebanhos nas principais bacias leiteiras do Nordeste (Ferreira 

et al., 2012). No entanto, apresentando baixo nível de fibra, deve-se associá-la a outro volumoso rico desse nutriente como 

a cana-de-açúcar. Ambos apresentam baixo teor de extrato etéreo, porém, devido à sua composição e consequente padrão de 

fermentação ruminal com diferentes níveis de associação podem promover alterações no perfil de ácidos graxos da gordura do 

leite. Assim, o objetivo foi avaliar a síntese de CLA no leite de vacas holandesas alimentadas com palma forrageira em 

substituição à cana-de-açúcar. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco em São 

Bento do Una – PE, constituído por cinco períodos de 21 dias cada, sendo os 14 primeiros dias para adaptação às dietas 

experimentais e os demais para coleta de dados. Dez vacas holandesas, multíparas, foram incluídas em um quadrado Latino 5x5. 

Utilizou-se uma dieta controle à base de silagem de sorgo e quatro níveis de substituição de cana-de-açúcar por palma Orelha de 

Elefante (0; 17,2; 34,4 e 51,6) (Tabelas 1, 2). Foram coletadas amostras individuais de leite nos dois turnos, no 19º e 20º dia de 

cada período experimental, sendo obtidas duas amostras compostas por animal em cada período e destinadas à determinação 

do perfil de AG do leite. As análises foram realizadas por cromatografia gasosa no Laboratório de Cromatografia da Embrapa 

Gado de Leite (Juiz de Fora, Minas Gerais), utilizando-se cromatógrafo modelo 7820A (Agilent Technologies Inc., EUA) 

equipado com coluna capilar  de sílica fundida (CP-Sil 88, 100 m x 0,25 mm x 0,2 m, Varian Inc., EUA) e detector de 

ionização de chama (FID). Todas as variáveis do experimento foram analisadas através do PROC MIXED do pacote estatística 

SAS (versão 9.4) e o teste de Dunnett  foi utilizado para comparar cada média dos tratamentos (níveis de substituição) com a 

média da dieta controle. A comparação entre os níveis de bagaço de cana das dietas foi conduzida pela soma da decomposição 

dos quadrados em contraste ortogonais para os efeitos lineares e quadráticos (P < 0,05), com subsequente ajustamento das 

equações de regressão. 

Resultado e Discussão: O ácido vaccênico principal precursor do CLA cis-9, trans-11 tendeu a diminuir (P=0,065) com a 

substituição da cana-de-açúcar por palma forrageira levando, assim, à redução principalmente dos teores de CLA cis-9, trans-11 no 

leite. Já o CLA trans-10, cis- 12 não é sintetizado pelos tecidos animais, sendo resultado apenas da biohidrogenação dos AGPI 

no rúmen (Bauman et al., 2003). Os teores de CLA reduziram linearmente com a inclusão de palma em substituição a cana-

de-açúcar (Tabela 3). O somatório dos CLAs (0,431g 100g-1) está dentro dos valores encontrados na literatura (0,390 a 0,520 g 

100g-1) para leite de vacas sem suplementação lipídica (Phillippeau et al., 2017). Algumas características do CLA são benéficas 

à saúde humana, dentre elas estão atividades anticarcenogênicas (Ip et al.,1994); propriedades hipocolesterolêmicas (Kelly e 

Bauman, 1996); inibição da formação de DNA tumoral (Zu e Chut, 1992); e mecanismos contra o diabetes (Shingfield et al., 

2008). Além disso,  Griinari et al. (1998) encontraram baixos valores de CLA no leite de animais recebendo dietas 

com alta relação volumoso:concentrado. Segundo Monteiro (2017), fatores como a baixa concentração de ácidos graxos 

>C18:0 no leite, que são captados direto da corrente sanguínea pela glândula mamária, bem como a baixa concentração dos CLAs 

trans-9 cis-11 e trans- 10 cis-12, considerados inibidores da lipogênese mamária, podem confirmar a potencialidade de dietas com 

cana-de-açúcar e palma forrageira de promover a “síntese de novo”. 



Conclusão: A substituição parcial da cana-de-açúcar por palma orelha de elefante mexicana proporciona uma gordura do leite de 

menor valor nutricional, considerando as baixas concentrações de CLA. Esse resultado aponta para a necessidade de 

manipulação de dietas baseadas em palma forrageira para vacas leiteiras, a fim de melhorar o perfil de ácidos graxos da 

gordura do leite para a saúde humana. 
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Introdução: Para que se alcance uma alta produtividade é necessário atender adequadamente às exigências nutricionais dos 

animais. A proteína é um dos nutrientes mais requeridos pelos ruminantes, por isso é necessário que as dietas oferecidas 

atendam adequadamente à demanda dos animais por esse nutriente. A estimativa da síntese da proteína microbiana é um 

importante indicador da contribuição da quantidade de proteína microbiana no aporte de proteína absorvida pelo intestino. A 

técnica de utilização da excreção urinária dos derivados de purinas para determinar a síntese de nitrogênio microbiano consiste 

em uma das metodologias mais usadas na determinação da síntese de proteína microbiana é por ser precisa e não invasiva 

(Chen e Gomes, 1992). Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo estimar a produção de nitrogênio 

microbiano, proteína microbiana e consumo de proteína metabolizável por ovinos da raça Somalis Brasileira alimentados com 

diferentes dietas. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no Laboratório de Respirometria do Semiárido da Embrapa Caprinos e 

Ovinos, Sobral-CE. Foram utilizados 21 ovinos, sendo 10 machos inteiros (26,68±5,79) e 11 fêmeas (24,98±4,45 kg), com 

oito meses de idade, em delineamento inteiramente ao acaso, em arranjo fatorial 3x2, sendo três relações volumoso: 

concentrado (V:C 100:00; 47:53 e 18:91) e dois sexos (machos inteiros e fêmeas). As dietas foram formuladas de acordo com o 

NRC (2007), para animais com 30  kg de peso corporal e ganho médio diário de 200 g dia-1. Amostras de urina spot foram 

coletadas aproximadamente quatro horas após a alimentação e armazenados na proporção de 10 mL de urina em 40 mL de ácido 

sulfúrico para quantificações dos teores de alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina, conforme Chen e Gomes (1992). A 

partir da quantificação desses teores, estimaram-se as purinas totais. A quantidade de purinas microbianas absorvidas foi 

estimada a partir da excreção de DP e síntese microbiana por meio das equações propostas por Chen e Gomes (1992). O 

consumo de proteína metabolizável foi calculado a partir da soma da proteína bruta microbiana verdadeiramente digestível 

(PBmicvd) e proteína não degradável no rúmen digestível (PNDRd). Em que, a PBmicvd e PNDR foram calculadas pela 

equação do NRC (2001). Os dados foram submetidos à comparação de médias através do teste Tukey (P<0,05) por meio do 

procedimento PROC GLM do software SAS 9.0. 

Resultado e Discussão: Não houve efeito de dieta e nem de interação entre sexo e dieta (P>0,05) para as variáveis 

avaliadas. Houve efeito de sexo (P<0,05) apenas para a variável consumo de proteína metabolizável (ConPM). Ovinos 

machos inteiros apresentaram maior ConPM do que as fêmeas (Tabela 1). Esse resultado se deve ao maior consumo de proteína 

bruta e maior ingestão de nitrogênio observado para esses animais. De acordo com o NRC (2007), machos inteiros apresentam 

maiores exigências do que fêmeas, o que justifica o maior consumo observado para essa classe sexual. Os resultados obtidos 

no presente estudo demonstram que houve adequada sincronização entre proteína e carboidratos, melhorando a eficiência 

de utilização da proteína microbiana. Assim, é possível inferir que as dietas formuladas proporcionaram adequada quantidade de 

energia e proteína para a microbiota, pois não houve limitação no crescimento microbiano. Santos et al. (2015) avaliando ovinos 

Santa Inês x Texel relataram que as diferentes relações volumoso:concentrado proporcionaram adequada sincronia entre 

carboidratos e proteína, não influenciando a síntese microbiana. 



Conclusão: As diferentes relações volumoso:concentrado não afetam a síntese de proteína microbiana. O sexo influencia apenas 

o consumo de proteína metabolizável, em que machos apresentaram maior valor. 
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Introdução: A região Nordeste possui o maior rebanho ovino brasileiro (IBGE, 2017), a qual também detém uma grande  

quantidade de agroindústrias. Visto que, na pecuária, há a necessidade de se pautar em princípios sustentáveis, mas 

maximizando os custos, diversos subprodutos da agroindústria vêm sendo utilizados na alimentação animal, como o resíduo 

de cervejaria desidratado (RDC), uma alternativa para substituir total ou parcialmente concentrados proteicos de alto custo 

nas rações de ruminantes (GERON et al., 2006). Ressalta-se ainda que a proteína de origem microbiana é fundamental para o 

atender as exigências nutricionais de animais ruminantes. Desta forma, objetivou-se avaliar a síntese, absorção e excreção de 

compostos microbianos em ovinos Santa Inês alimentados com diferentes proporções de RCD na porção concentrada da 

dieta. 

Material e Métodos: O experimento ocorreu no Setor de Digestibilidade do Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal do Ceará. Utilizou-se 35 borregos Santa Inês, com, aproximadamente, 70 dias de idade e 16 ± 1,69 kg de peso 

corporal, que foram adaptados às condições experimentais por 15 dias. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado com cinco tratamentos, com cinco níveis de inclusão do resíduo de cervejaria desidratado (RCD) na porção 

concentrada e sete repetições. As rações experimentais foram formuladas seguindo as recomendações do NRC (2007) para 

ganho médio diários de 200g, compostas por feno de capim-tifton 85, milho grão moído, farelo de soja, fosfato bicálcico, 

premix mineral e o RCD nas proporções 0 20; 40; 60 e 80%. A amostragem de urina dos animais ocorreu pela técnica spot, 

quatro horas após a alimentação da manhã (VALADARES et al., 1999). Para mensurar a quantidade de alantoína e xantina + 

hipoxantina excretadas, multiplicou-se suas concentrações pelo volume urinário diário, obtidas previamente com o teste de 

creatinina realizado com o kit comercial Labtest®. Obteve-se a excreção total de derivados de purina por meio da soma da 

excreção diária de ácido úrico, alantoína e xantina + hipoxantina. Os valores para a absorção diária de purinas microbianas e 

da síntese de compostos microbioanos foram calculados pelas equações propostas por Chen e Gomes (1992): Abs. de purinas 

mic. (mmol)/dia) = 0,84X + (0,15PC0,75 e-0,25 X) e Y = (70X) / (0,83 x 0,116 x 1000), respectivamente. Concluiu-se o 

experimento quando os grupos de animais atingiram o peso médio de 28 kg. 

Resultado e Discussão: Os valores para excreções diárias de alantoína e purinas totais apresentaram comportamento linear 

decrescente à medida que o resíduo de cervejaria foi incluso no concentrado (Tabela 1). A cada 1% de inclusão de RCD, 

reduziu-se 0,03 mmol/dia nos teores de alantoína e de purinas totais na excreção diária de purinas. A inclusão do RCD não 

influenciou a excreção de ácido úrico pelos animais, apresentando média de 0,59 mmol/dia (P>0,05). Faleiro Neto et al. 

(2016) observaram que a atividade da enzima uricase no fígado, que degrada ácido úrico em alantoína, poderá influenciar a 

excreção de ácido úrico. Houve influência significativa da inclusão do subproduto sobre os teores de xantina + hipoxantina, 

apresentando efeito quadrático, onde o menor valor de excreção desse derivado foi obtido ao nível de inclusão de 50% de 

RCD na porção concentrada da dieta. A absorção diária de purinas foi influenciada pela inclusão do RCD e apresentou efeito 

linear decrescente, reduzindo em 0,05 mmol/dia a cada 1% incluído. A excreção de purinas microbianas pode ser 

influenciada, dentre outros fatores, pelo peso corporal, consumo de nutrientes e pela origem da proteína e energia da dieta 

(YU et al. 2002). Quanto a síntese de compostos nitrogenados, houve efeito linear decrescente (P<0,05) para os teores de N 

microbiano e PB microbiana: a cada 1% de RCD no concentrado, houve a redução da excreção em 0,44 g/dia de N-mic, e 

0,22 g/dia no teor de PB-mic excretada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela l - Excreção diária de derivados de purina (nunol/dia), absorção de purinas 

microbianas (mmol/dia) e síntese de compostos microbianos nitrogenados no rumen 

(g/dia) em borregos Santa Inês alimentados com resíduo de cervejariadesidratado. 
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Resíduo de cervejariadesidratado 
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'Erro padrão da média; 2Y = 5,96--0,03X (R2 = 0,48); 'Y  = 0,59i--,s;  ' Y= 0,017-0,002X+0,00002X2 (R2= 

0,39);;;    Y =  6,  l l -0,03X ( R 2= 0,48); 6Y= 7,75-0 ,0SX (R1= 0,46);;   Abso     rção     d i ária     de    pu  ri nas    m  ic  robiana s; 

8 Y   =    5,63 -   0,44X (R2=  0,46); 9Sínte. e de  nitrogênio  microbiano;  1oY=   35 ,22- 0,22X (R2=  0,46); llSíntese 

de prote.ina bruta m icrobiana;NS = Não significativo; *Teste de Tukey a 5%de probabilidade 

 

 

Conclusão: A síntese de proteína microbiana é influenciada negativamente a partir da inclusão de 20% de resíduo de 

cervejaria desidratado na porção concentrada da dieta para borregos Santa Inês. 

Agradecimentos: Ao CNPq (Proc.474447/2013-8) e a CAPES pelo suporte financeiro para execução da pesquisa. 
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 o 2 0 4 0 60 80  p• 

Alantoína2 5,52 6,78 3,74 2,92 4,09 0,3211 0,0058 

Ácido úrico3 0,62 0,89 0,44 0,45 0,53 0,0511 0,0884 

Xantina+hipoxantina4 0,16 0,17 0,13 0,11 0,16 0,0058 0,0376 

Purinas totais5 5,69 6,95 3,88 3,03 4,25 0,3224 0,0057 

Ab. de purinas mic6) 7,16 9,01 4,40 3,31 5,13 0,4849 0,0079 

Síntese de N mic, 89 5,20 6,56 3,20 2,40 3,73 0,3525 0,00 79 

Síntese de PB mic,1011 32,52 40,94 20,03 15,02 23,32 2,2033 0,0079 
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Introdução: A microrregião Araripina, possui mais de 11% da área do estado de Pernambuco, Seu clima é o semi-árido,
Apenas na região da Chapada do Araripe o clima é diferenciado, ameno e com índices pluviométricos maiores,No geral, tem
sua economia baseada na pecuária e plantio de culturas de subsistência.De acordo com o Censo Agropecuário 2017, o Brasil
possui um efetivo nacional de 214.899.796 cabeças de gado, a região do Sertão Pernambucano contribui com 2,1% do
rebanho brasileiro. O estado ocupa a 8ª posição no ranking nacional produzindo 953.230 litros de leite, participando
nacionalmente com 3% de todo o leite produzido no Brasil. Portanto o presente trabalho teve como objetivo uma avaliação da
bovinocultura leiteira desta região, considerando os aspectos produtivos e econômicos. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado com base em 4 cidades da Microrregião Araripina, a mesma possui climas
elevados e chuvas escassas e mal distribuídas.A metodologia utilizada para coleta de dados foi por meio de entrevistas com
produtores e comerciantes da região, foi realizada uma visita ao escritório regional do IPA com o objetivo de selecionar as
cidades que seriam utilizadas para este trabalho, que foram as cidades de Bodocó, Exu, Granito e Moreilândia. Após esta
etapa foram realizadas visitas na secretaria de agricultura de cada cidade, com o intuito de selecionar os principais produtores
e estabelecimentos, o critério de seleção utilizado foi, os proprietários cadastrados no IPA e os estabelecimentos centrais da
cidade.O passo seguinte foi a seleção de 10 propriedades e 10 estabelecimentos para cada cidade.Após selecionar os
produtores e estabelecimentos foram realizadas as visitas dos pesquisadores para desenvolvimento da entrevista, que permitiu
a coleta dos dados utilizados para o trabalho. As entrevistas utilizadas continham diferentes questões, pois as informações
necessárias seriam diferentes de cada segmento (produção e comercialização). Após as entrevistas, foi feita a tabulação dos
dados e em seguida a apresentação dos resultados. 
Resultado e Discussão: Conforme os dados obtidos por meio das entrevistas realizadas, pode-se observar que 100% dos
entrevistados alternam sua lucratividade entre a produção e venda laticínios e venda de leite in natura. Ceca de 60% destes
laticínios são queijo de coalho, os outros 40% estão distribuídos principalmente em doce de leite, iogurte e queijo de
manteiga. O leite, embora seja bastante procurado, ainda possui uma desvalorização no seu preço, chegando a ser vendido por
até R$2,00 o litro.um aspecto importante de ser ressaltado é que cerca de 50% dos produtores possuem em sua propriedade
menos de 50 animais, 25% tem acima de 50 animais e 25% tem acima de 100 animais. sendo assim conclui-se que a atividade
de bovinocultura leiteira na microrregião Araripina é praticada por pequenos produtores.No quesito manejo, pode-se observar
que 65% dos produtores já utilizam a ordenhadeira mecânica. visando diminuir os riscos de doenças em seu rebanho, 20%
estão em fase de implantação e apenas 15% ainda não implantaram.Pode-se detectar que apenas 28% das propriedades e
estabelecimentos recebem inspeção frequentemente, 10% recebe pouca inspeção e 62% não recebe inspeção.No que diz
respeito à assistência técnica pode-se detectar que apenas 11% recebe esse suporte, seja ela pública ou privada. A maioria dos
produtores ainda apresentam resistência em participar de feiras, palestras e capacitações a fim de melhorar suas atividades.

 
Conclusão: Contudo foi possível concluir que, a região possui um clima que dificulta o desenvolvimento da bovinocultura
leiteira, porém a mesma apresenta resultados significativos, mas ainda necessita de mais investimento no que diz respeita a
assistência técnica e principalmente inspeção sanitária, para que seja possível oferecer produto de maior qualidade e maior
lucratividade. 
Agradecimentos: Primeiramente a Deus, pois sem ele nada seria possível.Em seguida quero agradecer ao escritório Regional
do IPA e as Secretarias de Agricultura de cada cidade, por todo apoio e cooperação.Quero agradecer também ao meus colegas
que lutaram incansavelmente para realização deste trabalho e ao Professor Nelson Lima por todas as orientações ofertadas
para conosco. 
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Acesso em 20/04/2019.IBGE. Pesquisa da Pecuária Municipal. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939. Acesso
em 20/04/2019.XIMENES, L.J.F. Bovinocultura leiteira no Nordeste: uso racional dos fatores de produção para maiores
lucratividade e rentabilidade. Informe Rural Etene. Ano VIII, n. 2, 2014.
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Introdução: No período pós-parto a exigência energética dos animais aumenta e ao mesmo tempo, há queda no consumo de
matéria seca (PETHICK e DUNSHEA, 1996). Essas alterações podem levar ao aumento da exigência total dos animais, logo,
os mesmos tendem a entrar em balanço energético negativo. No entanto, grupos genéticos mais adaptados à produção de leite
tendem a um maior agravamento deste. Nesta fase há redução da glicemia, aumento de ácidos graxos não esterificados e beta-
hidroxibutirato na concentração sérica (GANDRA et al., 2016). Com o perfil metabólico sanguíneo é possível prevenir
distúrbios subclínicos, sendo uma ferramenta importante na elaboração de protocolos preventivos para sistemas de produção.
Hipotetiza-se que cabras no período pós-parto, dependendo do grupo genético, respondem fisiologicamente ao ambiente de
formas diferentes. O objetivo foi determinar o status energético e produção de leite de cabras dos três grupos genéticos,
durante o pós-parto, mantidas em condições tropicais. 
Material e Métodos: Todos os procedimentos com os animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais
da Escola da mesma instituição (protocolo 27/2014). O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia (UFBA). Foram utilizadas 24 cabras acondicionadas em baias coletivas com densidade de
2,1 m2 por animal, distribuídas em delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo considerados três grupos
genéticos como tratamentos, com nove, oito e sete repetições respectivamente para as raças Saanen, Moxotó e Anglo-
Nubiana. Quinze dias após o parto houve a primeira coleta de leite repetindo-se semanalmente, totalizando 3 coletas, que
foram conservadas em frascos com bronopol e enviadas para análise pelo método do infravermelho (PO-ANA 001). Antes de
fornecer a dieta da manhã, no dia do parto e a cada sete dias até completar um total de 56 dias, sangue foi coletado,
centrifugado e o plasma conservado em eppendorf e congelado para posterior análises. O colesterol total foi quantificado pelo
método colorimétrico enzimático e a glicose pelo método enzimático, utilizando-se kits comercias. O colesterol HDL direto e
os triglicerídeos foram quantificados pelo sistema enzimático e método enzimático colorimétrico direto, respectivamente. O
beta-hidroxibutirato foi analisado pelo método enzimático colorimétrico de ponto final e cinético, utilizando kit comercial.
Dados de metabólicos sanguíneos foram analisados utilizando-se o procedimento GLINMIX do SAS (versão 9.2). 
Resultado e Discussão: A produção de leite diferiu para raça e semana de lactação (P>0,05). Não houve interação entre essas
(Tabela 1). A raça Saanen apresentou maior produção de leite, seguida da Anglo-nubiana. A menor produção foi observada
nas Moxotó. As semanas zero (dia do parto), cinco e oito não diferiram na concentração sanguínea de glicose (P>0,05), que
estavam dentro dos valores fisiológicos normais. O ß-HBO oscilou nas quatro primeiras semanas, com pico na 1ª e 3ª, sem
diferença entre as 2ª e 4ª. Houve alteração no colesterol total nas oito semanas (P<0,05), com pico na 5ª semana.
Triglicerídeos apresentaram diferença nos valores das oito semanas (P<0,05), sendo maior na 4ª semana. O VLDL teve seu
maior valor na 8ª semana e o HDL esteve elevado nas semanas 1, 4 e 7, sem diferir estatisticamente das demais semanas, a
menor concentração foi observada no dia do parto. O LDL teve sua maior concentração na semana 5, sem diferir das semanas
1, 6 e 7. Neste ensaio constatou-se que as cabras se mostraram bem adaptadas, levando a suposição que quando submetidas
aos níveis produtivos avaliados há poucas chances de entrar em BEN. Corroborando Radin et al. (2015) descreve que quando
os metabolitos energéticos estão dentro ou abaixo do normal, é possível inferir que os animais mantem o balanço energético
positivo. Os valores de triglicerídeos estão acima dos valores adequados, isso pode estar relacionado à eficiência de utilização
destes para formação de gordura no leite. Baixa concentração de VLDL, sugere baixa mobilização de ácidos graxos do tecido
adiposo.



Conclusão: Cabras das raças Saanen, Moxotó e Anglo-nubiana com produção de leite de até 1,69 l/dia não entram em BEN
em condições tropicais. 
Referências Bibliográficas: GANDRA, J. R., MINGOTI, R. D., BARLETTA, R. V., TAKIYA, C. S., VERDURICO, L. C.,
FREITAS, J. E., RENNÓ, F. P. Effects of flaxseed, raw soybeans and calcium salts of fatty acids on apparent total tract
digestibility, energy balance and milk fatty acid profile of transition cows. Animal, v.10, p. 1303-1310, 2016.PETHICK, D.
W., E DUNSHEA, F. R. The partitioning of fat in farm animals. Nutrition Society of Australia, 1996.RADIN, Lada et al.
Metabolic and oxidative status of Saanen goats of different parity during the peripartum period. Journal of dairy research, v.
82, n. 4, p. 426-433, 2015.
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Introdução: O aumento da demanda por carne ovina, em qualidade e de forma regular, tem impulsionado o processo de 

intensificação e aumento da eficiência produtiva nos diferentes sistemas de produção. O uso de alimentos alternativos, e.g., 

farelo de biscoito, oriundo das indústrias de panificação, aliado à utilização de recursos genéticos localmente adaptados, pode 

ser uma importante estratégia para o atendimento das exigências nutricionais e manutenção do desempenho produtivo dos 

animais nos períodos de baixa oferta de forragem (SILVA, 2019). Nesse contexto, o comportamento ingestivo é uma das  

ferramentas para avaliação nutricional de dietas e ajuste do manejo alimentar (JESUS et al., 2010), podendo refletir possíveis 

alterações nos aspectos físico-químicos destas, pela inclusão de alimentos não convencionais. Objetivou-se avaliar o efeito da 

substituição total do milho por farelo de biscoito em dietas para cordeiros Morada Nova variedades vermelha e branca sobre o 

comportamento ingestivo. 

Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida no Núcleo de Pesquisa em Nutrição de Pequenos Ruminantes da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral – CE. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados 

conforme o Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA/UVA protocolo n° 006.09.015.UVA.504.02. Foram utilizados 24 

cordeiros Morada Nova (n=12, Morada Nova Vermelho-MNV; e n=12, ½ MNV ½ Morada Nova Branco-½ MNV ½ MNB), 

machos, não castrados, com quatro meses de idade e peso corporal inicial de 16,9±3,43 kg distribuídos em um delineamento 

ao acaso, alocados em gaiolas metabólicas. As dietas foram constituídas por feno de Tifton-85, farelo de soja, milho, farelo de 

biscoito (FB) e calcário, formuladas para atender as exigências nutricionais da categoria em estudo (NRC, 2007). Os 

tratamentos foram divididos em esquema fatorial 2 x 2, (dois grupos genéticos – MNV e ½MNV ½MNB) x (duas dietas 

experimentais – sem (0%) ou com FB (100%) compondo a fração concentrada da dieta em substituição ao milho), perfazendo 

quatro tratamentos, com seis repetições. Realizou-se um período de adaptação dos animais às dietas, com duração de 15 dias. 

Após o ensaio de consumo, realizou-se o ensaio de comportamento ingestivo, registrando-se o número de mastigações 

merícicas e tempo despendido de mastigação merícicas por bolo ruminal, em três períodos: 10 às 12 horas, 14 às 16 horas e 

18 às 20 horas, utilizando cronômetros digitais para aferição do tempo (BÜRGER et al., 2000). Os dados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste SNK a 5% utilizando o software estatístico R. 

Resultado e Discussão: Foi observado efeito (P<0,05) do grupo genético sobre CMS e CFDN, com os maiores valores 

registrados para os cordeiros ½ MNV ½ MNB. Não houve efeito (P>0,05) do grupo genético e da dieta para as demais 

características avaliadas. O CMS depende de fatores relacionados ao animal (peso vivo, nível de produção), às condições de 

alimentação (acesso ao cocho, disponibilidade) e ao alimento (densidade energética, composição química) (MERTENS, 

1994). Assim, o maior CMS verificado para os animais ½ MNB ½ MNV pode ser atribuído ao maior peso vivo (PV) destes 

em relação aos animais MNV, uma vez que quanto maior o PV maior será o CMS, quando expresso em g dia-1. O maior 

CFDN pode estar relacionado à diferença de CMS entre os grupos genéticos, tendo em vista que as dietas não variaram 

quanto ao teor de FDN. Os resíduos de panificação, e.g., farelo de biscoito, são considerados alimentos energéticos, com  

baixo teor de fibra e teor de proteína bruta similar ao milho, tendo como principal matriz energética o amido (CORASSA et 

al., 2014), o que explica a ausência de efeito sobre as características relacionadas ao comportamento ingestivo e ao consumo 

de nutrientes, corroborando com pesquisas conduzidas com ovinos em terminação, alimentados com níveis crescentes de 

inclusão de resíduos de panificação em substituição parcial ao milho (SILVA, 2019). Além disso, todas as dietas 

experimentais foram formuladas com a mesma relação volumoso:concentrado (40:60), contribuindo para que não houvesse 

diferença entre as dietas para as atividades relacionados ao comportamento ingestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusão: Independente do grupo genético, o uso do farelo de biscoito em substituição total ao milho não altera as 

características relacionadas ao comportamento ingestivo. 
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Introdução: Conforme Meller et al. (2014), o uso de Leveduras em dietas para ruminantes tem se tornado cada vez mais 

atual, devido aos  inúmeros benefícios causados pelo aditivo, destacando-se a otimização do ambiente ruminal, a partir da 

prevalência de bactérias ruminais benéficas, o aumento da digestibilidade da fibra e do fluxo de proteína microbiana para o 

intestino delgado, produção de ácidos graxos voláteis, em consequência melhor conversão alimentar, gerando um menor 

incremento calórico. Os produtos de leveduras são amplamente utilizados como aditivos alimentares para ruminantes em 

diversas partes do mundo (ROBINSON, 2010). Este trabalho foi realizado com o objetivo de investigar os efeitos da 

suplementação de Levedura Viva e Levedura Inativa em dietas de vacas leiteiras, sobre os parâmetros dos ácidos graxos do leite. 

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Nutrição de Ruminantes do curso de Zootecnia da 

Universidade Federal da Grande Dourados. Foram utilizadas 6 vacas primíparas da raça Jersey, DEL= 105, produção média de 

leite de 14Kg/dia. Os animais foram distribuídos em 2 quadrados latinos, sendo 3 tratamentos e 3 períodos. O período 

experimental foi de 54 dias, onde cada período teve 14 dias de adaptação e 4 dias de coleta de dados. Os tratamentos foram: 1- 

Controle (sem aditivo); 2- levedura viva (40 g/dia; Levumilk®, Kera Nutrição Animal Saccharomyces cerevisiae KA 500: 20 

x 109 UFC/g); 3- levedura inativada (40 g/dia Nutricell® Biorogin). As dietas foram balanceadas de acordo com o NRC 

2001, consistindo em volumoso, silagem de milho e concentrado à base de soja e milho, adicionando apenas o tratamento. 

Amostras de leite foram coletadas para determinar o perfil de acidos graxos, inicialmente foram liofilizadas e posteriormente 

saponificadas. Os acidos graxos foram extraídos e metilados usando o método de Hara e Radin. O perfil de AG foi analisado por 

cromatografia gasosa utilizando uma coluna capilar de silica SP-2560 (100 m x 0,25 mm de diametro com 0,02 mm de espessura, 

Supelco, Bellefonte, PA). Um padrão (CRM-164, Comissão das Comunidades Européias, Bureau de Referência da Comunidade, 

Bruxelas, Bélgica) foi usado para identificar os ácidos graxos. Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, 

SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC 

MIXED. 

Resultado e Discussão: Os animais que não foram suplementados com as leveduras, obtiveram uma menor produção na 4- a 14-

C2 e nos AG insaturados, indicando que as leveduras melhoraram a fermentação ruminal dos animais suplementados, reduzindo a 

taxa de biohidrogenação e depositando mais AG insaturados no leite, afirmando na relação produto substrato c9 14:1/14:0, onde 

os animais com leveduras nas dietas aumentaram a taxa de escape dos AG insaturados. Discordando de dados da literatura 

(Marden et al., 2008; Longuski et al., 2009) onde a influência da levedura no perfil dos AG do leite se mostraram inconsistentes. 

Nos animais suplementados com leveduras houve maior produção de AG de cadeia ímpar, que são originados pelas membranas 

das bactérias, isso sugere maior crescimento microbiano no ambiente ruminal com presença das leveduras. Cepas de 

Saccharomyces cerevisiae têm sido utilizadas com sucesso variável para modificar favoravelmente o ambiente ruminal e 

promover o crescimento microbiano em ruminantes (Desnoyers et al., 2009; Robinson e Erasmus, 2009). 



Conclusão: A suplementação com levedura viva e inativada em dietas de vacas leiteiras influenciaram positivamente o perfil de 

ácidos graxos no leite. 
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Introdução: Segundo Paula (2012), a suplementação nutricional, juntamente com o manejo correto das pastagens, vem 
sendo a melhor ferramenta para disponibilizar nutrientes e otimizar a produção. O uso de suplementações torna-se mais 
necessária durante o período de menor precipitação do ano, quando a disponibilidade e qualidade do pasto diminui drasticamente, 
resultando em baixos teores de proteína e elevada lignificação da fração fibrosa insolúvel (PAULINO et al., 2006). Logo a 
avaliação do valor nutritivo dos alimentos consumidos por ruminantes em condições de pastejo tem sido um desafio para os 
nutricionistas. A digestibilidade é um dos parâmetros importantes para essa avaliação; (Berchielli et al., 2000). Assim sendo o 
objetivo desse experimento foi avaliar a digestibilidade dos bovinos de corte com diferentes formas de suplementação. 

Material e Métodos: O experimento foi realizado no setor de Nutrição de Ruminates do curso de Zootecnia da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), utilizando 5 novilhos mestiços canulados no rúmen, com idade de 24±2,5 
meses, com peso médio de 380±25 kg por 72 dias. Os animais foram divididos aleatoriamente em 1 quadrado latino 5X5. Cada 
período experimental teve 15 dias: 10 (adaptação) + 5 (coleta de dados). As dietas experimentais foram: 1 – Suplementação 
mineral simples; 2- Suplementação farelada 1 (fonte energética exclusivamente amido) 3- Suplementação farelada 2( fonte 
energética amido + gordura protegida) 4- MUB  (suplementação sólida, MUB Nutrição Animal, De Heus company) 5- 
TECNOBLOCK (suplementação sólida em boloco). As dietas experimentais foram formuladas de acordo com o NRC, 2016. Para 
a análise de digestibilidade foi utilizado um indicador externo (dióxido de titânio, TiO2) e um indicador interno (FDNi). Os 
animais foram submetidos ao fornecimento de dióxido de titânio durante 12 dias consecutivos, com adaptação ao indicador 
externo, de um dia de coleta (Ferreira et al. 2009a). O fornecimento foi no período da manhã de 10g de TiO2 que foram 
acondicionado por meio de cartucho de celulose. As amostras de fezes foram coletadas diretamente no reto dos animais uma vez 
por dia em diferentes horários (7 h, 11 h e 15 h); em quantidades aproximadas de 200 g. Os dados obtidos foram submetidos ao 
SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias 
pelo PROC UNIVARIATE. 

Resultado e Discussão: O suplemento MUB apresentou maiores coeficientes de digestibilidade de PB juntamente com o 
suplemento à base de sorgo (SS), o que pode ser explicado pelo maior teor de proteína das dietas. Em relação ao coeficiente de 
digestibilidade do EE, foi observado maior coeficiente para os animais suplementados com a dieta à base de gordura protegida. O 
MUB apresentou o menor coeficiente de digestibilidade para o FDN.



Conclusão: O MUB influenciou positivamente a digestibilidade da matéria seca e nutrientes de bovinos de corte na época das 
secas 
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com ruminantes: digestibilidade. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 38, n. 8, p. 1568-1573, 2009a. PAULA, Neleino 
Francisco de. Crescimento de bovinos de corte no sistema pasto/suplemento submetidos a diferentes planos nutricionais. 
2012. 115f. Tese (Doutorado)-Universidade Federal de Viçosa PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. 
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Introdução: Uma das formas mais econômicas e práticas para alimentação de bovinos é a utilização de pastagens. Existe, no
entanto, a necessidade de obter ganhos em produtividade, minimizando os efeitos decorrentes da sazonalidade quantitativa e
qualitativa das forrageiras tropicais (PAULINO et al. 2002). O período mais crítico para os sistemas de produção, para os
bovinos em pastejo, é a época da seca onde a qualidade das forragens tem um grande decréscimo pois a quantidade de
proteína existente nas pastagens tem uma redução significativa. Segundo Paula (2012), a suplementação nutricional,
juntamente com o manejo correto das pastagens, vem sendo a melhor ferramenta para disponibilizar nutrientes e otimizar a
produção. Desse modo o objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes formas de suplementação proteica e energética para
bovinos de corte em época de seca analisando assim o consumo 
Material e Métodos: Foram utilizados 5 novilhos mestiços canulados no rúmen, com idade de 24±2,5 meses e peso médio de
380±25 kg, e divididos aleatoriamente em 1 quadrado latino 5X5. E cada período experimental teve 12 dias: 10 (adaptação) +
2 (coleta de dados). Foi determinada a disponibilidade total de forragem, para estimar a disponibilidade de matéria seca total.
As dietas experimentais fornecidas para os animais foram: 1 – Suplementação mineral simples; 2 – Suplementação farelada 1
(fonte energética exclusivamente amido) 3 – Suplementação farelada 2 (fonte energética amido + gordura protegida) 4 –
MUB (suplementação sólida, MUB Nutrição Animal, De Heus company) 5 – TECNOBLOCK (suplementação sólida em
bloco). As dietas experimentais foram formuladas de acordo com o NRC, 2016 visando ganho de peso de 800 a 900 gramas
por dia, sendo isonitrogenadas. Os suplementos foram ajustados ao fim de cada período em relação ao PV do animal, e
fornecidos uma vez ao dia na parte da manhã às 7:00hs. A coleta dos dados foi com o principal objetivo de analisar o pasto
para estimar o consumo de matéria seca dos animais. Para a análise de consumo de pasto foi utilizado um indicador externo
(dióxido de titânio, TiO2). Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004),
verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC UNIVARIATE 
Resultado e Discussão: Os animais que foram suplementados com MUB apresentaram menor consumo de suplemento em
relação aos demais suplementos experimentais. Entretanto o suplemento MUB apresentou maiores consumos de PB
juntamente com o suplemento SS. Em relação ao consumo de FDN os animais que foram suplementados com MUB, TEC ou
SS não apresentaram diferenças entre si. Os suplementos SS E SG apresentaram maior consumo de NDT em relação aos
demais.

 
Conclusão: A suplementação sólida influenciou positivamente o consumo de pasto e nutrientes de bovinos de corte na época
das secas 
Referências Bibliográficas: PAULA, Neleino Francisco de. Crescimento de bovinos de corte no sistema pasto/suplemento
submetidos a diferentes planos nutricionais. 2012. 115f. Tese (Doutorado)-Universidade Federal de ViçosaPAULINO, M. F.;
DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; LANA, R. P. Soja grão e caroço de algodão em suplementos múltiplos para
terminação de bovinos mestiços em pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 1, p. 484-491, 2002
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Introdução: Apesar dos ruminantes terem evoluído para consumirem dietas a base de forragem, em casos em que haja
disponibilidade de grãos a preços acessíveis, ou dificuldades de obtenção ou manejo de volumosos, dietas sem forragem se
tornam uma opção tecnológica viável (Paulino, 2013). No confinamento a alimentação é a fração mais elevada dos custos de
produção nesse sistema (Paulino et al., 2002). Então, se torna propício realizar pesquisas que analisem o potencial de
alimentos alternativos ou não processados, a fim de atenuar o custo das dietas sem prejudicar a produção animal. Assim,
grãos inteiros tornam-se uma excelente opção para uma boa nutrição, por não haver necessidade de manejo que oneram o
custo de produção (Millen, 2009). Com isso, esse trabalho visa definir o grau de degradabilidade com dieta de milho grão
inteiro associada a distintas fontes proteicas, através do tamanho de partículas em fezes de bovinos confinados. 
Material e Métodos: Avaliou-se substituição de 50% da proteína do farelo de soja por outras fontes em dietas isoproteicas,
compostas por 85% de milho grão inteiro (MGI) e 15% de núcleo proteico mineral peletizado. Sendo compostos por: FS -
núcleo farelo de soja; FA - núcleo farelo de soja + farelo de algodão; FG - núcleo farelo de soja + farelo de girassol; DDG -
núcleo farelo de soja + DDG 35% de PB; e FP - núcleo farelo de soja + DDGS. Utilizou-se cinco novilhos Nelore (674,8kg)
distribuídos em delineamento quadrado latino 5x5. O experimento teve duração de 90 dias, com períodos de 18 dias.
Alimentação fornecida diariamente às 07h30 e às 16h30. Realizada coleta total de fezes do dia 14 ao 17 de cada período e
determinado o tamanho de partículas, passando 1kg da amostra em peneiras de 4,76, 2,38 e 1,59 mm, com adição de água e
agitação. Cada fração foi seca á 105°, pesada e determinada a proporção com base na MS (JONES & MOSELEY, 1977). O
tamanho de partícula foi calculado com metodologia adaptada de Yu et al. (1998) assumindo-se tamanho de 6mm para
partículas na tela de 4,76mm. Telas menores utilizou-se a média entre a peneira superior e inferior e multiplicou-se pela
porcentagem retida na respectiva peneira. Somou-se o multiplicado de todas peneiras e obtendo o tamanho médio de
partícula. Variável analisada no SAS (versão 9.4). Efeito de tratamento considerado fixo, animal e período aleatórios.
LSMEANS utilizada para gerar médias de mínimo quadrado por tratamento. Diferenças avaliadas através da Diferença
Mínima Significativa de Fisher e consideradas quando P<0,05. 
Resultado e Discussão: Na tabela 1 encontram-se os valores, em porcentagem, de partículas retidas em cada peneira e o
tamanho médio de partículas (TMP). Não houve diferenças entre os tratamentos (P<0,05), tanto para porcentagem de
partículas retidas em cada peneira quanto para o TMP. Das partículas retidas 27,20% foram de partículas com tamanho de 6
mm, 4,54% com 3,57 mm, 4,62% com 1,98 mm e 63,70% de partículas com tamanho médio de 0,12 mm. O tamanho médio
das partículas das fezes encontrado neste experimento foi de 1,96 mm. De acordo com Paulo (2013), em contrapartida ao fato
dessa dieta apresentar menor ganho médio de peso e ingestão de matéria seca, ela se mostra bastante viável, visto que,
demonstra ser uma dieta eficiente em relação ao confinamento tradicional levando em conta que o ganho em relação ao
consumo de alimento é predominantemente maior. Além disso, apresenta uma maior energia de ganho de peso, o que torna o
custo dessa dieta menor que a convencional com fonte de volumoso. Com relação ao uso das fontes proteicas, fica a critério
do produtor determinar qual a mais vantajosa para o seu rebanho, com base na viabilidade econômica, tendo em vista que não
houveram diferenças estatísticas que comprovassem qualquer influência das mesmas na dieta.



Conclusão: A fonte de proteína não interfere no tamanho médio das partículas encontradas em fezes de bovinos confinados
em dietas de grão inteiro. 
Referências Bibliográficas: Jones, J. R.; and G. Moseley. 1977. A wet sieving technique for estimating particle size
distribution in sheep digesta. Lab. Pract. 26687.Millen, D. D. 2009. A snapshot of management practives and nutritional
recommendations used by feedlot nutritionists in Brazil. J Anim Sci, 87: 3427-3439.Paulino, M. F.; Detmann, E.; Valadares
Filho, S.C. and Lana, R.P. 2002. Soja grão e caroço de algodão em suplementos múltiplos para terminação de bovinos
mestiços em pastejo. Rev Bras Zootecn, 31: 484-491.Paulino, P. V. R.; Oliveira, T. S.; Gionbeli, M. P.; Gallo, S. B. Dietas
S e m  F o r r a g e m  p a r a  T e r m i n a ç ã o  d e  A n i m a i s  R u m i n a n t e s .  2 0 1 3 .  D i s p o n í v e l  e m :  <
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Introdução: Na indústria de alimentos, os carotenoides são frequentemente utilizados como corantes naturais com a
finalidade de atrair a atenção do consumidor (SIGURDSON, et al. 2017). Porém, sua função pode ser referenciada de forma
mais nobre, benéfica e funcional à saúde (LÓPEZ-VARGAS, et al. 2013). Dentre outras propriedades, os carotenoides são
capazes de desempenhar função antioxidante, anticancerígena e preventiva de doenças crônicas não transmissíveis (JIANG e
XIONG, 2016).Diversos carotenoides podem ser encontrados na natureza, alguns com atividades reconhecidas, podendo se
destacar nesse grupo a bixina, encontrada na semente do urucuzeiro (Bixa Orellana L.), planta nativa da América Central e do
Sul (NATHAN, et al., 2019). A bixina é conhecida na prevenção de doenças, possuindo efeito hipolipidêmico (FERREIRA et
al., 2012). Objetivou-se avaliar os efeitos da adição do carotenoide bixina, contido no urucum à dieta de vacas em lactação
sobre o perfil de ácido graxo plasmáticos. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Estação Experimental de São Bento do Una – PE pertencente ao
Instituto Agronômico de Pernambuco. As análises foram realizadas na Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade
Acadêmica de Garanhuns.Utilizou-se 32 vacas da raça holandesa (± 85 dias de lactação) com peso corporal médio de 550±70
kg e produção média de 20±7 kg de leite por dia, sendo 8 animais por tratamento alocados em baias individuais. A dieta foi
composta por silagem de cana-de-açúcar, palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill) e concentrado comercial. As dietas
continham em média 12% de proteína bruta e 4% de extrato etéreo. A quantidade ofertada foi de 2,5% do peso corporal. Os
tratamentos foram compostos por quatro dietas, C0 = sem urucum; C4 = 4 g de urucum /kg da dieta (0,07 g/kg de bixina); C5
= 5 g de urucum /kg da dieta (0,09 g/kg de bixina) e C7 = 7 g de urucum /kg da dieta (0,12 g/kg de bixina). O período
experimental foi de 51 dias, dos quais os 21 primeiros foram destinados à adaptação e ao 30º dia foi realizada coleta de
sangue. Para determinação do perfil de ácidos graxos, a fração lipídica do sangue foi extraída conforme protocolo proposto
por Folch et al. (1957). Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado. Uma estrutura de covariância apropriada para
medidas desigualmente espaçadas foi escolhida. Os dados foram submetidos a análise de variância e regressão polinomial
pelo comando PROC MIXED do SAS, adotando um nível de significância de 5%. As médias foram ajustadas por LSMEANS
e analisadas pelo teste de Tukey ajustado pelo PROC MIXED. 
Resultado e Discussão: As somas de ácidos graxos saturados (AGS), insaturados (AGI), monoinsaturados (AGMI) e
poliinsaturados (AGPI) e a relação AGI:AGS (Tabela 1.) do plasma de vacas alimentadas com bixina contida no urucum
apresentaram comportamento quadrático (P<0,05).Observa-se redução (P<0,05) dos AGS e aumento dos AGI AGM e AGPI
no plasma dos animais que consumiram a dieta com o maior nível de inclusão de urucum, quando comparado com os animais
que receberam a dieta sem urucum. Para os AGPI observou-se que os animais alimentados com 5 g de urucum / kg de MS
apresentaram maior soma destes. O aumento dos níveis de AGPI é positivo, pois estes têm sido associados à redução do risco
de doenças cardiovasculares (AMARAL e OLIVEIA, 2016).O aumento da concentração de tais ácidos graxos pode estar
relacionado com a ação antioxidante da bixina e diminuição da atividade de determinas bactérias, visto que as bactérias
ruminais agem através da biohidrogenação na síntese de ácidos graxos poliinsaturados, e a bixina possui atividade inibitória
sobre diversas espécies bacterianas (NATHAN et al., 2019; YOLMEH, et al. 2015).

 
Conclusão: A inclusão de urucum na dieta de vacas leiteiras promove modificações positivas no perfil de ácidos graxos
plasmáticos.
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Introdução: A economia brasileira tem como uma das atividades mais lucrativas a exportação de carne bovina (1) e cada vez
que ocorre um aumento desta, cresce também a exigência do mercado quanto a qualidade do produto final, a carcaça e a carne
(2). A classificação e tipificação da carcaça organizam e facilitam a comercialização do produto, além de influenciar na
definição do seu valor, direcionando toda a cadeia produtiva a se adaptar e produzir carcaças melhores e assim, mais
remuneradas, havendo maior influência para o aumento da qualidade e rendimento da carne produzida (3). Considerando que
o uso de imagens para realizar a classificação de carcaças se torna importante, pois facilita a avaliação e possibilita um maior
número de pessoas, além de resultados mais precisos, este trabalho teve o objetivo avaliar a conformação e acabamento de
carcaça de novilhos Nelores, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea através do uso de fotografias. 
Material e Métodos: O experimento de campo foi conduzido na Fazenda Santa Cruz, localizada no município de
Laranjeiras/SE. Foram utilizados 24 novilhos Nelore, inteiros, pesando 260 kg. A dieta continha 13% de proteína e 75% de
NDT, formulada para ganhos de 1,3 kg. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três tratamentos: 4, 6
e 8 mm de espessura de gordura subcutânea (EGS), com 8 animais por tratamento (cada animal uma repetição). A cada 21
dias os animais foram avaliados, pesados e capturadas as imagens de ultrassonografia para EGS através do aparelho ALOKA
500V, com sonda linear de 17,2 cm, de 3,5 MHz e um acoplador acústico com um sistema de captura de imagens (Blackbox,
Biotronics Inc., Ames, IA, EUA). Ao atingir as EGS’s para cada tratamento, ocorreu pesagem e abate dos animais em
frigorífico com SIF (Sistema de Inspeção Federal), no município de Propriá/SE. Foram tomados o comprimento interno da
carcaça (CIC), o comprimento da perna (CP), peso da carcaça quente (PCQ), índice de compacidade da carcaça (ICC), e o
índice de compacidade da perna (ICP). Foram capturadas fotografias da meia carcaça direita dos animais para análise por 102
voluntários atribuindo notas de 1 a 5 após comparação entre o painel padrão e as imagens, para conformação e acabamento. A
conformação foi dividida em: 1- convexa, 2- sub convexa, 3- retilínea, 4- sub retilínea e 5- côncava. O acabamento foi dado
em função da EGS: 1- magra (gordura ausente); 2- gordura escassa; 3- gordura mediana; 4- gordura uniforme e 5- gordura
excessiva (acima de 10 mm). 
Resultado e Discussão: A partir das notas atribuídas pelos avaliadores foram obtidas as médias de cada animal para
conformação e acabamento, assim como também o desvio padrão, que quanto mais próximo de zero, mostra que as notas
atribuídas foram mais parecidas. Considerando a conformação nos três tratamentos (350, 400 e 450 kg), não houve diferenças
estatísticas (p-valor = 0,34), pois os animais obtiveram escores semelhantes, como apresentado na Tabela 1. Quanto ao
acabamento, houve diferença estatística (p-valor <0,01), uma vez que os animais dos tratamentos com 350 e 400 kg
apresentaram notas semelhantes (Tabela 1), demonstrando uma menor deposição de gordura em relação aos animais com
maior peso. Quanto aos índices calculados, os valores para índice de compacidade da carcaça (ICC), apresentaram diferenças
estatísticas para os animais com 450 kg (p-valor = 0,02), mostrando que estes eram dotados de maior ICC; não houve
diferença estatística para o índice de compacidade da perna (ICP) (p-valor = 0,12), pois o peso do animal não influencia na
quantidade de carne presente nessa região, desta forma, todas as pernas apresentaram igual capacidade de depositar tecido;
para o escore de acabamento, também não houve diferenças significativas entre os valores (p-valor = 0,06), pois os animais
apresentaram escores semelhantes. Em relação a EGS, medida em milímetros (mm), os novilhos foram abatidos ainda jovens,
no entanto, foi depositado uma quantidade de gordura ideal (EGS: 5,45; 5,31 e 5,88), mostrando que também não houve
diferenças estatísticas (p-valor = 0,26) entre os tratamentos.

 
Conclusão: O uso de fotografias foi eficiente para avaliar a conformação e acabamento de carcaças de novilhos nelores. 
Agradecimentos: Ao CNPq, pela bolsa ofertada e o financiamento do projeto. 
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Introdução: Megasphaera elsdenii é a mais importante bactéria do rúmen com potencial para controlar a acidose ruminal em
animais alimentados com dietas de alto concentrado (Counotte et al., 1981), pois algumas cepas apresentam elevada
habilidade para suportar baixo pH (menor que 5,5) e utilizar preferencialmente lactato em relação a outras fontes de energia,
tais como a glicose (Counotte et al., 1981). Desta forma, M. elsdenii apresenta potencial para ser usada como probiótico,
devido à sua elevada capacidade em fermentar lactato, atuando na prevenção do acúmulo de ácido lático no rúmen. Estas
características podem variar entre cepas utilizadas, conforme observado por Marounek et al. (1989), o que torna necessária a
realização de estudos de fisiologia usando diferentes cepas. Portanto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a
capacidade de fermentação de lactato por cepas de Megasphaera elsdenii crescendo em meio contendo lactato e glicose. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia de Anaeróbios do US Dairy Forage
Research Center, da Universidade de Wisconsin (Madison, Wisconsin – USA). Foram avaliadas cinco cepas de Megasphaera
elsdenii (B159, T81, 4251, 4257 e 4296). O meio basal usado para o cultivo das cepas foi o LTY (Weimer & Moen, 2013) em
tubos de cultivo anaeróbico, nos quais foram adicionados solução de lactato (30 mM) e glicose (5 mM). Após todas as
adições, 0,1 mL de inóculo de cada cepa foi adicionado aos tubos, usando técnicas assépticas e anaeróbicas. As incubações
foram conduzidas em sala quente à 39ºC durante 24 horas após a inoculação das cepas nos tubos. Nos tempos zero, 6, 12, 18
e 24 h após a inoculação dos tubos foi coletado 1 mL de conteúdo dos mesmos para quantificação do lactato residual e, desta
forma, permitir a determinação da fermentação de lactato por cada cepa. Após a coleta, o conteúdo extraído foi processado e
submetido à quantificação de lactato por cromatografia líquida de alta performance (HPLC), usando solução padrão de lactato
10 mM. Os dados de lactato foram analisados segundo um delineamento inteiramente casualizado, utilizando o procedimento
MIXED do SAS (versão 9.3), considerando as cepas como efeito principal e o tempo como medida repetida, considerando p
< 0,05. 
Resultado e Discussão: Foi observado efeito de interação entre as cepas e os tempos de incubação (P < 0,0001) sobre a
concentração de lactato residual nos tubos, conforme pode ser visualizado na Figura 1, onde nota-se que para a cepa 4251 a
taxa de decréscimo da concentração de lactato nos tubos de cultura foi diferente das demais cepas estudadas. É preciso ser
destacado que a concentração residual de lactato nos tubos indica a quantidade de lactato não fermentada pela cepa em
estudo, portanto, o consumo de lactato pode ser considerando como a diferença entre a quantidade de lactato inicial e a
residual. Desta forma, considerando o mais rápido decréscimo na concentração de lactato nos tubos com a cepa 4251, pode
ser inferido que essa cepa apresentou maior taxa de consumo ou fermentação de lactato em relação às demais.

 
Conclusão: Considerando a quantidade residual de lactato nos tubos de cultivo, pode-se inferir que a cepa 4251 de M.
elsdenii fermenta lactato mais rapidamente que as demais cepas, a qual é a variável mais importante na avaliação de
organismos fermentadores de lactato. 
Referências Bibliográficas: COUNOTTE, G.H.M.; Prins, R.A.; Janssen, R.H.A.M.; DeBie, M.J.A. Role of Megasphaera
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42, n. 4, p. 649-655, 1981.MAROUNEK, M.; FLIEGROVA, K.; BARTOS, S. Metabolism and some characteristics of
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Introdução: Nos sistemas de produção, a maior parte dos gastos está relacionado a nutrição animal. Por isso, a utilização 
de aditivos alimentares para bovinos tem se mostrado uma boa alternativa para reduzir as despesas com alimentação 
(OLIVEIRA et al., 2005). Entre os aditivos alternativos existentes no mercado, destacam-se as culturas de leveduras, que atuam 
como probióticos (GATTASS et al. 2008) e que têm sido cada vez mais utilizadas na nutrição de ruminantes em diversas 
partes do mundo (ROBINSON, 2010). Conforme Meller et al. (2014), os benefícios comuns da alimentação com produtos de 
leveduras, é o aumento na produção de leite, aumento de proteína do leite, digestão de fibras e estabilização do pH do rúmen. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos do uso de leveduras sobre o consumo de vacas leiteiras.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Nutrição de Ruminantes do curso de Zootecnia da 
Universidade Federal da Grande Dourados, no período de outubro a dezembro de 2018. Foram utilizadas 6 vacas primíparas da 
raça Jersey, DEL= 105, produção média de leite de 14Kg/dia. Os animais foram distribuídos em 2 quadrados latinos, com 3 
tratamentos e 3 períodos. O período experimental foi de 54 dias, cada período com 14 dias de adaptação e 4 dias de coleta 
de dados. Os tratamentos foram: 1-controle - CON (sem aditivos); 2- levedura viva - LEVV (40 g/dia; Levumilk®, Kera 
Nutrição Animal Saccharomyces cerevisiae KA 500: 20 x 109 UFC/g); 3- levedura inativada – LEVM (40 g/dia Nutricell® 
Biorogin). As dietas foram balanceadas de acordo com o NRC 2001, consistindo em volumoso, silagem de milho, e 
concentrado, à base de soja e milho. Os animais estavam separados em baias individuais e receberam a mesma dieta, 
adicionando apenas o tratamento. Diariamente foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados 
fornecidos e das sobras de cada ração experimental, para estimativa do consumo individual, sendo ajustado o fornecimento 
para um consumo ad libitum, com sobras calculadas em 10%. As amostras dos alimentos fornecidos foram coletadas e 
armazenadas a -20ºC para posteriores análises químico-bromatológicas. Os dados obtidos foram submetidos ao SAS 
(Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias 
pelo PROC MIXED

Resultado e Discussão: Os animais suplementados com leveduras vivas (LEVV) apresentaram um maior consumo de 
matéria seca, fibra em detergente neutro (FDN), amido, carboidrato não fibroso (CNF), nutrientes digestíveis totais (NDT) e 
energia liquida de lactação (ELL) quando comparados ao tratamento com leveduras inativadas (LEVM) (P  0,05), mas sem 
diferir do controle. Já o consumo de PB foi maior para os animais suplementados com LEVV em relação ao tratamento 
controle (P  0,05), mas não diferiu significativamente do tratamento com LEVM. O consumo de EE por sua vez, foi maior 
no tratamento com LEVV (P  0,05), e o tratamento controle e LEVM apresentaram resultados estatisticamente iguais. Dann 
et al. (2000) avaliando vacas após o parto, encontrou um acréscimo no consumo de MS nos animais que receberam dieta 
com levedura, assim como Moallem (2009) que observou aumento na ingestão de matéria seca em 2,5% em animais 
suplementados com leveduras vivas. Mas, Piva et al. (1993) sugerem que vários fatores podem afetar a resposta de vacas 
leiteiras à suplementação com levedura, destacando o estádio de lactação, o tipo de forragem fornecida, a estratégia de 
alimentação e a proporção volumoso:concentrado da dieta, o que pode tornar os resultados muito variáveis.



Conclusão: A utilização de leveduras vivas influenciou positivamente o consumo de vacas leiteiras em lactação.
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Introdução: Os produtos de leveduras são amplamente utilizados como aditivos alimentares para ruminantes em diversas 
partes do mundo (ROBINSON, 2010). A suplementação com Saccharomyces cerevisiae, mostra efeitos benéficos no 
metabolismo e digestão ruminal (DESNOYERS et al., 2009). Objetivou-se com a realização desse trabalho a avaliação do 
balanço de nitrogênio em vacas de leite, recebendo a mesma dieta, e com adição de duas leveduras.

Material e Métodos: Foram utilizadas seis vacas Jerseys primíparas, DEL 105, produção média de 15Kg/dia. Os animais 
foram distribuídos em 3 quadrados latinos, sendo 3 tratamentos e 3 períodos. O período experimental foi 54 dias, onde 14 
dias de adaptação e 4 de colheita de dados. Os tratamentos foram: 1- Controle (sem aditivos); 2- levedura viva (LEVV) (40 
g/dia; Levumilk®, Kera Nutrição Animal Saccharomyces cerevisiae KA 500: 20 x 109 UFC/g); 3- levedura inativada 
(LEVI) (40 g/dia Nutricell® Biorogin). As dietas foram balanceadas conforme NRC 2001, utilizando silagem de milho e 
concentrado a base de soja e milho, para um consumo ad libitum, com sobras calculadas diariamente em 10%. No 
16º,17º e 18º dia, foram coletadas amostras de dieta total e sobras, e também de fezes. No 18º dia foram coletadas 
amostras spot de urina, 4 horas após a alimentação. Amostras de leite foram colhidas no 16º e 17º dia, sendo logo após 
realizada a leitura de proteína através do Lactoscan®. Para o cálculo do balanço de nitrogênio foi analisado o conteúdo de 
nitrogênio das fezes, e alimentos através do método de Kjedhal de acordo com (AOAC 2002). O balanço de nitrogênio 
foi obtido pela diferença entre o total de nitrogênio ingerido, e o total de N excretado nas fezes, na urina e no leite. 
Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 2004), verificando a normalidade 
dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC MIXED.

Resultado e Discussão: Os animais que receberam LEVM, tiveram um menor consumo de nitrogênio em relação as que 
receberam LEVV, porém não diferiram do CON. A excreção de nitrogênio em g/dia não apresentou diferença entre 
tratamentos. Na excreção em % de N total, as vacas que receberam LEVM tiveram uma maior porcentagem de excreção de 
N no leite que a LEVV, não diferindo do CON. No balanço de nitrogênio em g/dia, as vacas que receberam LEVV 
apresentaram maior N absorvido e retido em relação as que receberam LEVM, mas não apresentaram diferença entre o 
CON.  A utilização de LEVV aumenta a fermentação de matéria orgânica no rúmen, aumentando a síntese de proteína 
microbiana e levando a um aumento na proteína verdadeira no intestino, o que aumenta a retenção e absorção de N pelos 
animais.



Conclusão: A adição de leveduras na dieta de vacas leiteiras influenciou positivamente o balanço de nitrogênio de vacas 
leiteiras

Referências Bibliográficas: Desnoyers, D., Giger-Reverdin, S., Bertin, G; Duvaux-Ponter, C. and Sauvant, D..(2009). Meta-
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ruminants. J. Dairy Sci., 92: 1620-1632. Robinson, P. H..(2010). Yeast Products for Growing and Lactating Ruminants: A 
Literature Summary of Impacts on Rumen Fermentation and Performance. Cooperative Extension Specialist Department of 
Animal Science, University of California, Davis.
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Introdução: A Caatinga é um bioma com diversidade de espécies vegetais que apresentam potencial para serem utilizadas 

na alimentação animal. Essas espécies podem apresentar uma grande diversidade de metabólitos secundários (SILVA et 

al., 2011), os quais influenciam nos parâmetros da fermentação ruminal e, sobre o valor nutricional das dietas utilizadas por 

ruminantes (OH et al., 2017). Estudos avaliando extratos de plantas da Caatinga como moduladores da digestibilidade ainda 

são escassos, o que justifica o estudo para preenchimento dessas lacunas de conhecimento na nutrição animal. Assim, objetivo 

do trabalho é avaliar o efeito da inclusão de extratos vegetais de Catingueira (Poincianella pyramidalis) sobre a 

digestibilidade aparente dos nutrientes e parâmetros ruminais in vitro, de rações com diferentes relações 

volumoso:concentrado. 

Material e Métodos: Para realização do estudo, foram coletados folhas e ramos da Catingueira (Poincianella pyramidalis 

Tul.) em uma área de Caatinga pertencente a UFPB. Os extratos foram obtidos por meio do processo de maceração exaustiva, 

com uso de etanol como solvente de acordo com metodologia proposta por Matos et al. (1997). Foi utilizado um delineamento 

em blocos casualizados, em arranjo fatorial 3x2, caracterizados por 3 concentrações do extrato de Catingueira e duas rações com 

diferentes relações volumoso:concentrado (60:40 e 30:70), sendo os tratamentos repetidos em três incubações. As rações 

foram compostas por feno de tifton, farelo de soja e milho moído (Tabela 1). A digestibilidade in vitro da MS, FDN, PB e MO 

foram determinadas conforme metodologia descrita por Tilley e Terry (1963) e modificada segundo Goering e Van Soest 

(1970). O conteúdo de líquido ruminal foi coletado de um bovino provido de fístula ruminal. As mensurações de pH foram 

realizadas através de pHmetro digital, as 0, 6, 12, 24 e 48 horas. As análises de nitrogênio amoniacal foi realizada através do 

método descrito por Detmann et al. (2012) de destilação de Kjeldahl. A composição bromatológica dos ingredientes da 

dieta e dos resíduos da digestibilidade foram analisadas de acordo com a AOAC (1997) para MS, MM e PB. Já a FDN foi 

determinada segundo metodologia proposta por Van Soest et al. (1991). Os dados obtidos foram compilados em planilha 

eletrônica e submetidos à análise de variância e a diferença entre as médias foram obtidas pelo teste Tukey com = 0,05, 

utilizando o modelo PROC GLM do SAS (SAS, versão 9.2). 

Resultado e Discussão: Na Tabela 2 estão descritas as variáveis de parâmetros ruminais após 48 horas de incubação in vitro. 

As variáveis de pH inicial (pHi) e degradabilidade da proteína bruta (DegPB) não apresentaram resultados significativo para 

nenhum dos fatores avaliados (P > 0,05; Tabela 2). O nitrogênio amoniacal ruminal (NAR), apresentou efeito de interação entre 

as fontes de variação, relação volumoso:concentrado e nível de extrato (P = 0,0459; Tabela 2), A concentração de nitrogênio 

amoniacal ruminal (NAR) é dependente da taxa de degradação da fonte proteica utilizada e do equilíbrio entre sua produção 

e utilização por parte dos microrganismos ruminais. Assim, o resultado encontrado neste trabalho pode ser explicado, pelo fato 

da dieta 60:40 (V:C), possuir teores mais elevados de carboidratos fibrosos. O pH final (pHf) foi influenciado 

significativamente pela relação (V:C) das dietas (P = 0,0467). A digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e a 

degradabilidade da matéria orgânica (DegMO; Tabela 03), após 48 horas de incubação, foi influenciada tanto pela dieta (P < 

0,0001), quanto pelo nível de inclusão do extrato (P = 0,0462/DIVMS; P = 0,0062/DegMO). Quanto a influência do nível de 

inclusão do extrato, foi possível verificar que as dietas sem extrato e com a inclusão de 4% apresentaram maior DIVMS e 

DegMO em relação a dieta com inclusão de 8% do extrato de Catingueira na MS. A justificativa para estes resultados está 

no fato da Catingueira ser uma planta rica em compostos secundários, que no extrato ficam mais concentrados. 



Conclusão: A dieta com relação volumoso:concentrado de 30:70 e inclusão de 4% na matéria seca, do extrato de 

Poincianella pyramidalis, promoveu a modulação da fermentação ruminal, sem afetar negativamente a degradação e 

digestibilidade das rações testadas. 
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Introdução: Com a intensificação da produção pecuária, o fornecimento de dietas com altas concentrações 
energéticas tem sido aumentado. Mas, uma das consequências do uso desse tipo de alimento é a ocorrência de 
problemas metabólicos (BERCHIELLI et al., 2006). Assim, muitos aditivos têm sido pesquisados para atuar na 
manipulação dos parâmetros ruminais no intuito de intensificar a atividade microbiana e aumentar a eficiência digestiva 
(FRANÇA; RIGO, 2011). Entre os aditivos alternativos existentes no mercado, destacam-se as culturas de leveduras, que 
atuam como probióticos (GATTASS et al. 2008) e que têm sido cada vez mais utilizadas na nutrição de ruminantes 
(ROBINSON, 2010). Conforme Meller et al. (2014), os benefícios comuns da alimentação com produtos de leveduras, é o 
aumento na produção de leite, de proteína do leite, da digestão de fibras e estabilização do pH do rúmen. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos do uso de leveduras sobre a digestibilidade de vacas leiteiras.

Material e Métodos: O experimento foi conduzido no setor de Nutrição de Ruminantes do curso de Zootecnia da 
Universidade Federal da Grande Dourados, no período de outubro a dezembro de 2018. Foram utilizadas 6 vacas 
primíparas da raça Jersey, DEL= 105, produção média de leite de 14Kg/dia. Os animais foram distribuídos em 3 
quadrados latinos, sendo 3 tratamentos e 3 períodos. O período experimental foi de 54 dias, onde cada período teve 14 
dias de adaptação e 4 dias de colheita de dados. Os tratamentos foram: 1- controle - CON (sem aditivos); 2- levedura viva 
- LEVV (40 g/dia; Levumilk®, Kera Nutrição Animal Saccharomyces cerevisiae KA 500: 20 x 109 UFC/g); 3- levedura 
inativada – LEVM (40 g/dia Nutricell® Biorogin). As dietas foram balanceadas de acordo com o NRC 2001, consistindo em 
volumoso, silagem de milho, e concentrado, à base de soja e milho. Os animais estavam separados em baias individuais e 
receberam a mesma dieta, adicionando apenas o tratamento. Na determinação da digestibilidade aparente total dos 
nutrientes a quantidade total de matéria seca fecal excretada foi estimada pela concentração de fibra em detergente ácido 
indigestível (FDAi). As fezes foram coletadas no 14º, 15º e 16º dia de cada período experimental, sempre antes das 
ordenhas da manhã e da tarde, e armazenadas em sacos plásticos em freezer à –20ºC, e posteriormente submetidas a 
análises químico-bromatológicas. Os dados obtidos foram submetidos ao SAS (Version 9.1.3, SAS Institute, Cary, NC 
2004), verificando a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias pelo PROC MIXED.

Resultado e Discussão: Para a matéria seca (MS) e a matéria orgânica (MO), os animais que receberam o tratamento com 
leveduras inativas (LEVM) apresentaram médias estatisticamente iguais ao tratamento com leveduras vivas (LEVV), 
porém em relação ao tratamento controle as medias foram superiores. Para a fibra em detergente neutro (FDN) o 
tratamento com LEVM apresentou maior digestibilidade em comparação ao tratamento CON e não diferiu do tratamento 
com LEVV. Em relação a digestibilidade do amido, a maior média foi encontrada no tratamento com LEVV. Por fim, 
os animais que receberam LEVV na dieta apresentaram média superior aos animais do tratamento CON em relação a 
digestibilidade de carboidratos não fibrosos (CNF), mas sem diferir do tratamento LEVM. O uso de microrganismos como 
suplemento alimentar pode tornar o ambiente ruminal mais estável e levar a uma maior digestão de matéria seca (CARRO 
et al., 1992) e de fibra (CARRO et al., 1992; CHAUCHEYRAS-DURAND et al., 1998). Chatman et al. (2002) 
observaram que o uso de levedura viva aumentou a digestibilidade da MS, FDN e MO em dietas de vacas leiteiras. 
Porém, Enjalbert et al. (1999) trabalhando com silagem de milho e concentrado (67:32) e cultura de levedura (0,5% de MS) 
não encontraram diferença estatística na degradação da MS, FD e FDA. Assim, vários fatores podem afetar a resposta de 
vacas leiteiras à suplementação com levedura (PIVA et al.,1993), o que torna os resultados muito variáveis.



Conclusão: A utilização de leveduras vivas influenciou positivamente a digestibilidade de vacas leiteiras em lactação.
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Introdução: O uso da torta de mamona destoxificada em dietas de cabras leiteiras apresenta uma enorme perspectiva, pois
qualquer redução no custo da ração animal pode fazer com que o custo de produção de leite seja mais eficiente (Araújo et al.,
2018). Assim, a utilização destes alimentos pode, além de alterar a qualidade nutricional do leite pode se apresentar como
alternativa com grande potencial, o que pode contribuir com a caprinocultura leiteira e favorecer o fortalecimento desta
cadeia produtiva, haja vista que os sistemas de produção de caprinos devem desenvolver a atividade com o uso de técnicas
produtivas eficientes, visando o aumento da produção com o objetivo de reduzir os custos, resultando na economia de escala.
Desta forma, considerando a possibilidade de utilização da mamona em dietas para ruminantes, objetivou-se avaliar a
influência desse subproduto sobre a viabilidade econômico de cabras Saanen e Anglo Nubianas alimentadas com estas dietas. 
Material e Métodos: As informações dos parâmetros técnicos para análise financeira desta pesquisa foram obtidas no Centro
Tecnológico de Produção de Leite de Cabra da Embrapa Caprinos e Ovinos (3º44’57,42” sul e 40°20’43,50” oeste)
localizado na cidade de Sobral-CE, Brasil. Todos os procedimentos envolvendo animais foram realizados de acordo com os
regulamentos da Comissão de Ética no Uso de Animais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de
Pesquisa com Caprinos, protocolo Nº 005/2015. A avaliação financeira dos dados foi realizada de forma descritiva,
utilizando-se o software AVETEC® (Avaliação de viabilidade econômica de tecnologia em sistemas de produção
agropecuária) desenvolvido pela Embrapa (Guiducci et al. 2012). Os investimentos referentes à implantação do sistema de
produção foram: aprisco com área total de 144 m2. Além disso, fizeram parte do investimento a aquisição de equipamentos
para produção de matrizes, tal como forrageira e balança e uma betoneira para destoxificação da torta de mamona. Os
indicadores de eficiência econômica foram: receita total (RT), custo total (CT), renda líquida (RL), renda da família (RF),
ponto de nivelamento (PN) e produtividade total dos fatores (PTF). Os resultados dos parâmetros zootécnicos obtidos foram
extrapolados para um sistema de 72 cabras, dois reprodutores, três partos a cada dois anos. Essa extrapolação foi realizada
para que a análise financeira pudesse ser realizada em base científica e em economia de escala. 
Resultado e Discussão: Pode-se observar que a simulação para produção de leite e crias oriundas de 72 cabras leiteiras
proporcionou receita superior aos custos de produção, resultando em indicadores econômicos positivos para todos os cenários
avaliados (Tabela 1). As receitas geradas pelos sistemas que utilizam a raça Saanen são maiores, haja vista que o preço do
produto gerado é mais valorizado no mercado caprino, pois as crias Saanen apresentam maior preço de mercado (Araujo et
al., 2019). Por outro lado, as cabras Saanen alimentadas com TMD, por apresentarem menores custos com alimentação
geraram maior receita liquida, sendo R$ 18.905,87 e R$ 18.340,29 as alimentadas com TMD Ca(OH)2 e TMD NaOH,
respectivamente, mesmo produzindo menor quantidade de leite. Em relação ao ponto de nivelamento (PN) dos sistemas pode-
se observar que todos os cenários tiveram PN inferior a 72 cabras que é a quantidade de animais simuladas em cada cenário.
Os sistemas de criação de cabras Saanen alimentadas com TMD apresentaram menor PN (67,85). Em contraste, quando se
utiliza a dieta a base de FS tanto na criação de cabras Saanen quanto Anglo Nubianas necessitam de maior quantidade de
animais para que os valores de venda sejam superiores aos custos totais (68,87 cabras). Esses dados são bem interessantes,
haja vista esse número de animais se enquadra como a quantidade de animais encontrados na pequenos propriedades rurais,
além disso o uso da torta de mamona proporciona menores custos com a alimentação das cabras, o que de certa forma, faz
com que a quantidade de animais seja maior dentro de um sistema de produção.

 
Conclusão: A produção de leite e crias oriundas de cabras alimentadas tanta com farelo de soja quanto TMD proporciona
receita superior aos custos de produção, resultando em indicadores econômicos positivos para todos os cenários avaliados.
Porém, as receitas geradas pelos sistemas que utilizam a raça Saanen são maiores, haja vista que o preço do produto gerado é



mais valorizado no mercado caprino. 
Agradecimentos: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo financiamento do
projeto de pesquisa intitulado: “Destoxificação da torta de mamona por processos químico em escala industrial e sua
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Introdução: A busca por alternativas alimentares que reduzam os custos de produção na bovinocultura de corte vem
ganhando destaque, visando tornar a atividade rentável e atrativa para o investimento. Nesse sentido, os coprodutos da
agroindústria de biocombustíveis ganham destaque, por serem largamente produzidos no Brasil. Entre estes coprodutos, as
tortas de oleaginosas apresentam potencial para utilização na dieta de ruminantes, devido ao alto valor energético e proteico.
A torta de girassol, vem sendo utilizada como suplemento proteico, por possuir boa aceitabilidade pelos ruminantes e teor de
proteína bruta entre 28 e 45% (TEIXEIRA, 1998), além de não possuir fator antinutricional ou princípio tóxico. Diante do
exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade econômica do uso da torta de girassol na dieta de bovinos de
corte terminados em confinamento. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à
UFBA. Utilizou-se 32 novilhos zebuínos confinados em baias individuais de 2 x 4 m, com piso de concreto, parcialmente
cobertas com comedouros e bebedouros. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com oito repetições e
quatro tratamentos: 0, 9, 18 e 27% de inclusão da torta de girassol. Os ingredientes utilizados foram: milho moído, farelo de
soja, feno de Tifton 85 picado e a torta de girassol, em mistura completa. A relação volumoso:concentrado utilizada foi de
40:60, respectivamente. As dietas foram formuladas para serem isoenergéticas e isonitogenadas e calculadas de acordo com o
NRC (1996), a dieta foi ajustada para garantir 10% de sobras. Para analisar a viabilidade econômica, avaliou-se o retorno
financeiro em função do desempenho animal obtido. Os dados referentes aos preços pagos por quilograma dos ingredientes
das dietas, por quilograma de carne comercializada e pelos animais foram registrados em reais (R$), e obtidos na
SEAGRI/BA para o mês de agosto de 2019, para o Município de Feira de Santana/BA. Os cálculos de custo econômico foram
analisados de acordo com Nogueira, (2007). Na Tabela 1 estão apresentados os custos com benfeitorias e equipamentos. Os
dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram à análise de regressão pelo comando PROC REG do
SAS, sendo utilizado o nível de 5% de significância. 
Resultado e Discussão: O custo das dietas reduziu em 13,79%, com a inclusão da torta de girassol (Tabela 2), devido ao
menor preço desse ingrediente (0,40 R$/kg) em comparação ao farelo de soja (1,30 R$/kg) e ao milho (0,47 R$/kg). O que
levou a redução do custo operacional em 11,1% e com alimentação em 22,4% (Tabela 3). Também houve uma redução de
11,1% no ponto de nivelamento, com a inclusão da torta, que passou de 211 para 188 kg de carcaça que necessitam serem
vendidas para cobrir os custos de produção. Esses resultados corroboram com os encontrados por Mesacasa et al. (2012), que
observaram que a substituição do farelo de soja pela torta de girassol em até 100% não afetou o retorno financeiro.

 
Conclusão: A inclusão da torta de girassol na dieta de bovinos de corte confinados, em até 27%, possibilita a redução dos
custos de produção, custo com a alimentação e custo operacional, necessitando assim menor gasto com a dieta dos animais
para obter o mesmo desempenho dos animais que não receberam a torta de girassol.



Referências Bibliográficas: MESACASA, A.C.; ZERVOUDAKIS, J.T.; ZERVOUDAKIS, L.K.H.; CBRAL, L.S.; ABREU,
J.G.; LEONEL, F.P.; SILVA, R.P.; SILVA, R.F.G. Torta de girassol em suplementos múltiplos para bovinos em pastejo no
período seco do ano: desempenho produtivo e viabilidade econômica. R. Bras. de Saúde e Prod. Ani., v.13, n.4, p.1166-1179,
2012.NATIONAL RESEARCH COUNCIL NRC. Nutrient of requirements of beff cattle. 6. ed. Washington, D.C.: National
Academic Press, 1996. 242p.NOGUEIRA, E. Análise de investimentos. In: BATALHA, M.O. (Coord). Gestão
agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2007. p.223-224.TEIXEIRA, A.S. Alimentos e alimentação dos animais. Lavras. UFLA -
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Introdução: A coturnicultura de postura está em plena expansão no Brasil, o aumento do consumo, em sua maioria, é por
possuir um alto valor nutritivo, facilidade no preparo, aspectos sensoriais e o hábito (SANTANA et al., 2017). É uma
excelente fonte de proteínas, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Contudo após a postura se inicia a perda de
qualidade deste alimento e se prolonga rapidamente (PIRES et al., 2015). Nesse modo, a aplicação de método de conservação
torna-se uma alternativa viável, devido ao baixo custo e eficiência.O uso da conserva artesanal de ovos de codorna vem com
o intuito de aumentar o tempo de prateleira através da alteração de pH, agrega valor ao produto e contribui para manutenção
do potencial nutritivo, provendo maior praticidade ao consumidor (COELHO et al., 2012). Assim, objetivou-se avaliar a
aceitabilidade e intenção de compra de ovos de codorna em conserva artesanal. 
Material e Métodos: O experimento conduzido no Laboratório de Tecnologia de Produtos Agropecuários (TPA), os ovos
adquiridos na Fazenda Experimental (FAEX) ambos da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e localizados em
Sobral–CE, transportados imediatamente ao Laboratório, evitando alterações indesejáveis.Os ovos ficaram em ebulição por
10 minutos em seguida imersos em uma bandeja de plástico contendo água fria. Na elaboração da conserva utilizou-se 10
dentes de alho, 50g de sal, 500mL de água, 500mL de vinagre, 20 folhas de louro, 450mL de azeite extravirgem e 26 grãos de
pimenta do reino, foram aquecidos a 100° C por 5 minutos, exceto o azeite e o alho. Acrescentou-se o alho sobre os ovos
cozidos e descascados e despejou-se a salmoura. Ao atingir a temperatura ambiente foi adicionado o azeite e tampado, sendo
mantido sob refrigeração à 10°C por 48 horas para iniciar a análise sensorial.Utilizou-se 98 provadores não treinados com a
escala hedônica de nove pontos, ancorados nas extremidades entre gostei extremamente (9) e desgostei extremamente (1) à os
atributos: cor, aroma, sabor e preferência, para a avaliação de intenção de compra, a escala utilizada foi a de cinco pontos
ancorada nas extremidades em (1) não compraria jamais a (5) compraria sempre (DUTCOSKY, 1996). Determinou-se, ainda
o cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA), utilizando a expressão: IA (%) = A x (100/B) em que A = nota média obtida pelo
produto e B = nota máxima dada ao produto (TEIXEIRA et al., 1987). Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística descritiva e os resultados expressos em percentual. 
Resultado e Discussão: Os provadores participantes, 43 do sexo masculino e 55 feminino, com idade variando de 21 a 30
anos. Observou-se que dentre os parâmetros avaliados a cor obteve maior aceitação (38%), seguido do aroma 25%, obtendo
notas satisfatórias, como “Gostei muito”. Enquanto sabor e aceitação global mostraram comportamento similar com notas em
torno de “Gostei ligeiramente”, possivelmente devido ao teor de ácido acético e sal utilizados na formulação que
influenciaram diretamente no sabor.A intenção de compra revelou que 29% dos provadores compraria eventualmente o
produto, enquanto 37% dos provadores afirmaram que compraria ¬raramente ovos em conserva, demonstrando que ainda
existem consumidores conservadores em seu hábito de consumo. Santanaet al. (2017) trabalhando com ovos de codorna em
conserva, utilizando diferentes processos de conservação constataram que o processo de defumação apresentou melhores
resultados para a intenção de compra quando comparado a cocção e conserva artesanal.Para ser considerado aceito pelos
consumidores, um produto deve ter índice de aceitabilidade (IA) mínimo de 70% (TEIXEIRA et al., 1987) sendo verificado
que dentre os parâmetros sensoriais analisados, a cor obteve nota superior ao limite mínimo aceitável (85,37%) demonstrando
que a técnica de conservação utilizada influenciou positivamente na coloração dos ovos de codorna. As demais características
sensoriais avaliadas encontram-se próximas ao limite mínimo estabelecido, exceto o sabor que obteve nota (56,8%),
possivelmente devido aos hábitos alimentares. 
Conclusão: A conserva artesanal de ovos de codorna pode ser considerada um produto promissor, visto que muitos
consumidores buscam por praticidade e qualidade nutricional, mas é preciso ajustar a formulação para garantir maior
aceitabilidade. Além disso, a intenção de compra revelou o potencial do produto elaborado. 
Referências Bibliográficas: COELHO, M. I. S; SILVA, V. O; COELHO, M. C. S. C; LIMA, M. S; SANTOS, V. S. Análise
sensorial de ovos de codorna submetidos a diferentes processos de conservação. Revista Semiárido De Visu. v.2, n.1, p.184-
193, 2012.DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: Champagnat, 1996. p. 81-84.PIRES, MF et al.
Fatores que afetam a qualidade dos ovos de poedeiras comerciais. Nutritime. v.12, n.6, p.4379-4385, 2015SANTANA, L. C;
MENDONÇA, M. O; SILVA, V. R.O. Caracterização sensorial de ovos de codorna submetidos a diferentes processos de
conservação. Higiene Alimentar. v.31, n. 274, p.94-98, 2017.TEIXEIRA, E.; MEINERT, E.; BARBETA, P. A. Análise
sensorial dos alimentos. Florianópolis: UFSC, 1987. 182 p.
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Introdução: O leite é um alimento que dispõe de uma grande quantidade de nutrientes, o que o torna vulnerável as alterações
físico-químicas (SILVEIRA, 2014). A região sudeste paraense se destaca pela pecuária bovina e pela produção leiteira,
transformando-se em uma atividade econômica mais expressiva na agricultura familiar, influenciado pelo escoamento da
produção e o fortalecimento da agricultura familiar no cenário nacional (NOGUEIRA, 2010). Os parâmetros físico-químicos
são importantes para se avaliar a qualidade do leite, devido possíveis fraudes. A acidez no leite tem uma tendência de
aumento devido ao desdobramento da lactose em ácidos, principalmente o ácido lático, sendo resultado da multiplicação da
microbiota (CALDEIRA et al. 2010). O que pode prejudicar a qualidade do leite e principalmente dos subprodutos. Este
trabalho teve como objetivo caracterizar o parâmetro físico-químico da acidez entre tanques de expansão coletivo e individual
e o local onde estavam localizados. 
Material e Métodos: A pesquisa foi realizada no município de Conceição do Araguaia-PA, entre Março a Abril de 2019. As
amostras foram desenvolvidas no Laboratório de Controle de Qualidade, em um laticínio local. Foram utilizadas 90 amostras.
Cada amostra era coletada em um frasco esterilizado, mantidos e transportados em caixas isotérmicas até o laboratório. As
amostras de acidez foram desenvolvidas da seguinte maneira: em um béquer de 100 ml, foram transferidos uma amostra de
10 ml, adicionando 5 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1% e uma titular de solução Dornic e anotado o resultado.
Os dados foram tabulados e organizados em planilhas para fins de avaliação da consistência e realização de análises
estatísticas descritivas. O teste Shapiro-Wilk foi usado para verificar a normalidade dos dados de acidez. Para avaliar o efeito
do tratamento (Tanque coletivo e individual) foi aplicada análise de variância, utilizando o PROC GLM do SAS (versão 9.0).
As médias foram comparadas pelo teste post-hoc de Tukey-Kramer e os resultados foram considerados estatisticamente
significativos quando P<0,05. Para estas análises foram utilizados modelos que incluíram os efeitos fixos de tratamento e
local (região onde estava localizada a fazenda de origem da amostra). 
Resultado e Discussão: Foram utilizadas 90 amostras avaliando o parâmetro físico-químico da acidez, obtendo os resultados
encontrados na tabela 1, onde foram analisadas amostras de tanques de expansão coletivo e individual, sendo que destes, 64
são tanques individuais e 26 são coletivos.A Instrução Normativa 76/2018 exige um padrão para acidez entre 0,14 a 0,18g de
ácido lático/100ml. Com base nos resultados encontrados comparando os tipos de tanques de expansão coletivo e individual,
não houve diferença significativa, pois em ambos os casos a acidez ficou em torno de 0,17 (AMARAL, 2011).Com relação ao
resultado da acidez encontrado nos tanques das quatro regiões, houve uma variação entre 0,16 a 0,18. Sendo que, a localidade
3 apresentou maior valor de acidez, quando comparado com as outras localidades. Provavelmente a diferença de acidez entre
os locais avaliados se deve pelo tipo de solo e pela estação chuvosa, que provocou atolamentos com o caminhão de coleta, o
que contribui para diminuição da qualidade do leite. Além disso, à distância e o tempo de transporte até o laticínio também
pode ter influenciado. As quatro regiões atendem ao requisito exigido pela legislação.

 
Conclusão: Por meio das análises físico-químicas, contatou-se que existem diferenças na acidez do leite entre os municípios
analisados. Já o tipo de tanque de expansão não influenciou. Esse resultado pode estar relacionado às práticas de transporte e
armazenamento do leite. Incentivamos medidas de aprimoramento e investimentos com relação as propriedades rurais da
região. 
Referências Bibliográficas: AMARAL, C. R. S.; SANTOS, E. P. Leite cru comercializado na cidade de Solânea, PB:
Caracterização físico-química e microbiológica. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais. Campina Grande. v. 13, n.1,
p. 7-13, 2011.CALDEIRA, L. A.; ROCHA JÚNIOR, V. R.; FONSECA, C. M.; MELO, L. M.; CRUZ, A. G.; OLIVEIRA, L.
L. dos S. Caracterização do leite comercializado em Janaúba - MG. Alimentos e Alimentação. Brazilian Journal of Food and
Nutrition. Araraquara. v. 21. n. 2, p. 191-195, 2010.NOGUEIRA, S. S. Intesificação ou diversificação? A pecuária leiteira em



questão. Dissertação (Pós-graduação em Agriculturas Amazônicas) – Universidade Federal do Pará, Belém, p. 14-15.
2010.SILVEIRA, M. L. R.; BERTAGNOLLI, S. M. M. Avaliação da qualidade do leite cru comercializado informalmente
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Introdução: O leite de cabra se destaca por apresentar menores glóbulos de gordura, o que promove um desnate natural mais
lento e melhor absorção na mucosa intestinal. Não possui ß-caroteno, resultando em uma coloração mais branca, possui
menor teor de proteínas (caseína) e substâncias nitrogenadas não protéicas elevadas, apresenta um teor maior de cálcio
(Gomes et al.,2004). A produção de queijos a partir de leite de cabra é uma fonte alternativa para a agregação de valor à
caprinocultura leiteira, utilizando-se de processos simples e acessíveis aos pequenos produtores, aumentando a renda da
população envolvida em sua produção e comercialização (SANTOS 2010) . Esses podem ser classificados quanto ao tipo de
tecnologia de fabricação sendo essa tecnologia com coagulação ácida ou enzimática. Objetivou-se avaliar as caracterisristicas
sensoriais do queijo coalho e frescal leite de cabras saanen com e sem orégano, produzidos com o uso dos coagulantes ácido
láctico e coagulante Enzimático. 
Material e Métodos: Os queijos do tipo coalho e frescal foram produzidos no laboratório de Tecnologia do Leite,
pertencente à Universidade Federal de Pernambuco. O leite utilizado foi de cabras Saanen pertencentes ao setor de
Caprinoovinocultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram fabricados quatro
tipos de queijo: Queijo coalho;Queijo coalho+ orégano; Queijo frescal e Queijo frescal+ orégano.Foram utilizados 10 litros
de leite de cabra para cada queijo seguindo o fluxograma, etapa inicial,pasteurização do leite em seguida resfriamento a
temperatura de 35°C.Foram divididos em 4 tratamentos, dois tratamentos foi adicionado o coagulante enzimático, repouso,
adição de cloreto de cálcio , corte da massa, dessoragem , salga e adição de orégano, enformagem, prensagem, e maturação
por 7 dias. O queijo frescal, o leite foi aquecido a 90 °C , adicionado ácido lático para a floculação, dessoragem, salga
utilizando cloreto de de sódio (Sal) e adição do oregáno, enformagem. Ambos foram embalados, identificados e mantidas a
4ºC. Para analise sensorial foram utilizados 100 provadores não treinados, a fim de avaliar os atributos:aparência, cor,odor,
textura e sabor, além disso, os provadores foram instruídos a indicar a impressão global. Para avaliação foi utilizada uma
ficha com escala hedônica de 1 -9 pontos, sendo a avaliação mínima 1 equivalente a desgostei extremamente e a máxima 9
que é gostei extremamente.Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a
5% de significância utilizando o programa SAS 9.3. 
Resultado e Discussão: Os dados revelam que houve diferença significativa (P<0,05) entre as características dos queijos
produzidos (Tabela 1). Obtiveram maior aceitabilidade a aparência e a avaliação global dos queijos coalho com e sem
orégano’ coagulados com enzima e o menos aceito foi o queijo frescal sem orégano coagulado com ácido láctico . Em análise
sensorial de produtos elaborados com leite caprino é comum os provadores perceberem diferença no aroma e sabor dos
produtos (Garcia et al.,2008), mesmo com essa sensibilidade pode ser observado boa aceitação por parte dos
provadores.Todos os atributos avaliados dos diferentes tipos de queijo foram aceitos de acordo com a classificação "nem
gostei, nem desgostei”, valor 5, considerado como indiferença da relação afetiva, a aceitação, valores de 6 a 9 e a rejeição do
produto, valores de 1 a 4. Em relação à cor, odor, textura e sabor, os quatro queijos obtiveram médias semelhantes entre si.

 
Conclusão: Os atributos sensoriais do queijo coalho e frescal com ou sem orégano de leite de cabra Saanen foram aceitos
pelos provadores, sendo o queijo coalho o mais aceito. 
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento do
projeto.Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Referências Bibliográficas: GOMES, V. D.; LIBERA, A. M. M. P.; MADUREIRA, K. M.; ARAÚJO, W. P. Influência do
estágio de lactação na composição do leite de cabras (Capra hircus). Brazilian Journal of veterinary research and animal
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Introdução: O Nordeste se destaca na criação de caprinos e ovinos, pela boa adaptação dos animais às condições climáticas e
alimentar características da região, além de ser uma atividade que não exige alto investimento de capital. Frente a essa
adaptabilidade,concentra mais de 90 e 50% dos rebanhos efetivos de caprinos e ovinos do país, respectivamente. Entretanto, o
baixo nível tecnológico das propriedades associado à reduzida assistência técnica, compromete a produtividade animal com
consequente irregularidade na comercialização dos produtos. Os estudos e pesquisas mais recentes enfatizam a importância
da ovinocaprinocultura no Nordeste, e para o aprimoramento dessas pesquisas pode-se considerar a utilização da tecnologia
como uma ferramenta de suporte para a minimização de erros e obtenção de dados em tempo real.Assim, objetivou-se obter
informações sobre a origem e frequência de produtos cárneos comercializados no município de Petrolândia - PE por meio de
app. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no município de Petrolândia, mesorregião do sertão Pernambucano. Foi
empregada uma pesquisa descritiva do tipo survey, a partir de entrevistas direcionados aos proprietários e/ou responsáveis
pelos estabelecimentos comerciais alimentícios da cidade. Durante a pesquisa foram visitados os mercados públicos,
frigoríficos, açougues e supermercados. A coleta dos dados foi feita por meio do uso de um aplicativo Zooquestion contendo
um questionário semiestruturado com perguntas que iam desde a origem da carne, frequência e quantidade de recebimento até
o tipo de conservação do produto. Os dados adquiridos foram lançados e compilados em uma planilha do programa Excel
para análise e esttística de forma descritiva, e para apresentação dos resultados, organizados e configurados como gráfico. 
Resultado e Discussão: Quanto à origem de aquisição da carne por meio do uso do app, foi observado que 32% dos
entrevistados afirmaram que a procedência da carne édesse dá de abates clandestinos, enquanto que 4% adquirem o produto
de abatedouros normatizados e 64% desconhecem a procedência da carne.Isso certamente ocorre por não haver fiscalizações
rígidas na região, sendo a ADAGRO – Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária o órgão responsável pela fiscalização
e muitas vezes desconhece a situação de abates dos animais ou tem conhecimento da precária situação, isso principalmente
pela produção desorganizada o que gera um dos grandes desafios para uma melhor eficiência da cadeia. A maior frequência
de aquisição dos produtos cárneos se dá diariamente com 45% ficando 40% responsável pela aquisição semanal e 15%
mostrou mostrou-se quizenalmente isso se dar devido ainda se ter um baixo controle de estoque por parte dos comerciantes
como pode ser visto no gráfico 1. Há uma boa diversificação dos produtos oferecidos, dada principalmente aos hábitos de
consumo local sendo as vísceras, pulmão, coração, intestinos e rins as de maior comercialização com 20% em relação aos
demais, conforme pode ser observado no gráfico 2. A forma de conservação observada em 100% dos estabelecimentos é
apresentada como natural (fresca) e a quantidade adquirida em kg de carne diáriamente encontra-se acima de 100 kg,
enquanto para o recebimento semanal há uma variaçãode 50 à 100 kg. 

 
Conclusão: A comercialização de produtos carnéos da caprinovinocultura no município de Petrolândia é bastante significante
e bem distribuida, porém ainda não atingiu sua potencialidade máxima na produção por falta de organização entre os elos da
cadeia produtiva. Foi possível de forma mais acurada obter o conhecimento da comercialização destes produtos com o uso do
app. 
Referências Bibliográficas: EMBRAPA. Cadeias produtivas da caprino-ovinocultura. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/perm/capr/EmbrapaAurino.pdf> Acesso em 13 de Agosto de
2019.JUNIOR, CarloS Alberto Figueiredo et al. O mercado da carne de ovinos e caprinos no Nordeste: avanços e entraves.
BNB, FORTALEZA - CE – BRASIL. 
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Introdução: De acordo com a legislação, entende-se por doce de leite o produto, com ou sem adição de outras substâncias
alimentícias, obtido por concentração e ação do calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou sem
adição de sólidos de origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose (BRASIL, 1997).O consumo da polpa do fruto açaí
encontra-se em franca expansão não somente na região Norte, mas também na região Nordeste e vários outros estados como
São Paulo e Rio de Janeiro, além do mercado externo através das exportações (Fregonesi et. al, 2010).Levando em
consideração tais fatos, este trabalho objetivou comparar parâmetros de teor de umidade, cinzas e a segurança alimentar de
doce de leite adicionado de polpa de açaí e doce de leite com adição de açaí em pó. 
Material e Métodos: O produto foi desenvolvido no laboratório de laticínios da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para
elaboração das duas formulações de doce de leite, foi utilizado cinco litros de leite pasteurizado, polpa de açaí, açaí em pó,
bicarbonato de sódio e açúcar. A acidez de Dornic do leite foi mensurada com auxílio do acidímetro de Dornic. Em seguida,
neutralizou-se a matéria-prima através da adição de bicarbonato de sódio para 13ºD. Após a neutralização, o leite foi levado
ao fogo e aquecido sob agitação até chegar aos 70°C, onde ocorreu adição de açúcar (20g/L). (EMBRAPA)O doce foi
separado em dois recipientes diferentes. No primeiro adicionou-se 50g de polpa de açaí para 1kg de doce, e no segundo 50g
de pó de açaí para 1kg de doce.A umidade foi determinada após secagem em estufa a 105º C por 24 horas. O teor de cinzas
foi determinado após tratamento térmico das amostras em mufla a 550°C por noventa minutos (CHIEA; NOBUKUNI,
2012).Amostras dos doces foram enviadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará,
a fim de se realizar a contagem de coliformes termotolerantes a 45ºC, com a técnica do Número Mais Provável - NMP por
grama de três tubos conforme metodologia descrita no Manual de Métodos de Análises Microbiológicas de Alimentos no
"Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods" (APHA, 2001).  
Resultado e Discussão: Quando foi avaliado o ponto final do doce, colocando-se uma porção em um copo com água fria,
pois quando o doce atinge o fundo do copo sem se desmanchar é porque está no ponto ideal, o processo de aquecimento e
agitação já consistia em 3 horas. Antes de levar o leite para o aquecimento, foi feita uma pesagem, resultando no valor de
4179 g de massa do leite. Após o processamento do doce obteve-se 2021g de massa.O doce de leite com adição de polpa
apresentou umidade média de 25,6%. Já o doce de leite com adição de açaí em pó exibiu média de 23,1%. A Portaria n° 354
do MAPA (BRASIL, 2007) preconiza umidade máxima de 30% em doces de leite, logo todas as amostras avaliadas
enquadraram-se na especificação da legislação brasileira. Em relação a análise de cinzas, o doce de leite com adição de polpa
de açaí apresentou média de 1,30% e o com adição de pó de açaí mostrou média de 1,34%. A Portaria n° 354 do MAPA
(BRASIL, 2007) preconiza máximo de 2% de cinzas, sendo que todas as amostras encontram-se de acordo com a legislação.
Os resultados microbiológicos demonstraram que a contagem de coliformes termotolerantes a 45°C (NMP/g) foi menor que
3,0, indicando a segurança alimentar das formulações processadas. 
Conclusão: Diante dos resultados obtidos, conclui-se que ambos doces de leite com adição da polpa e do açaí em pó
mantiveram-se de acordo com a legislação vigente e portanto estão aptos para produção e consumo. 
Referências Bibliográficas: APHA – AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Committee on Microbiological for
Foods. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4.ed. Washington:American Public Health
Association, 2001. 676p.BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 354, de 4 de setembro de
1997.CHIEA, Ana Elisa; NOBUKUNI, Bruna Maricato. Análise do Teor de Cinzas em Doce de Leite. 18 de maio de 2012.
Disponível em: https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/A1lise-Do-Teor-De-Cinzas-Em/227872.html. Acessado em 22 de
junho de 2019.DEMIATE, Ivo Mottin; KONKEL, Francisco Eneias; PEDROSO, Ricardo Alexandre. Avaliação da qualidade
de amostras comerciais de doce de leite pastoso-composição química. 2001.EMBRAPA. Árvore do Conhecimento,
T e c n o l o g i a  d e  A l i m e n t o s ,  D o c e  d e  l e i t e ;  d í s p o n i v e l  e m :
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000girl7f3902wx5ok05vadr14mvyuve.h
tml. Acessado em 22 de junho de 2019.FREGONESI, Brisa Maria et al. Polpa de açaí congelada: características nutricionais,
físico-químicas, microscópicas e avaliação da rotulagem. Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso), v. 69, n. 3, p. 387-395,
2010
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Introdução: A lactose é o principal carboidrato presente no leite, e atualmente percebe-se que a população apresenta cada
vez mais a síndrome de intolerância à lactose, podendo notar-se uma tendência de estudos voltados na discussão dos
malefícios deste carboidrato, e com isso, faz-se necessário revisar alguns conceitos sobre o assunto, sua importância na
nutrição humana, restrições na alimentação bem como suas aplicabilidades na indústria e no estudo da Zootecnia.De acordo
com Lindorfer (2016), também comprova que o teor de lactose está intimamente relacionado com a produção de leite, tendo
correlação positiva (r=0.82), onde foi demonstrado que quando aumenta a lactose, ocorre aumento da produção de leite em
volume.Desta forma, este trabalho tem como objetivo, caracterizar a lactose do leite Ultra High Temperature" (UHT)
comercializado nos estabelecimentos comerciais de Municípios do Baixo Amazonas, AM. 
Material e Métodos: No período de março de 2017 a junho de 2018 foram adquiridos em estabelecimentos comerciais,
caixas de leite UHT dos Municípios de Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Maués, Nhamundá e Urucará, categorizados em
pequeno, médio e grande porte. Nestes estabelecimentos foram identificadas as marcas comerciais e posteriormente realizada
a compra das caixas (amostras) de cada marca encontrada no estabelecimento. Em seguida as caixas foram levadas ao
Laboratório de Biotecnologia do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ Parintins, da Universidade
Federal do Amazonas – UFAM, onde cada caixa foi identificada através da marca, número do lote e numeração individual.
Em seguida as amostras foram acondicionadas em caixa isotérmica contendo gelo reciclável, para manter a temperatura
inferior a 10°C, para evitar interferências nos resultados. Posteriormente as amostras foram encaminhadas ao Programa de
Gerenciamento de Rebanhos Leiteiro do Norte e Nordeste - PROGENE. As amostras chegando ao PROGENE foram aferidas
as temperaturas das amostras e procedida análise do teor de lactose. O Procedimento de análise da Lactose foi realizado pelos
analisadores eletrônicos de leite pelo método de radiação infravermelho do equipamento Bentley2000®. Após as análises
laboratoriais foram realizadas as principais inferências estatísticas utilizando o programa Microsoft Excel® 2010 e foram
verificados médias e desvios padrão dos teores de lactose do leite UHT. 
Resultado e Discussão: Os resultados das médias e desvios padrão gerais para os teores de lactose das 1.121 amostras de
leite UHT foram, 4,48g±0,13, referentes a duas marcas comerciais disponíveis no mercado dos cinco municípios pesquisados.
As duas marcas possuem os laticínios localizados no Estado de Rondônia, nos Municípios de Jaru-RO e Ji-paraná.A relação
dos valores das médias e desvios padrão por município são: Barreirinha, com total de 293 amostras, 4,39±0,38; Boa Vistado
Ramos, com total de 44 amostras, 4,45±0,15; Maués, com total de 97 amostras, 4,66±0,25; Nhamundá, comtotal de 328
amostras, 4,48±0,40 e Urucará, com total de 359 amostras,4,41±0,51.De acordo o Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal – (RIISPOA) (2017), o valor mínimo de 4,3g/100g de lactose no leite cru, valor que
serviu de referência para análise do teor deste sólido no leite UHT. De acordo com valores encontrados, nota-se uma pequena
variação no teor de lactose entre as amostras de leite UHT avaliadas, porém todas estando de acordo com o que rege a
legislação para o leite in natura. Como pré-requisito para manter essa qualidade da Lactose dentro dos padrões esperados, o
leite in natura deverá ser obtido pelos laticínios em boas condições higiênico-sanitárias como Contagem de Células Somáticas
(CCS) baixas e Contagem Bacteriana Total (CBT), para evitar o consumo de lactose pelos microrganismos contaminantes,
como relatado por Bueno et al. (2008), onde relatam que a lactose pode sofrer variações e altos níveis de CBT podem
influenciar em menores teores de lactose no leite. 
Conclusão: Os teores médios de lactose avaliados no leite UHT estão de acordo com a legislação vigente e com os dados da
literatura, porém, necessita de mais estudos voltados a avaliação do teor deste sólido em outras marcas de leite UHT para
fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pela legislação vigente. 
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Decreto n° 9.013, de 29 de Março de
2017. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Brasília, 29 de março de 2017.
BUENO, V.F.F.; MESQUITA, A.J.; OLIVEIRA, A.N. et al. Contagem bacteriana total do leite: relação com a composição
centesimal e período do ano no Estado de Goiás. R. Bras. Cie. Vet., v.15, n.1, p.40-44, 2008.LINDORFER, M. S et al.
Relação entre lactose do leite e a produção leiteira de vacas holandesas. Relatório técnico científico. XXIV Seminário de
Iniciação Científica Salão do conhecimento, Injuí, 2016. 
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Introdução: O leite de cabra é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições higiênicas de animais da
espécie caprina, sadios, bem alimentados e descansados (BRASIL, 2000). As características físico-químicas do leite são
importantes para determinar as condições em que essa matéria prima se encontra. Para isso, são realizadas análises que são
responsáveis por avaliar o valor alimentar ou rendimento industrial do leite (SANTOS et al., 2019). Apesar dos diversos
estudos sobre a pecuária caprina, produzir leite de qualidade ainda é um desafio na região. Nesse sentido, o objetivo do
presente trabalho foi avaliar a composição físico-química do leite de cabra produzido na Região do Agreste do Estado de
Alagoas e confrontar com os parâmetros de qualidade exigidos pela legislação vigente. 
Material e Métodos: O leite de cabra foi obtido de cinco produtores diferentes localizados na Região do Agreste do Estado
de Alagoas. As análises físico-químicas foram realizadas de acordo com Instituto Adolfo Lutz (2008) e por método eletrônico
(Master Mini). Todas as amostras foram analisadas em triplicatas analíticas. 
Resultado e Discussão: De acordo com os dados (Tabela 1), os teores de gordura, lactose, sólidos totais, sólidos, proteína,
ponto crioscópico, acidez titulável e ácido láctico apresentaram (P<0.05) entre os leites de cabra. Em relação à temperatura,
os resultados não demonstraram (P>0.05) entre os leites comparados. Verifica-se que 100% das amostras apresentaram
características físico-químicas dentro dos padrões para acidez, ácido láctico, lactose, densidade e sólidos totais, portanto A1,
A1 e A2 e A2, A3, A4 e A5 apresentaram-se inadequadas para proteína, gordura e ponto crioscópico, respectivamente. Em
relação à proteína, somente uma amostra (A1) foi inferior ao preconizado pela legislação (>2,8%), assim como a gordura
onde as amostras (A1 e A2) foram <2,9%, sendo esse o valor mínimo exigido. Tais resultados podem ser influenciados por
diversos fatores como a raça, manejo, estágio de lactação, clima e alimentação (MENDES et al., 2009). Já o ponto criscópico,
houve variação, o que mostra uma despadronização que pode estar relacionado a fatores inerentes ao animal, leite e ambiente
(PEREIRA et al., 2000). Os teores de lactose foram semelhantes ao encontrado por Santos et al., (2019) cuja média foi
4,72%. Nos sólidos totais, os resultados do presente estudo foram superiores ao encontrados por Chapaval et al., (2006), que
reportou uma média de 8,51%. Na acidez, Guerra et al., (2008) destaca que é geralmente utilizada como indicador do estado
de conservação do leite em função da relação entre lactose e ácido láctico que acarreta um aumento na acidez e diminuição no
teor de lactose.

 
Conclusão: A partir dos dados obtidos, foi possível concluir que o leite de cabra apresentou algumas características físico-
químicas conforme o padrão da legislação vigente e outras não conforme, indicando a necessidade de melhorias da matéria
prima para a produção de derivados com qualidade. 
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamento Técnico de
Produção, Identidade e Qualidade do Leite de Cabra (Instrução Normativa n. 37, de 31 de outubro de 2000). Diário Oficial da
União, 2000.CHAPAVAL, L. et al. Avaliação físico-química do leite de cabra produzido em comunidades de base familiar na
Região Norte do Estado do Ceará. V Congresso Nordestino de Produção Animal. Aracaju, 2008. GUERRA, I. C. D. Análise
comparativa da composição centesimal de leite bovino, caprino e ovino. X Encontro de Iniciação à Docência. João Pessoa.
Editora Universitária, 2007.INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4 ed. São
Paulo, 2008. 1000p.MENDES, G. M.; SILVA, J. B. A.; ABRANTES, M. R. Caracterização organoléptica, físico-química, e
microbiológica do leite de cabra: uma revisão. Acta VeterinariaBrasilica, v.3, n.1, p.5-12, 2009.SANTOS, J. I. et al.
Avaliação da Qualidade do Leite de Cabra em uma propriedade no município de Monteiro – PB. Revista Craibeiras de
Agroecologia. Campina Grande, v.4, n.1, p.e7682, 2019.PEREIRA, D. B. C., OLIVEIRA, L. L., COSTA JÚNIOR, L. C. G.,



& SILVA, P. H. F. Físico-química do leite e derivados – Métodos Analíticos. (2. ed.). Juiz de Fora: Oficina de Impressão
Gráfica e Editora. 2000.
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Introdução: A região Nordeste detém em torno de 93% do rebanho caprino nacional e participa com 26% da produção
nacional de leite de cabra, sendo 17% do total comercializado no mercado interno(IBGE, 2017). A caprinocultura é uma
atividade estratégica para o desenvolvimento desta região, devido às características adaptáveis desses animais ao semiárido e
ao retrato socioeconômico dos criadores brasileiros (MONTE et al., 2016). O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade
microbiológica do leite de cabra cru refrigerado produzido na Região do Agreste do Estado de Alagoas, através da
determinação da freqüência dos microrganismos. 
Material e Métodos: Foram analisadas 5 amostras de leite de cabra coletadas em diferentes municípios,do agreste do Estado
de Alagoas, e submetidas às análises microbiológicas, todas realizadas no Laboratório de Análises de Alimentos do Curso de
Medicina Veterinária do Centro Universitário Cesmac. Estas seguiram o manual de métodos analíticos oficiais para análises
microbiológicas para controle de produtos de origem animal e água, de acordo com a Instrução Normativa Nº 62, de 26 de
agosto de 2003 (BRASIL, 2003), tendo como referência os valores estabelecidos na Instrução Normativa Nº 37, de 31 de
outubro de 2000 (BRASIL, 2000). As análises microbiológicas realizadas foram: enumeração de bactérias aeróbias mesófilas
e coliformes totais a 35ºC, coliformes a 45ºC. 
Resultado e Discussão: Os resultados para a enumeração de bactérias aeróbias mesófilas se mostraram de acordo com a
legislação, que prevê máximo de 5 x 105 UFC/g (BRASIL, 2000). Diferente do encontrado por Monte et al., (2017), que
obteve apenas 51,9% de seus resultados de acordo com a legislação. Na avaliação dos coliformes a 35ºC revelou-se a
presença destes em todas as amostras, sendo obtido valores mais elevados em 2 amostras. Concomitantemente, verificou-se
que nas análises de coliformes a 45ºC todos os resultados demonstraram ausência do crescimento. Já na pesquisa realizada
por Silva et al., (2017) verificou-se coliformes a 35 ºC em 33% das amostras e coliformes a 45 ºC em 17%. Os resultados
dessas análises se evidenciam como um importante parâmetro para avaliação do manejo sanitário, principalmente no
momento da coleta e em seu armazenamento (DUTRA et al., 2014). No entanto, ainda não há legislação que determine um
padrão para contagens de tais análises.

 
Conclusão: É fundamental que o leite de cabra como matéria prima apresente baixas contagens de microrganismos,
principalmente se este for utilizado para elaboração de produtos artesanais, já que os mesmos, de acordo com a legislação
brasileira, podem ser elaborados com o leite in natura, desde que controlada e isenta de contaminantes.  
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. Instrução Normativa nº 37, de 31 de
Outubro de 2000. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite de Cabra. Brasília: Ministério da Agricultura e
Abastecimento, 2000.BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 62, de 26 de
Agosto de 2003. Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e
Água. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2003.DUTRA, C. M. C. et al. Parâmetros de qualidade
do leite de cabra armazenado sob frio. Arquivos do Instituto Biológico, v.81, n.1, p. 36-42, 2014.IBGE - INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa da Pecuária Municipal, 2017. Disponível
em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2017_v45_br_informativo.pdf. Acesso em: 10 ago.
2019.MONTE, D. F. M. et al. Indicadores de qualidade microbiológica do leite caprino produzido na Paraíba. Agropecuária
Científica No Semiárido, v. 12, n. 4, p. 354-358, 2017.SILVA, J. B. P. et al. Qualidade microbiológica do leite caprino em
propriedades rurais da região de Macaíba/RN. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 72, n. 2, p. 67-73, 2017.
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Introdução: O perfil dos consumidores de alimentos de origem animal tornou-se mais exigente, fazendo-se necessário que
sistemas de produções se tornem mais eficaz e competitivos para suprir a demanda por proteína animal. Em sistemas
intensivos, a aquisição de insumos para a dieta são a maior parte dos custos variáveis da cadeia, fazendo-se necessária a busca
por alimentos alternativos para compor a dieta dos animais, sem alterar os parâmetros sensoriais do produto.O caroço de
algodão (CA), possui um elevado valor nutricional, além de exibir baixo custo durante o período da entressafra. Com isso, o
CA é interessante na formulação de ração para bovinos confinados, podendo aumentar a lucratividade do negócio. Entretanto,
devido seu fator antinutricional presente no CA, os atributos sensoriais da carne podem ser alterados. A vista disso, esse
trabalho tem como objetivo avaliar a inclusão de 20% de caroço de algodão na dieta de novilhos confinados altera os
parâmetros sensoriais do produto final 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido na bovinocultura de corte do IFMT-Campus São Vicente, localizado no
município de Cuiabá – MT. Foram utilizados 16 novilhos Nelore, castrados, entre 24 e 30 meses de idade com peso vivo
médio de 414 kg, oriundos de experimento devidamente aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais em Ensino e
Pesquisa (CEUA) do IFMT Campus São Vicente (Protocolo: 0001/2018) com 2 tratamentos e 8 repetições, sendo com 20%
de inclusão e controle, distribuídos em DIC. Os animais receberam 2 refeições diárias, a relação volumoso:concentrado foi de
15:85 durante 89 dias.Amostras do músculo?Longissimus dorsi de cada animal foram coletadas e congeladas a -18°C até a
análise sensorial. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos
(CAAE:14539019.7.0000.8055), foi realizada com a participação de 60 avaliadores maiores de 18 anos, através da análise
descritiva. Os participantes avaliaram os parâmetros sensoriais atribuindo notas de 1 a 9, que representaram: desgostei
muitíssimo à gostei muitíssimo.As amostras foram cortadas em cubos de 1,5cm³, temperadas em solução de 3% de NaCl, onde
ficaram imersas por 2 minutos. Para o cozimento, as amostras foram submetidas ao forno a 180ºC. Quando a temperatura
interna atingia 40ºC, as amostras eram viradas e permaneciam até atingir 70ºC internos. Em seguida eram disponibilizadas
aos avaliadores. As análises de variância foram realizadas com auxílio do programa Statistica version 13 (StaSoft, Inc.,
Oklahoma, EUA). As médias foram comparadas pelo teste de tukey a 5 % de significância. 
Resultado e Discussão: A partir dos dados apresentados na Tabela 1, verifica-se que não houveram diferenças significativas
(p<0,05) para os parâmetros sensoriais, sendo cor, aroma, textura, sabor e aspecto geral. A utilização de CA na dieta não foi o
suficiente para modificar essas características, pois a quantidade de gordura não foi o significativa para interferir nessas
características organoléticas, resultado similares foram encontrados em outras trabalhos (Pescer,2008; Shibuya, 2004; Souza,
2008). Porém observou-se diferença significativa para o parâmetro de suculência. Este fato ocorre devido a maior presença de
gordura na dieta provinda do caroço de algodão que altera os índices de ácido graxos na carcaça tanto intramuscular quanto
no acabamento, trabalhos relata que a utilização de CA tem a tendência a alterar as características principalmente da
suculência (Souza, 2008 e Shibuya, 2004).

 
Conclusão: A inclusão de 20% de caroço de algodão na dieta de novilhos confinados não alterou os parâmetros sensoriais da
carne, com exceção da suculência, onde a dieta com inclusão apresentou maior aceitabilidade. 
Agradecimentos: Nosso especial agradecimento a FAPEMAT pelo auxílio financeiro, fundamental para a execução deste
estudo, e ao IFMT – Campus São Vicente, pela disponibilização da infraestrutura, onde foi realizado o experimento.  
Referências Bibliográficas: SHIBUYA, C. M. Análise sensorial da carne (m. L. dorsi) de novilhos terminados com dietas de
milho seco vs. úmido, com ou sem gordura protegida (Lactoplus), e de lactoplus vs. caroço de algodão. 2004. 99 f.
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas - SP,
2004.SOUZA, A. A. A. Característica físico-químicas e sensoriais da carne de bovinos nelore (Bos taurus indicus)
alimentados com diferentes fontes de lipídeos e de selênio. 2008. 71 f. Dissertação (mestrado) - Universidade de São Paulo.
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Introdução: A comercialização dos produtos gerados a partir da caprinovinocultura configura-se como uma grande
alternativa capaz de impulsionar o crescimento econômico para o semiárido, possuindo inúmeros benefícios como a
adequação aos agroecossistemas e baixa necessidade de investimento inicial. O leite caprino e ovino pode ser considerado um
dos principais produtos explorados (1) na criação dessas espécies, sendo um alimento ideal para consumo de jovens e idosos,
especialmente aqueles que possuem alergia ao leite bovino (2). Os produtos lácteos estão entre as fontes mais baratas de
proteína animal e assim se faz necessário conhecer a dinâmica do comércio do leite e seus derivados para a tomada de
decisões no campo produtivo, o que pode ser realizado com o uso de aplicativos capazes de assegurar resultados mais
precisos. A partir destas afirmativas objetivou-se avaliar a comercialização dos produtos lácteos caprino e ovino com a
utilização do app “Zooquestions” no município de Petrolândia-PE. 
Material e Métodos: O presente trabalho foi efetivado na cidade de Petrolândia, localizada no Sertão de Itaparica, semiárido
de PE, entre os meses de dezembro de 2018 à fevereiro de 2019, através de uma pesquisa descritiva tipo Survey, pois este
método permite observar os aspectos socioeconômicos e culturais envolvidos na cadeia produtiva da caprinovinocultura no
município.Foram realizadas entrevistas com o uso do aplicativo Zooquestions contendo um questionário estruturado com
roteiro previamente estabelecido, mediante visitas aos estabelecimentos comerciais alimentícios do município para o
levantamento dos dados. Foram acompanhados os frigoríficos, açougues, feiras livres, mercado público, mercado informal,
supermercados, padarias e abatedouros. Os dados foram lançados diretamente para uma planilha do programa Excel, após
ordenados foram realizados os cálculos das frequências absoluta e relativa para as variáveis e melhor apresentados os
resultados na forma de gráfico. 
Resultado e Discussão: Com a realização da pesquisa utilizando-se o aplicativo, foram encontrados no município 43
estabelecimentos com potencial para venda de produtos lácteos dentre estes 30 supermercados, 7 pontos no mercado público,
5 padarias e 1 atacado, conforme observado em frequência relativa no gráfico 1.De todos os responsáveis pelos
estabelecimentos que foram entrevistados, nenhum apresentou a afirmativa de comercialização de produtos lácteos caprino
e/ou ovino, sendo comercializados apenas derivados e leite oriundos da bovinocultura. Todos os comerciantes relataram que
não há demanda para esse tipo de produto e que a produção de leite oriundo dessas espécies é extremamente pequena, o que
dificulta a produção tanto de queijos, quanto de outros produtos. O consumo de leite caprino e ovino, assim como sua
utilização para confecção de derivados lácteos tem ganhado bastante espaço nos países desenvolvidos, porém a sua utilização
tanto para consumo, quanto para confecção de produtos ainda é relativamente baixa, especialmente quando comparado ao
leite bovino (4). Apesar da região Nordeste deter mais de 90% do rebanho destas espécies, o potencial produtivo dos animais
é bastante comprometido devido aos manejos precários adotados nos sistemas de criação associados às condições edafo-
climáticas desfavoráveis, além da falta de organização da cadeia produtiva. Daí, entende-se a necessidade de mais estudos
para o conhecimento entre os elos da cadeia produtiva e a busca de alternativas para sua organização.

 
Conclusão: É possível inferir que o aplicativo Zooquestions foi eficaz na obtenção dos resultados, de forma precisa e



concreta, e que a comercialização dos produtos lácteos da caprinovinocultura no município de Petrolândia – PE se mostrou
inexistente. 
Referências Bibliográficas: CORDEIRO, P.R.C. Qualidade do leite de Caprino. I Simpósio de qualidade do leite e
derivados. Rio de Janeiro, 2010.MEURER, I. R. et al. Quantificação do desperdício de leite UHT integral em função do tipo e
design das embalagens. 2015. 88f. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora,
2015.Ministério da cidadania – Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite
– PAA Leite, 2015.



CNPA 2019 – Tecnologias de Produtos de Origem Animal

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CARNE DE FRANGO 
E DE GALINHA CAIPIRA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE, COM O 

USO DE APLICATIVO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS.
BRUNO WILLIAN ARAUJO1, WESLLA DA SILVA DIAS1; ANA MARIA DUARTE CABRAL1; GABRIEL DA 

SILVA TERTO1; LUCAS DO VALE DUARTE DA SILVA1; LILIANE LOPES SOUZA1; CRISTILANE LOPES 
SOUZA1; MAIARA GUEDES LIMA1.

1Universidade Federal Rural de Pernambuco / Unidade acadêmica de Serra Talhada - PE
Contato: Bruno.willian2010@hotmail.com

Introdução: Com o avanço da tecnologia em manejos, genética e ambiência a avicultura vem crescendo consideravelmente, 
levando produtos de boa qualidade para a mesa do consumidor. No Brasil, a carne de frango tem se destacado produzindo 
cerca de 13,05 milhões de toneladas em 2017, estando em 1º lugar no mercado mundial em exportação (ABPA, 2018). A 
carne de galinha caipira também vem ganhando seu espaço na comercialização, sendo um produto que oferece fonte de renda 
na agricultura familiar. O uso de aplicativos está cada vez mais inserido no cotidiano das pessoas e podem ser utilizados para 
impulsionar a pesquisa científica, e a utilização dessa tecnologia em dispositivos móveis representa uma opção para obtenção 
dos dados de forma precisa, podendo auxiliar no entendimento da cadeia produtiva da avicultura. Portanto, objetivou-se 
avaliar a comercialização da carne de frango e de galinha caipira na zona urbana do município de Belém do São Francisco-
PE, com o uso de app em dispositivos móveis.

Material e Métodos: O estudo foi realizado na cidade de Belém de São Francisco - PE, localizada na mesorregião de 
Itaparica. Foi empregada uma pesquisa do tipo “survey”, na qual realizou-se uma entrevista com os comerciantes de gêneros 
alimentícios para a obtenção das informações. Foi utilizado o aplicativo Zooquestion, com um questionário estruturado com 
roteiro previamente estabelecido buscando a padronização no processo da coleta dos dados, entre os meses de janeiro e 
fevereiro de 2019, sendo contemplados durante a pesquisa os estabelecimentos que comercializam a carne como produto, 
dentre eles frigoríficos, açougues, feiras livres, mercado público, mercado informal, supermercados, padarias e abatedouros. 
Através da sincronização com o sistema, os dados foram destinados para o e-mail do entrevistador já convertidos para a 
planilha do programa Excel 2016, que após ordenados de acordo com as construções matemáticas e comparativas, foram 
analisados de forma descritiva e para apresentação dos resultados, organizados e configurados como gráficos.

Resultado e Discussão: A partir do banco de dados do aplicativo Zooquestion, que disponibiliza as coordenadas geográficas 
de cada ponto de venda dos entrevistados, foram analisados os resultados em relação a quantidade de estabelecimentos com 
um total de vinte e sete e os que comercializam as carnes de frango e de galinha caipira por bairro (gráfico 1), onde percebe-
se que o maior percentual de comercialização se encontra no centro da cidade de Belém de São Francisco. Podendo estar 
relacionada a diversificação dos comércios e produtos que proporciona um grande fluxo de pessoas nessa área.Com relação 
ao tipo de estabelecimentos, os supermercados são os que mais comercializam esses as carnes de frango e de galinha caipira, 
disponibilizando para o cliente em maior quantidade na forma congelada. Isto possivelmente pensando na segurança do 
alimento, prolongando a validade do produto. Segundo Roça (2012), a utilização de baixas temperaturas é importante para o 
retardamento da velocidade dos fatores que alteram a qualidade do produto, estando diretamente ligado a temperatura da 
carne. Assim, podendo ser explicado também a preferência do cliente por esse ponto de venda.Diante da frequência de 
recebimentos (gráfico 2), a maioria dos estabelecimentos adquirem a carne semanalmente, correspondendo a 88,89% a carne 
de frango e 66,64% a carne galinha caipira. O alto índice na aquisição semanal pode estar relacionado a intensidade da 
procura por esses produtos, sendo dois tipos de carnes com modo de preparo simples, rápido.



Conclusão: O uso do app zooquestions ajudou no estudo do comércio da carne de frango e de galinha caipira, que são 
produtos com um alto potencial para a comercialização no município de Belém do São Francisco, podendo ser bem 
explorada pelos produtores desse município. 

Referências Bibliográficas: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUÇÃO DE PROTEÍNA (ABPA). Relatório Anual 
2018. São Paulo, 2017. p. 34. Disponível em: <http://abpa-br.com.br/storage/files/relatorio-anual-2018.pdf >. Acesso em: 10 
set. 2019.ROÇA, O. R. Refrigeração. 2012. Disponível em: < https://www.fca.unesp.br/Home/Instituicao/Departamentos/
Gestaoetecnologia/Teses/Roca108.pdf>. Acesso em: 10 set. 2019.
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Introdução: O Brasil detém uma das principais cadeias produtivas da avicultura de corte do mundo. Mais da metade da carne
de frango produzida no país é destinada ao mercado interno, ainda assim, o país continua sendo o maior exportador de carne
de frango (ABPA, 2017). Essa carne é uma das mais importantes fontes de proteína animal, e esse fato pode ser associado ao
seu menor preço em relação ao de outras carnes e a excelente imagem pelos consumidores, que a consideram uma carne leve
e saudável (NÄÄS et al., 2015). O conhecimento do perfil dos consumidores e dos fatores decisivos no momento da compra
são fundamentais ao atendimento das exigências dos mesmos. Diante do exposto, objetivou-se caracterizar os consumidores
de carne de frango do município de Crateús – CE, avaliando sua percepção com relação ao uso de hormônios na avicultura
industrial e principais fatores que influenciam a decisão de compra. 
Material e Métodos: O estudo foi realizado no município de Crateús, localizado no estado do Ceará. Nesse município, a
agropecuária é uma das principais atividades econômicas que movimentam o comércio local. Para a coleta de dados, foram
aplicados 399 questionários, visando caracterizar o perfil dos consumidores, como gênero, renda familiar e frequência de
consumo de carne de frango. Além disso, os entrevistados foram questionados se acreditavam na utilização de hormônios na
avicultura de corte. Quanto à obtenção de dados relacionados à percepção da qualidade do produto sob o ponto de vista do
consumidor, tomaram-se como referência os seguintes atributos: aspecto sanitário, características sensoriais
(sabor/odor/textura/aparência); disposição do produto na prateleira do supermercado; bem estar animal no processo
produtivo, certificação/rastreabilidade, preço, informações presentes no rótulo, manejo de resíduos no processo produtivo,
marca do produto, praticidade do produto, e tipo de corte (peito, asa, coxa etc). Os consumidores foram questionados acerca
de atributos e características voltadas à produção e consumo da carne de frango, informando sua percepção sobre a
importância de cada atributo seguindo a seguinte escala: sem importância (1); pouco importante (2); neutro (3); importante
(4); e muito importante (5). Ao final, foi feita uma média das notas para cada atributo de qualidade. Os dados obtidos nas
entrevistas foram tabulados e analisados no programa Microsoft Excel® 2013, sendo apresentados por meio de estatística
descritiva, em valores percentuais. 
Resultado e Discussão: Dos entrevistados, 56,4% eram do gênero feminino e 43,6% do gênero masculino. Quanto à renda
mensal, 50,88% pertenciam a uma faixa de renda de R$ 800 a 1500 reais, enquanto 19,05% possuíam renda inferior à R$ 800
reais, reflexo da condição social do município. Cerca de 49,82% dos entrevistados afirmaram que consumiam carne de frango
pelo menos três vezes por semana. Observou-se que 90,73% dos entrevistados acreditavam na utilização de hormônios no
processo produtivo da carne de frango. Francisco et al. (2007) afirmaram que a crença nesse mito pode estar associada à
distância existente entre o consumidor e o local de produção e que podem levar o consumidor a rejeitar o produto, tornando
necessária a adoção de estratégias visando a desmistificação do uso dessas substâncias. No tocante à percepção dos
consumidores quanto aos fatores que podem influenciar na hora da compra, de forma geral os entrevistados mostraram-se
preocupados com a qualidade da carne de frango comercializada, onde nenhum atributo de qualidade foi considerado sem
importância ou pouco importante (Tabela 1). Dos fatores considerados importantes pelos consumidores, destacam-se o
aspecto sanitário (4,55), características sensoriais (4,48), preservação do produto na prateleira (4,44) e bem-estar animal na
produção (4,41). Para Rosa et al. (2013), as famílias de baixa renda consideram o preço o atributo mais importante, enquanto
famílias de renda intermediária consideram de maior relevância a qualidade. Já em níveis elevados de renda, os tipos de corte
passam a ter maior influência na decisão de compra. 
Conclusão: A maioria dos entrevistados acredita na utilização de hormônios no processo produtivo da carne de frango, o que
sugere que a cadeia avícola deve investir em marketing visando desmistificar visões negativas que os consumidores têm sobre
esse produto. De forma geral, todos os atributos de qualidade foram considerados importantes pelo consumidor e fator
determinante para o consumo dessa carne. 
Referências Bibliográficas: ABPA – Associação Brasileira De Proteína Animal. Relatório Anual 2017. Disponível em
<http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/publicacoes/relatorios-anuais/2017>.FRANCISCO, D. C.; NASCIMENTO, V. P.;
LOGUERCIO, A. P.; CAMARGO, L. Caracterização do consumidor de carne de frango da cidade de Porto Alegre. Ciência
Rural, v.37, n.1, p.253-258, 2007.NÄÄS, I. A.; MOLLO NETO, M.; CANUTO, S. A.; WAKER, R.; OLIVEIRA, D. R. M.
S.; VENDRAMETTO, O. Brazilian chicken meat production chain: a 10-year overview. Brazilian Journal of Poultry Science,
v. 17, n. 1, p. 87-94, 2015.ROSA, C. O.; GARCIA, R. G.; BINOTTO, E.; RUVIARO, C. F.; NÄÄS, I. A. Características do
mercado consumidor de carne de frango em um município de médio porte. Enciclopédia Biosfera, v.9, n.17, p.518-532, 2013.
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Introdução: A indústria alimentícia encontra-se cada vez mais desenvolvida, crescendo com o avanço da tecnologia, e assim
busca-se estratégias para atender as necessidades de um cliente mais exigente, focando tanto na qualidade do produto, como
também nos aspectos de bem-estar animal e a preservação do ambiente (ALBUQUERQUE et al, 2017). A produção de carne
possui grande importância na economia do país e deve apresentar uma boa composição nutricional, com isso, induz às
indústrias a necessidade de conhecer a preferência do cliente por determinados produtos e pontos de venda, podendo
representar uma alternativa rentável para produtores do semiárido nordestino. Assim, com o auxílio de aplicativos em
dispositivos móveis é possível uma maior facilidade na obtenção dos dados para conhecer o comportamento do comércio.
Portanto, objetivou-se realizar uma análise comparativa entre os estabelecimentos comerciais de carnes de Petrolândia,
Pesqueira e Belém do São Francisco (PE). 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado em três municípios de Pernambuco: Petrolândia, Belém do São Francisco e
Pesqueira, correspondentes as mesorregiões do São Francisco e Agreste. Foi empregada uma pesquisa descritiva do tipo
Survey em estabelecimentos comerciais alimentícios dos municípios para a obtenção dos dados, por intermédio de entrevistas
com proprietários e/ou responsáveis pela venda de produtos cárneos. Foram contemplados durante a pesquisa os frigoríficos,
açougues, feiras livres, mercado público, mercado informal, supermercados, padarias e abatedouros. Foi utilizado o aplicativo
Zooquestion, com um questionário estruturado contendo roteiro previamente estabelecido, buscando a padronização no
processo da coleta dos dados, o período de realização se deu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Através da
sincronização com o sistema do app, os dados foram destinados para o e-mail do entrevistador já convertidos para a planilha
do programa Excel, que após ordenados de acordo com as construções matemáticas e comparativas, foram analisados de
forma descritiva e para apresentação dos resultados, organizados e configurados como gráficos. 
Resultado e Discussão: Através da análise dos resultados no banco de dados do aplicativo Zooquestion, observou-se que o
principal local de comercialização de carne se dá nos supermercados, o que pode ser explicado por ser um ambiente com
maior diversificação de produtos dando comodidade e praticidade para o consumidor, seguidas por açougues, e com menor
representatividade, encontra-se os mercados públicos e mercado informal.Com relação ao tipo de carne comercializada
(Gráfico 1), pode-se observar que há maior disponibilidade de carne bovina nos estabelecimentos das cidades de Pesqueira e
Petrolândia, tendo na sequência a carne de frango e a suína, enquanto que em Belém do São Francisco a carne suína é mais
comercializada com 22,62%, isto se dá por conta da evolução desta carne, que vem sendo desmistificada e assim mais
valorizada. Segundo Pereira e Coelho (2018), o motivo principal pelo consumo da carne suína é o sabor, seguido pela
aparência. Por outro lado, a venda da carne caprina e ovina manteve – se baixa nas três cidades, podendo estar ligado à falta
de organização da cadeia produtiva e por questões culturais, relacionadas ao sabor e odor. Para os valores observados das
carnes, constata-se uma faixa média de R$6,80;12,70 e 11,58/Kg, para as carnes de frango, caprino e ovino, respectivamente.
No entanto, na cidade de Belém do São Francisco, o produto bovino encontra se com valor elevado médio de R$20,39/Kg
com relação as cidades de Pesqueira e Petrolândia (média de 11,55/Kg), e a carne suína (R$12,13/Kg), podendo explicar
também o motivo da maior comercialização nesta região.

 
Conclusão: A utilização do app Zooquestion foi bastante útil e de fácil acesso, auxiliando na obtenção e padronização dos
dados. Sendo perceptível que nas três cidades a maior comercialização de carne se dá nos supermercados, e que a carne



bovina é a mais disponível no mercado, enquanto que em Belém do São Francisco predomina a carne suína. 
Referências Bibliográficas: ALBUQUERQUE, I. R. R. de. et al. Pesquisa de mercado: Hábitos de compra e consumo de
carne em Senhor do Bonfim – Bahia. Revista Eletrônica Nutritime, v. 14, Nº 02, p. 5025. 2017. ISSN 1983-9006. Disponível
em: <www.nutritime.com.br>. Acesso em: 17 ago. 2019.PEREIRA, I. K.; COALHO, M. R. Estudo sobre o perfil do
consumo de carne suína comercializados na cidade de Cambé e Londrina-PR. Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e
P e s q u i s a ,  [ S . l . ] ,  v .  3 4 ,  N º .  e s p . ,  p .  2 4 0 .  s e t .  2 0 1 8 .  I S S N  2 5 9 6 - 2 8 0 9 .  D i s p o n í v e l  e m :
<http://periodicos.unifil.br/index.php/Revistateste/article/view/513>. Acesso em: 02 set. 2019
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Introdução: O leite é importante para a nutrição humana, seja pelo consumo diretamente ou com o uso de seus derivados,
pois é um alimento rico em proteína de origem animal. Em Pernambuco a cadeia produtiva do leite tem participação
significativa na economia, que produziu cerca de 795 milhões de litros de leite no ano de 2017 (1). Vários são os canais de
distribuição do leite e derivados para os consumidores, sendo os supermercados os estabelecimentos de maior destaque na
maioria das cidades do país. Assim para a garantia e fortalecimento da cadeia produtiva, faz-se necessário o estudo do
comportamento em relação à comercialização desses produtos, e com o uso de aplicativos em dispositivos móveis torna-se
possível uma maior precisão para a obtenção de dados, representando uma inovação que pode ser empregada para o avanço
da zootecnia. Portanto, objetivou-se avaliar a comercialização do leite bovino e seus derivados nos estabelecimentos
comerciais da região urbana de Belém do São Francisco-PE. 
Material e Métodos: Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva do tipo Survey na zona urbana da cidade de Belém do São
Francisco-PE, microrregião de Itaparica do Sertão Pernambucano, que dispõe de uma população estimada de mais de 20 mil
habitantes (2). Foi realizado um levantamento entre os dias 07 e 28 de fevereiro de 2019 por meio de entrevistas em
estabelecimentos comerciais alimentícios para obtenção dos dados, utilizando-se o aplicativo Zooquestions contendo um
questionário formulado com o roteiro semi-estruturado através de georeferenciamento com o objetivo de padronização no
processo da coleta dos dados. Foram contemplados durante a pesquisa os frigoríficos, feiras livres, mercado público, mercado
informal, supermercados, padarias e comerciantes livres. Através da sincronização com o sistema, os dados foram destinados
ao e-mail do entrevistador já convertidos para a planilha do programa Excel, sendo analisados de forma descritiva quando e
os resultados foram apresentados na configuração de gráficos. 
Resultado e Discussão: Mediante a indicação das coordenadas geográficas expressas pelo uso do app Zooquestion em
smartphone, foi possível observar que o bairro com maior concentração de estabelecimentos comerciais (gráfico
1)responsáveis pela comercialização do leite bovino e seus derivados encontra-se no Centro da cidade de Belém de São
Francisco, isto possivelmente deve-se ao fato da maior ocupação dos espaços urbanos se dá pelo fato do maior fluxo de
pessoas na área e também a maior diversidade de produtos. Observa-se ainda que o queijo tenha sido o derivado do leite que
mostrou maior índice de comercialização até mesmo quando comparado ao leite.Considerando a praticidade do app, foi
possível obter com uma menor margem de erros os valores comerciais dos produtos, quando o leite in natura apresentou um
preço médio de R$ 2.78 por litro, o litro de leite UHT média de R$ 3.95 e o leite em pó um valor médio de R$ 24.13 por Kg.
Entende-se que as diferenças de preços são decorrentes do tipo de processamento na indústria láctea, já que o leite em pó
apresenta maior custo de produção comparado aos demais. Com relação ao queijo, o preço de recebimento varia de R$ 7.00 à
21.00, enquanto o preço de comercialização varia de R$ 12.00 à 27.50. Apesar do preço do leite de R$ 2.78 por litro no
campo, de acordo Menezes, et al. (2012) são necessários em média 10 kg de leite para a confecção de 1 kg de queijo,
agregando assim valor ao produto primário, já que o leite é um produto natural perecível, o que pode ocasionar perdas quando
não há nenhum tipo de processo para preservar seus componentes nutricionais.



Conclusão: Há um amplo mercado de produtos lácteos a ser explorado no município de Belém de São Francisco, e o uso do
aplicativo Zooquestions auxiliou no conhecimento da comercialização do leite bovino e seus derivados neste município. 
Referências Bibliográficas: (1)IBGE,2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/pesquisa/18/16459>
Acesso em: 25 ago. de 2019.(2)IBGE,2018. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/belem-do-sao-
francisco/panorama> Acesso em: 25 ago. de 2019.(3)MENEZES, S.S.M. et. all. Queijo de coalho caseiro: a tradição como
ativo territorial no município de Porto da Folha. Goiânia, 2012. Disponível em: <file:///C:/Users/aleck/Downloads/21056-
Texto%20do%20artigo-88387-1-10-20121114.pdf>. Acesso em: 25 ago. de 2019.
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Introdução: 

Os caprinos e ovinos são criados em todo território nacional, produzindo carne, leite, pele e lã. Estes animais se adaptam aos 
diversos climas do país, especialmente na região Nordeste, devido a rusticidade e capacidade de adaptação destas espécies às 
divergências climáticas que ocorrem ao longo do ano.

A carne caprina e ovina possui um alto valor biológico, mas ainda é pouco consumida em relação as outras carnes. Alves et al.
(2014), afirmaram que, ainda assim, a demanda deste produto é maior que a sua oferta, sendo necessário a importação do 
mesmo para atender o mercado interno. A falta de regularidade na oferta da matéria prima ao abate, diminui a padronização do 
produto e afeta a qualidade, ocasionando restrições sociais ao consumo. Desta forma, a busca por tecnologia para melhorar o 
sistema de produção para atender o mercado consumidor é crescente e há a busca para colocar no mercado carnes de melhor 
qualidade e de baixo preço.

Material e Métodos: 

A cidade de Belém do São Francisco está localizada a uma latitude 08°45’14” sul e uma longitude 38°57’57” oeste, com altitude de 
305 metros, na microrregião de Itaparica. O município possui 20.243 habitantes e conta com 8 bairros, sendo eles: Alto do Bom 
Jesus, Belo Horizonte, Bem Estar, Ipsep, Novo Horizonte, Vila da Coabeh e Vila Ipsep 2 (IBGE, 2019).

O perfil dos pontos de comercialização dos produtos e subprodutos da caprino-ovinocultura no município foi realizado através da 
obtenção das informações por intermédio de levantamento. As perguntas foram feitas por meio da aplicação de um questionário 
estruturado nos pontos de comercialização previamente estabelecidos, buscando a padronização do processo da coleta de dados, 
entre 07 e 28 de fevereiro de 2019. A pesquisa foi estruturada com base em quatro aspectos: descrição, registro, análise e 
interpretação das informações/dados. As perguntas foram feitas de forma direta utilizando o aplicativo Zooquestions, onde está 
inserido o questionário, que corresponde a um programa desenvolvido especificamente para a pesquisa, instalado em um 
smartphone. 
Os dados foram lançados diretamente para uma planilha do programa Excel, que após ordenados mediante as construções 
matemáticas e comparativas, serão realizados os cálculos das frequências absolutas e relativas para as variáveis nominais, 
quando serão melhor apresentados os resultados.

Resultado e Discussão: 

Pode-se observar que dos 27 pontos comerciais que foram aplicados os questionários 59% comercializam carne caprina e ovina, 
82% destes pontos estão localizados no centro da cidade, enquanto que 18% distribuem-se pelos outros bairros, considerando que 
trata-se de uma cidade pequena, não possui bairros desenvolvidos e a comercialização ainda é concentrada nas principais ruas da 
cidade. Com a entrevista foi visto que 50% da carne caprina e ovina é comercializada em supermercados, 25% em açougue, 19% 
em feira livre e 6% em mercados informais. Os supermercados adquirem a carne dos produtores locais ou diretamente do 
matadouro municipal, e alguns afirmaram ser da propriedade do dono do estabelecimento com o abate realizado no próprio local.
Durante a entrevistas foi perguntado a origem do abate dos animais, onde pode-se obter que 100% dos abates são feitos de forma 
clandestina. Quanto a frequência de recebimento, foi observado que é feito o recebimento das carnes caprinas e ovinas 
semanalmente. Quanto a quantidade de carne recebida na maior parte dos pontos comerciais chegam em média de 10 à 50 Kg de 
carne por semana. Levando em consideração que 25% destes pontos comerciais são açougues e pontos da feira livre, que 
realizam a comercialização apenas aos sábado que é reconhecidamente como o dia da feira municipal, diferentemente dos 
supermercados que recebem acima de100 Kg e o recebimento da carne ocorre diariamente. O lavor médio por quilo da carne 
caprina e ovina recebida nos estabelecimentos é de R$12,00 e o preço médio da comercialização da mesma em quilo é de R
$14,00.

Conclusão: 

Portanto, Belém do São Francisco apresenta um alto potencial para comercialização de carne caprina e ovina, mesmo esta 
comercializada de forma mais expressiva no mercado informal, mas deve-se atentar para o consumo tanto da carne quando das 
vísceras destes animais sem nenhuma inspeção de qualidade.

Referências Bibliográficas: 

ALVES, Luis Gustavo Castro et al. Produção de carne ovina com foco no consumidor. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico 
Conhecer-Goiânia, v. 10, n. 18, p. 2399-2415, 2014.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População de Belém do São Francisco. Disponível em <https://
cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/serra-talhada/panorama>. Acessado em 04.01.2019.
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Introdução: Os caprinos e ovinos são criados em todo território nacional, produzindo carne, leite, pele e lã. Estes animais se
adaptam aos diversos climas do país, especialmente na região Nordeste, devido a rusticidade e capacidade de adaptação
destas espécies às divergências climáticas que ocorrem ao longo do ano. A carne caprina e ovina possui um alto valor
biológico, mas ainda é pouco consumida em relação as outras carnes. Alves et al. (2014), afirmaram que, ainda assim, a
demanda deste produto é maior que a sua oferta, sendo necessário a importação do mesmo para atender o mercado interno. A
falta de regularidade na oferta da matéria prima ao abate, diminui a padronização do produto e afeta a qualidade, ocasionando
restrições sociais ao consumo. Desta forma, a busca por tecnologia para melhorar o sistema de produção para atender o
mercado consumidor é crescente e há a busca para colocar no mercado carnes de melhor qualidade e de baixo preço.  
Material e Métodos: A cidade de Belém do São Francisco está localizada a uma latitude 08°45’14” sul e uma longitude
38°57’57” oeste, com altitude de 305 metros, na microrregião de Itaparica. O município possui 20.243 habitantes e conta com
8 bairros, sendo eles: Alto do Bom Jesus, Belo Horizonte, Bem Estar, Ipsep, Novo Horizonte, Vila da Coabeh e Vila Ipsep 2
(IBGE, 2019). O perfil dos pontos de comercialização dos produtos e subprodutos da caprino-ovinocultura no município foi
realizado através da obtenção das informações por intermédio de levantamento. As perguntas foram feitas por meio da
aplicação de um questionário estruturado nos pontos de comercialização previamente estabelecidos, buscando a padronização
do processo da coleta de dados, entre 07 e 28 de fevereiro de 2019. A pesquisa foi estruturada com base em quatro aspectos:
descrição, registro, análise e interpretação das informações/dados. As perguntas foram feitas de forma direta utilizando o
aplicativo ZooQuestion, onde está inserido o questionário, que corresponde a um programa desenvolvido especificamente
para a pesquisa, instalado em um smartphone. Os dados serão lançados diretamente para uma planilha do programa Excel,
que após ordenados mediante as construções matemáticas e comparativas, serão realizados os cálculos das frequências
absolutas e relativas para as variáveis nominais, quando serão melhor apresentados os resultados.  
Resultado e Discussão: Pode-se observar que dos 27 pontos comerciais que foram aplicados os questionários 59%
comercializam carne caprina e ovina, 82% destes pontos estão localizados no centro da cidade, enquanto que 18%
distribuem-se pelos outros bairros, considerando que trata-se de uma cidade pequena, não possui bairros desenvolvidos e a
comercialização ainda é concentrada nas principais ruas da cidade. Com a entrevista foi visto que 50% da carne caprina e
ovina é comercializada em supermercados, 25% em açougue, 19% em feira livre e 6% em mercados informais. Os
supermercados adquirem a carne dos produtores locais ou diretamente do matadouro municipal, e alguns afirmaram ser da
propriedade do dono do estabelecimento com o abate realizado no próprio local. Durante a entrevistas foi perguntado a
origem do abate dos animais, onde pode-se obter que 100% dos abates são feitos de forma clandestina. Quanto a frequência
de recebimento, foi observado que é feito o recebimento das carnes caprinas e ovinas semanalmente. Quanto a quantidade de
carne recebida na maior parte dos pontos comerciais chegam em média de 10 à 50 Kg de carne por semana. Levando em
consideração que 25% destes pontos comerciais são açougues e pontos da feira livre, que realizam a comercialização apenas
aos sábado que é reconhecidamente como o dia da feira municipal, diferentemente dos supermercados que recebem acima de
100 Kg e o recebimento da carne ocorre diariamente.O lavor médio por quilo da carne caprina e ovina recebida nos
estabelecimentos é de R$12,00 e o preço médio da comercialização da mesma em quilo é de R$14,00. 
Conclusão: Portanto, Belém do São Francisco apresenta um alto potencial para comercialização de carne caprina e ovina,
mesmo esta comercializada de forma mais expressiva no mercado informal, mas deve-se atentar para o consumo tanto da
carne quando das vísceras destes animais sem nenhuma inspeção de qualidade. 
Referências Bibliográficas: ALVES, Luis Gustavo Castro et al. Produção de carne ovina com foco no consumidor.
Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer-Goiânia, v. 10, n. 18, p. 2399-2415, 2014.IBGE. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. População de Belém do São Francisco. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/serra-
talhada/panorama>. Acessado em 04.01.2019.
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Introdução: A caprino e a ovinocultura são atividades difundidas no territorial nacional, especialmente no Semiárido-
nordestino, dada a rusticidade dos animais frente às adversidades climáticas. Apesar da baixa especialidade das raças para a
produção de leite de cabra, este tem sido considerado como fonte alimentar para pessoas alérgicas ao leite bovino, e segundo
Lucena et al. (2018) ele torna-se um alimento com características muito diferenciadas no mercado e com elevado potencial de
consumo. A crise econômica instalada no país tem afetado negativamente o panorama da atividade, promissora em décadas
atrás. Assim é necessária a busca de dados mais concretos, e com o avanço tecnológico os aplicativos móveis tornam-se
ferramentas de suporte para a pesquisa.Este trabalho objetivou comparar dados da comercialização do leite caprino e ovino e
seus derivados nos estabelecimentos comerciais alimentícios da zona urbana de Petrolândia, Pesqueira e Belém de São
Francisco – PE com o uso de app. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado em três municípios de Pernambuco: Belém de São Francisco, Petrolândia e
Pesqueira correspondentes as mesorregiões do sertão do Pajeú e agreste. Foi empregada uma pesquisa descritiva do tipo
Survey, conforme metodologia de Lennan & Avricher (2013). Foram visitados os estabelecimentos comerciais alimentícios
dos municípios para a obtenção dos dados, por intermédio de entrevistas com proprietários e/ou responsáveis pela venda de
produtos e subprodutos caprinos. Foram contemplados durante a pesquisa as feiras livres, mercado público, mercado
informal, supermercados e padarias.. Foi utilizado o aplicativo Zooquestions, contendo um questionário estruturado com
roteiro previamente estabelecido buscando a padronização no processo da coleta dos dados, entre os meses de janeiro e
fevereiro de 2019. Através da sincronização com o sistema, os dados foram destinados para o e-mail do entrevistador já
convertidos para a planilha do programa Excel, que após ordenados de acordo com as construções matemáticas e
comparativas, foram analisados e apresentados de forma descritiva. 
Resultado e Discussão: De acordo com as informações levantadas com o uso do app Zooquestions, verificou-se que em
Pesqueira foram realizadas 43 entrevistas, e dos estabelecimentos que comercializam produto e/ou derivados de origem
caprina, em apenas 3 estabelecimentos foi encontrado o leite de cabra. Já em Petrolândia e Belém do São Francisco não foram
encontrados nenhum estabelecimento que comercializem o leite de cabra e/ou seus derivados os 46 e 27 pontos comerciais
alimentícios encontrados, respectivamente. Vale destacar que apesar da região apresentar um expressivo número de caprinos
com capacidade adaptativa à região, nos últimos anos a atividade tem se mostrado fragilizada mediante a força de uma seca
prolongada capaz de gerar o afastamento de muitos criadores da criação destes animais e ao quase inexistente incentivo da
política pública.Quanto à comercialização do queijo do leite de cabra, foram encontrados 5 pontos de vendas também na
cidade de Pesqueira, sendo seguido de igual comportamento para a venda do leite de cabra nas cidades de Petrolândia e
Belém do São Francisco, e para o derivados apenas requeijão, 2 pontos comerciais foram encontrados em Pesqueira e nenhum
nos outros dois municípios, assim como a manteiga e o iorgurte derivados do leite caprino, que não foram encontrados em
nenhum dos estabelecimentos das referidas cidades. Nas três cidades realizadas as pesquisas, nenhuma comercializava leite e
/ou derivados de ovinos. 
Conclusão: Os produtos e derivados do leite caprino ainda são pouco difundidos nas cidades de Pesqueira, Petrolândia e
Belém de São Francisco, apesar do expressivo rebanho contido na região. Para os produtos da espécie ovina, não foi
encontrada a comercialização nos três municípios, havendo a necessidade de mais estudos para o conhecimento de toda a
cadeia produtiva destas espécies. 
Referências Bibliográficas: LUCENA, Cicero Cartaxo et al. Boletim do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e
Ovinos [recurso eletrônico] - n. 3, (jul. 2018) – Dados eletrônicos. Sobral, CE: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2018. Disponível
em: < https://www.embrapa.br/documents/1355090/35052914/Boletim+CIM+N3/f3fc10a4-9e3c-aeeb-fae3-ab9db4849f9d>
Acesso em: 13 de ago de 2019.LENNAN, M. L. F. C. e AVRICHIR, I. A prática da replicação em pesquisas do tipo survey
em administração de empresas. Administração: Ensino e pesquisa, Rio de Janeiro, volume, v. 14, Nº 1, p. 39 - 61. 2013.
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Introdução: Segundo a Resolução-RDC Nº 12/2001, o leite UHT indubitavelmente não deve apresentar microrganismos
patogênicos e causadores de alterações físicas, químicas e organolépticas do produto, em condições normais de
armazenamento (BRASIL, 2001). Faz-se necessário, o controle microbiológico do leite, para se manter a qualidade para o
consumo humano, uma vez que a presença de microrganismos patogênicos está ligada a má qualidade deste produto em
relação as suas condições sanitárias (MENEZES et al., 2014). Os microrganismos Psicrotróficos são considerados como os
principais agentes de deterioração de leite por produzirem enzimas hidrolíticas termorresistentes, como proteases e lipases,
que são capazes de resistir ao processo de Ultra Alta Temperatura (UAT) mantendo suas atividades (ARCURI et.al, 2008).
Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a contagem bacteriana total do Leite UHT Integral comercializado nos
estabelecimentos comerciais de Municípios do Baixo Amazonas. 
Material e Métodos: O presente trabalho foi conduzido a partir da obtenção de 1.122 caixas de leite UHT nos
estabelecimentos comerciais de cinco Municípios do Baixo Amazonas que englobam Maués, Boa Vista do Ramos,
Barreirinha, Nhamundá e Urucará. Em seguida as caixas de leite foram enviadas ao Laboratório de Biotecnologia do Instituto
de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ Parintins, da Universidade Federal do Amazonas, onde foram
catalogadas, através da marca, lote e numeração individual. Após esta etapa as caixas de leite foram encaminhadas ao
laboratório do Programa de Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Norte e Nordeste, Recife-PE. As amostras ao chegarem
ao PROGENE foram submetidas às avaliações de temperaturas e em seguida encaminhadas para análise de Unidade
Formadora de Colônias (UFC), através do equipamento Bentley Bactocount IBC que utiliza a citometria de fluxo para a
enumeração rápida de bactérias individuais. Esta técnica consiste na adição de brometo de etídio (corante específico de DNA
e RNA) ao leite, para que o DNA das bactérias seja corado. Os resultados obtidos foram armazenados em um banco de dados
no Excel e encaminhadas de volta ao Programa Amazonas Leite para a realização das análises descritivas. Para a análise
estatística os resultados obtidos de CBT foram transformados em logaritmo decimal para que fosse possível a obtenção da
média e desvio padrão correspondente. 
Resultado e Discussão: Os Municípios de Barreirinha e Boa Vista do Ramos foram diagnosticadas com CBT médias
avaliadas em 1,14 x 10³ UFC/mL-¹ e 2,22 x 10³ UFC/mL-¹ respectivamente. Não atendendo os princípios do processamento
UHT conforme o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade deste produto que preconiza que o leite UHT não deve ter
microrganismos. O que indica um produto com falhas nos seguimentos que constituem a cadeia de processamento do leite
UHT, bem como também por falta de fiscalização e monitoramento do controle da qualidade sanitária deste produto antes de
chegarem aos estabelecimentos comerciais. Os dados obtidos dos Municípios de Maués, Nhamundá e Urucará estão dentro
dos princípios do processamento do leite UHT, pois não foram encontrados UFC nas amostras avaliadas. Este resultado
corrobora com o estudo realizado por Nascentes et al (2012), que ao avaliarem a presença de microrganismos no leite UHT
não evidenciaram nenhum crescimento bacteriano neste produto. Estes resultados indicam a boa qualidade da matéria prima,
a boa qualidade do processamento na indústria, o armazenamento correto e as boas condições de transporte. Deste modo
caracterizam a boa qualidade sanitária do leite UHT que chega aos estabelecimentos comerciais. Outro meio de contaminação
pode está relacionado ao modo de armazenamento do produto nos meios de transporte utilizados nestes municípios, pois as
caixas de leite UHT levam um longo período em embarcações, que é o principal meio de transporte na região do Baixo
Amazonas/AM.  
Conclusão: Os resultados obtidos no presente trabalho revelaram resultados positivos à presença de microrganismos nas
amostras de leite UHT dos Municípios de Barreirinha e Boa Vista do Ramos, e servem como um informe a saúde pública
com base na qualidade higiênica com que o leite UHT chega aos estabelecimentos comerciais nos municípios do Baixo
Amazonas. 
Referências Bibliográficas: ARCURI, E.F. et al. Contagem, isolamento e caracterização de bactérias psicrotróficas
contaminantes de leite cru refrigerado. Ciência Rural, v.38, n.8, p.2250-2255, 2008.BRASIL. ANVISA - Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. Resolução-Rdc Nº 12, De 02 De Janeiro De 2001. Regulamento Técnico Sobre Os Padrões
Microbiológicos Para Alimentos. Diário Oficial da União. Brasilía, 10 de Janeiro de 2001.MENEZES, M.F.C.; SIMEONI,
C.P.; Etchepare, M. A.; HUERTA.K.; BORTOLUZZI, D.P.; MENEZES, C.R. Microbiota e conservação do leite. REGET -v.
18. Ed. Especial, p. 76-89 Maio, 2014.NASCENTES, R. M.; ARAÚJO, B. C.; Comparação da qualidade microbiológica de
leite cru; pasteurizado e UHT comercializados na cidade de Patos de Minas, MG. Perquiere, 9(1): 212-223. Julho, 2012.
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Introdução: A produção de derivados do leite de ovelha é vantajosa, pois esse leite fornece maior porcentagem de
componentes em comparação a outras espécies leiteira. Este fato resulta em maior rendimento dos derivados e agrega valor
ao produto. A exploração de ovinocultura leiteira não é difundida em grande escala no Brasil, necessitando de maiores
estudos e investimentos, para estimular a produção e consumo de tais produtos como queijo, iogurte, cosmético e leite em pó
(ROHENKOHL et al., 2011)Considerando que o queijo é o principal derivado do leite de ovinos e a salga deste produto
auxilia no controle de microrganismos por influenciar na atividade de água (PAULA et al., 2009), que podem alterar as
características qualitativas do queijo, é de fundamental importância estudar como os diferentes tipos salga interferem em
atributos físico-químicos do queijo. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de três tipos de salgas sobre as características do
queijo, por meio de análises instrumentais. 
Material e Métodos: Foi utilizado leite de ovelhas pantaneiras, os queijos foram produzidos individualmente, utilizando 1L
de leite e 5 repetições por tratamento. O leite foi pasteurizado (30 minutos a 65 ºC), resfriado até atingir 38 ºC, foi adicionado
0,02g/L de fermento lacteo mesofilico e 1mL / L de coalho enzimático. Após 50 min de coagulação cortou se a massa, após
10 min esfarelou, após 10 min fez a dessoragem, então a massa foi enformada, após o período de 24 h foi desenformada. Os
três tratamentos foram: salga no leite: 25g de sal por L de leite, realizada juntamente com a adição do coalho; salga na casca:
passando 25g na casca do queijo; salga na salmoura: imersão em salmoura por 19 h. A salmoura foi previamente pasteurizada
de modo rápido, sendo uma solução de 4 L / kg de sal. Os queijos foram mantidos na câmara de maturação (16.410.46 ºC e
69.4810.21% de umidade), por 14 dias. A avalição de pH foi feita em triplicata, utilizando um potenciômetro digital
(TESTO-205). A capacidade de derretimento foi realizada de acordo com Santos et al., (2011). Na casca e no centro foi
realizada a atividade de água com Aqualab e avaliação da cor utilizando colorímetro (CR-400; Konica Minolta), mensurando
L* referente à luminosidade, a* e b* referente às coordenadas de cromaticidade verde/vermelho e azul/ amarelo,
respectivamente, sendo utilizados para calcular o ângulo de tonalidade e croma. O experimento foi conduzido em
delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram analisados pelo SAS, proc GLM (v. 9.1). Utilizando teste de Tukey,
ao nível de 5% de probabilidade.  
Resultado e Discussão: Quando foi utilizada salga no leite o pH manteve se elevado. O pH foi acima do esperado, de acordo
com Silva et al., (2005) onde o pH ideal seria entre 5,0 e 5,3. Queijos com pH mais próximo da neutralidade favorecem a
multiplicação de microrganismos, diminuindo o tempo de prateleira (SOUZA et al.; 2017). O tipo de salga não influenciou no
derretimento dos queijos, que foi negativo para todos os tratamentos.A salga no leite também resultou em maior atividade de
água na casca e no centro do queijo, quanto maior atividade de água, maior é a possibilidade de crescimento de
microrganismos (SILVEIRA JÚNIOR et al, 2012). Tendo em conta que quanto maior a luminosidade, o tratamento com salga
na salmoura teve uma coloração próximo ao branco na casca. Considerando que a combinação a* negativo e b* positivo
resulta em uma coloração amarelada, e o índice HUE não teve variação entre os tratamentos, todos os tratamentos tiveram a
mesma coloração (amarelo), porém essa cor foi evidenciada no queijo com salga no leite em função do maior índice de
CROMA. No centro dos queijos com salga no leite os resultados também mostraram diferença no HUE, tendo uma coloração
levemente esverdeada. A cor dos alimentos é um dos principais índices de qualidade (VIEIRA, 2013).



Conclusão: Com base na análise instrumental, o uso da salga no leite resultou em queijos com maior pré-disposição para o
crescimento de microrganismos e coloração tendendo ao amarelo. A salga na salmoura resultou em queijos com coloração de
casca branca. 
Referências Bibliográficas: PAULA., J. C.; CARVALHO., A.F. princípios básicos de fabricação de queijo: do histórico à
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agronegócio de leite de ovinos e caprinos. Indicadores Econômico FEE, V.39, P.97-114, 2011.SANTOS, B.M.; OLIVEIRA,
M.E.G.; SOUSA, Y.R.F.; MADUREIRA, A.R.M.F.M.; PINTADO, M.M.E.; GOMES, A.M.P.; SOUZA, E.L.; QUEIROGA,
R.C.R.E. Caracterização físico-química e sensorial de queijo de coalho produzido com mistura de leite de cabra e de leite de
vaca. Revista Instituto Adolfo Lutz. v.70 p:302-10, 2011.SILVA, F. T. Queijo Minas Frescal. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica, 2005. 50pSILVEIRA JÚNIOR., J. F.; OLIVEIRA., D. F.; BRAGHINI., F.; LOSS E. M.; BRAVO., C.E.;
TONIAL., I.B. Caracterização físico-química de queijos coloniais produzidos em diferentes épocas do ano. Revista do
Instituto de Laticinios Candido Tostes, v.67,67-80, 2012.SOUZA, I. A.; GIOVANNETTI, A. C. S.; SANTOS, L, G, F.;
GANDRA, S, O, S.; MARTINS, M, L.; RAMOS, A, L, S. Qualidade microbiológica de queijo minas frescal comercializado
na zona da mata mineira: Rev. Inst. Laticínios Cândido Tostes. Juiz de Fora, v. 72, n. 3, p. 152-162, 2017. VIEIRA., S.;
caracterização por análises físico – químicas e avaliação da influência do teor de gordura na coloração de queijos
coloniais,Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, Ponta Grossa, 2013.
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Introdução: Ao longo do século XX, vários problemas sanitários relacionados aos produtos alimentares despertaram nos
consumidores uma progressiva consciência acerca das consequências que alguns perigos específicos vinculados à
alimentação poderiam ter sobre a saúde humana (ALMEIDA e MICHELS, 2012).Sob o rótulo de busca de qualidade, os
consumidores se deparam com farta opções de produtos cárneos diferenciados, identificação de cortes, preparos, embalagens,
identificação de origem e rotulagens (CHAMPREDONDE et al., 2014). Antioxidantes são compostos capazes de doar
radicais de hidrogênio para parear com outros radicais livres e esse efeito retarda a oxidação, resultando na manutenção da
qualidade e vida de prateleira dos produtos cárneos (LEÃO et al., 2017). Mediante a importância do consumo da carne bovina
no Brasil e a busca pelos consumidores por um produto de alta qualidade, objetiva-se analisar o efeito antioxidante das
própolis marrom e vermelha sobre a carne bovina in natura. 
Material e Métodos: O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) Campus
Mossoró-RN e as amostras de carne bovina foram adquiridas em um supermercado local. Foram utilizados cortes do
longissimus dorsi que foram pesados e separados em três grupos, cada um com um tratamento específico: 0EEP (carne
bovina sem o extrato hidroalcólico da própolis), EPM (carne bovina com marinação com extrato hidroalcólico da própolis
marrom) e EPVL (carne bovina com marinação com extrato hidroalcólico da própolis vermelha) e cada amostra com peso
equivalente a 150g e 4% de concentração. As análises de oxidação lipídica foram feitas em triplicata, no tempo de
armazenamento zero, 3, 6, 9 e 12. As análises foram realizadas no Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(LIPOA) da referida instituição. As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) resultantes da oxidação lipídica das
amostras de carne de bovina foram determinadas segundo o método de Raharjo et al. (1992), com modificações conforme
Pereira (2009). Os tubos com as amostras e os reativos foram colocados em banho-maria fervente por 5 min, resfriados, e a
leitura foi realizada em espectrofotômetro a 531 nm. O resultado foi expresso em miligramas de malonaldeído por kilograma
de amostra. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias (Tukey) pelo
SISVAR na versão 5.6. 
Resultado e Discussão: Observou-se que houve diferenças estatísticas entre os dias de armazenamento, sendo estas ocorridas
nos dias 6, 9 e 12, onde o controle teve um alto valor de oxidação lipídica da carne bovina nos dias 6 e 12, enquanto que o
tratamento com própolis vermelha obteve o valor mais elevado de oxidação das amostras analisadas no dia 9, chegando a
0,446mg, um resultado bem abaixo da literatura onde se diz que 2,0 mg é o ponto em que a oxidação começa a produzir um
sabor de ranço na carne, e que pode ser detectado pelos consumidores, segundo Wood et al., (2003).Cada tratamento obteve
diferenças significativas ao longo dos dias de analise, porém o tratamento que recebeu o extrato hidroalcólico de própolis
marrom com 4% de concentração obteve os melhores resultados, ficando mais distante do valor de 1,56mg/kg que seria o
limite para o consumo, sem riscos à saúde humana e com o sabor seria imperceptível sensorialmente, de acordo com Pelegrini
et al., (2012).A oxidação de lipídios é a deterioração mais importante que ocorre em carnes, definindo a vida útil, na medida
em que gera produtos indesejáveis do ponto de vista sensorial e destrói vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais
(CECHI, 1999).

 
Conclusão: A utilização do extrato hidroalcólico da própolis marrom e vermelha obtiveram resultados positivos, sendo a
própolis marrom ainda mais eficiente no controle oxidativo da carne, permitindo assim maior tempo de prateleira quando
adicionada a esse composto natural. 
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pesquisas e participações em eventos. 
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Introdução: Os maiores desafios da produção de alimentos para as próximas décadas estão associados à preservação e
racionalização dos recursos naturais (IBIDHI et al., 2017). O fornecimento de água de qualidade para o consumo humano e
animal é um fator limitante para o desenvolvimento das populações rurais em regiões Semiáridas (ARAÚJO et al., 2019),
principalmente pela competição por água destinada ao consumo humano e às demandas inerentes aos sistemas de produção
animal (RIJSBERMAN, 2006).Diversos estudos trazem o efeito do sexo, raças, cruzamentos, idade ao abate e sistemas
alimentação (nutrição) (CHERIF et al., 2018; COSTA et al., 2018), como fatores que alteram a dinâmica da qualidade da
carne. Contudo, ainda não estão totalmente elucidados os efeitos da restrição hídricas sobre a qualidade da carne. Assim,
objetivou-se avaliar a influência da oferta hídrica sobre a composição química da carne de ovelhas Santa Inês mestiças. 
Material e Métodos: Foram utilizadas 32 ovelhas Santa Inês mestiças, com peso corporal inicial médio de 32,2 ± 7,4 kg e
idade média de 2,3+0,99 anos. Os animais passaram por período de quarentena e posteriormente foram distribuídos em baias
individuais de 1,0×1,2 m, providas de bebedouros e comedouros.Foram avaliados quatro níveis de fornecimento de água (ad
libitum; 80; 60 e 40% do grupo controle), com oito repetições por tratamento, em delineamento experimental em blocos
inteiramente casualizado. O período de confinamento foi de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação. A dieta foi
composta de 46% capim elefante in natura, da variedade Cameron (Pennisetum purpureum Schum.), e 54% de concentrado,
constituído de milho moído, farelo de soja e sal mineral. A dieta fornecida foi calculada para obter ganhos de 157g/dia para o
desenvolvimento de animais tardios (NRC, 2007).Os animais foram abatidos após jejum de sólidos por 16 horas. Para o
abate, os animais foram insensibilizados por concussão cerebral e tiveram as artérias carótidas e veias jugulares seccionadas.
Após a refrigeração da carcaça durante 24 horas em câmara frigorífica a + 4°C, o lombo foi separado e dissecado
manualmente, e o músculo longissimus dorsis foram destinados realização das análises químicas.Foram avaliados o pH a 0 e
24 horas. Os teores de umidade, cinzas e proteínas foram quantificados segundo AOAC (2000). Os componentes lipídicos
constaram de determinação de gordura total (FOLCH et al., 1957). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de
variância e regressão em nível de probabilidade de 5%. 
Resultado e Discussão: O pH final da carne não foi influenciado pelas diferentes ofertas hídricas (P=0,134), apresentando
média de 5,63, sendo considerado satisfatória a obtenção de valores entre 5,5 e 5,8, (HOPKINS, HOLMAN e VAN DE VEN,
2015; BEZERRA et al., 2016). Sañudo et al. (1997) relataram que as oscilações de pH estão relacionadas à concentração de
glicogênio muscular e que a dieta não causa tanta interferência.Não houve efeito das diferentes ofertas hídricas sobre as
características químicas (P>0,05) (Tabela 01). Os teores de umidade oscilaram entre 72,42 a 72,98%, valores esses que se
aproximam aos relatados por Costa et al. (2009), que encontraram teores de umidade de 74,41±0,37, proteína 22,93±0,57,
lipídios 2,22±0,42 e cinzas 0,98±0,01.A não alteração das características químicas possivelmente está relacionada ao período
de confinamento (65 dias).

 
Conclusão: A oferta hídrica na quantidade de até 40% do consumo voluntário dos animais não altera a composição química
da carne de ovelhas Santa Inês mestiças. 
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Introdução: A região Semiárida é amplamente conhecida pelas suas condições edafoclimáticas (escassez de água e
sazonalidade de forrageira), limitando o acesso à água e alimentos de qualidade para os animais. As condições de restrição de
água altera o metabolismo animal, promovendo o desenvolvimento de mecanismos que conserve o conteúdo de água
corpórea (CHOSHNIAK et al., 1995). As ovelhas toleram perdas de água corpóreas de até 20% (AL-RAMAMNEH et al.,
2012) e a contribuição do líquido ruminal para perdas durante a desidratação chegam até 52% (SILANIKOVE et al., 1994),
devido ao rúmen participar como um reservatório de água (SILANIKOVE, 2000). Contundo, ainda não são totalmente
elucidadas as características físicas do trato digestório que conferem esses mecanismos. Diante do exposto, objetivou-se
avaliar a influência da oferta hídrica sobre o trato digestório superior de ovelhas Santa Inês mestiças. 
Material e Métodos: Foram utilizadas 32 ovelhas da raça Santa Inês mestiças, com peso corporal médio inicial de 32,2 ± 7,4
kg e idade média de 2,3+0,99 anos. Os animais passaram por período de quarentena e posteriormente foram distribuídos em
baias individuais de 1,00×1,20 m, providas de bebedouros e comedouros. Foram avaliados quatro níveis de fornecimento de
água (ad libitum; 80; 60 e 40% do grupo controle), com oito repetições por tratamento, em um delineamento experimental em
blocos inteiramente casualizados. O período de confinamento foi de 65 dias, sendo 14 dias destinados à adaptação. A dieta
utilizada foi comum para todos os tratamentos sendo composta de 46% capim elefante in natura, da variedade Cameron
(Pennisetum purpureum Schum.), e 54% de concentrado, constituído de milho moído, farelo de soja e sal mineral. A dieta
fornecida foi calculada para obtenção de ganho de peso de 157g/dia (NRC, 2007). Os animais foram abatidos após jejum de
sólidos por 16 horas. Os animais foram insensibilizados por concussão cerebral e tiveram as artérias carótidas e veias
jugulares seccionadas. Para a avaliação do desenvolvimento dos compartimentos do trato digestório, foi realizada a
dissecação e pesagem individual. Posteriormente, injetou-se água no interior de cada um dos compartimentos para estimação
do volume, conforme a metodologia descrita por McGivin et al., (1993). A digesta ruminal foi prensada, para obtenção da
fração líquida que teve o volume quantificado em proveta graduada de 2.000mL. Os resultados obtidos foram submetidos à
análise de variância e regressão a 5% probabilidade. 
Resultado e Discussão: As características volumétricas do trato digestório foram influenciadas pelas diferentes ofertas
hídricas (Tabela 1). O volume do omaso apresentou efeito quadrático (P=0,018), fator este que pode estar relacionado com
um aumento da absorção dos fluidos neste compartimento. Pratti Daniel e Resende Júnior (2012) avaliaram a mucosa do
rúmen e omaso in vitro e observaram que o omaso tem taxa fracional de absorção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)
onze vezes maior quando comparada ao rúmen, além de índice mitótico indicar uma proliferação celular mais rápida no
omaso.As diferentes ofertas hídricas proporcionaram efeito linear crescente (P=0,041) para o volume do abomaso, o que pode
estar relacionado com o maior período de retenção da digesta e aumento na digestibilidade (HADJIGEORGIOU et al., 2000).
O peso dos compartimentos e seus rendimentos em função do corpo vazio não foram influenciados pelas ofertas hídricas,
com exceção do rendimento do retículo que obteve efeito quadrático (P=0,044), o que comprova a relação entre o peso
corporal do animal e desenvolvimento do rúmen-retículo (KREMER et al.,1989).Não houve efeito significativo (P=0,202)
para o volume de líquido ruminal, ou seja, não houve diminuição do líquido em função do déficit hídrico, devido ao rúmen
participar como reservatório de água (SILANIKOVE, 2000). Assim, o volume de líquido ruminal foi mantido e a absorção de
água do rúmen ocorreu em função ao ofertado. A absorção de água pelo rúmen pode variar nas ovelhas de 50 a 300 mL/h,
durante as primeiras horas após a ingestão de água (WARNER e STACY, 1968). 
Conclusão: As ofertas hídricas promovem aumento do volume omaso e abomaso, a fim de promover uma maior eficiência na
retenção de fluidos e digestão dos alimentos. 
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Introdução: 

    A intensificação da produção é um fator importante para os produtores acompanharem esse aumento populacional 
intensificando a produção, e o confinamento é um técnica comprovada que reduz o tempo de engorda dos animais, explorando 
seu potencial genético.

    De acordo com ANUALPEC (2010), o Brasil destaca-se como o maior exportador mundial de carne bovina com a produção de 
carcaça de melhor qualidade.

    O desenvolvimento da produtividade bovina reduz da idade de abate, representando uma eficiência da pecuária brasileira 
(RODRIGUES et al., 2007).

    Contudo, a redução da idade de abate somente é viável se os novilhos atingirem peso adequado e grau de acabamento que 
atenda às exigências dos frigoríficos, o caroço de algodão, se destaca como alimento alternativo, por possuir alto valor qualitativo, 
abundancia quantitativa e preço competitivo. Nesse caso, o objetivo do presente estudo é tipificar e avaliar a qualidade de 
carcaças de novilhos confinados com dieta de inclusão de caroço de algodão.

Material e Métodos: 

    O estudo foi conduzido no frigorifico do IFMT - Campus São Vicente, localizado no município de Cuiabá – MT. Foram utilizados 
16 novilhos Nelores, castrados, entre 24 e 30 meses de idade com peso vivo médio de 414 kg, oriundo de experimento 
devidamente aprovado pelo comitê de Etica de Uso de Animais em Ensino e Pesquisa (CEUA) do IFMT Camus São Vicente 
(Protocolo: 0001/2018).

    Durante o período de terminação, foi fornecida uma dieta na proporção de volumoso/concentrado de 15/85. Após 89 dias, os 
animais foram pesados, submetidos a um jejum de sólidos de 12 horas e embarcados para o frigorífico do campus, onde foram 
abatidos seguindo os protocolos de bem-estar animal. Após o abate, as carcaças foram identificadas e pesadas para obter o peso 
de carcaça quente (PCQ) e o rendimento de carcaça quente (RCQ) e levadas para uma câmara fria, onde permaneceram por 24 h 
a temperatura de 4°C. Posteriormente, foi feita a mensuração do nível de pH com pHmetro digital portátil e realizada a pesagem da 
carcaça obtendo-se o peso da carcaça fria (PCF) e as perdas por resfriamento (PR). Os resultados obtidos foram analisados com o 
auxílio do programa R estatística, versão 3.6.1 (2019), por meio da análise de variância (ANOVA), utilizando-se para a comparação 
de médias o teste de Tukey a 5% de significância.

Resultado e Discussão: 

De acordo com as médias do presente estudo, não houve diferença significativa entre os tratamentos.

Não foram observadas diferenças significativas entre as variáveis de peso de carcaça quente e fria de ambos tratamentos. Os 
resultados da carcaça estão na tabela 1.
Devido à escassez de pesquisas referentes ao teor de 20% de caroço de algodão, não há autores com essas médias de 
rendimentos de carcaça presente na Tabela 1. O rendimento de carcaça apresentou valores próximos, não havendo diferença 
significativa entre os tratamentos. Na análise de diferentes fontes de gordura para dietas de ruminantes AFERRI et al. (2005), 
observaram que a eficiência e conversão alimentar possuem uma melhora quando incorporado níveis mais elevados de lipídios. 
A perda de líquidos no processo de resfriamento reflete na perda de peso da carcaça durante as primeiras 24 h após o abate 
(MIOTTO et al., 2009) e segundo as literaturas consultadas, as carcaças com ótimo grau de acabamento obtém melhor rendimento 
em relação a perda por resfriamento. Ou seja, a recomendação mínima de perda é de 0,40 % e máxima de 2,23%após 24 h de 
resfriamento (IAGRO et al., 2016). Portanto, os dados (Tabela 1) estão de acordo com o recomendado. 
Os valores de pH 24 horas post-mortem ficaram na média de 5,9 e 5,7 sem diferença significativa (p>0,05), dados que são 
próximos de NETO (2009), analisou os valores do pH 24 h postmortem que são ideais, pois, acima de 6,0, ocasionando a 
ocorrência da carne DFD (dark,firm and dry) ou seja escura, firme e seca.



Conclusão: 

    A inclusão de 20% de caroço de algodão em dietas de novilhos em confinamento não prejudicou o desempenho e
características de carcaça, podendo ser uma alternativa viável sem prejudicar a produção animal.
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Introdução: A carne é um produto já reconhecido pelo mercado consumidor como um dos alimentos mais importantes na
cesta básica. Do ponto de vista nutricional, a importância do consumo de carne é derivada de sua proteína de alta qualidade,
contendo todos os aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais altamente biodisponível (FAO, 2019). Esse consumo pode
ser influenciado por múltiplos fatores, como: aspectos sócio-históricos, fatores nutricionais (RIBEIRO; CORCAO, 2013),
além de apreciação pessoal, socioeconômicos, por circunstância ligadas a saúde e pela disponibilidade dos cortes nos
estabelecimentos comerciais. Informações sobre a disponibilidade de cortes cárneos são escassas na região Nordeste. Assim
objetivou-se avaliar a disponibilidade na comercialização de cortes cárneos de diferentes espécies na capital de Pernambuco. 
Material e Métodos: Participaram dessa pesquisa 12 estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Recife-PE. A
pesquisa foi realizada em setembro de 2019, por meio de uma entrevista com o funcionário responsável pelo estabelecimento
comercial ou responsável pelo setor dos produtos cárneos. A entrevista foi feita por meio de um questionário, onde foi
caracterizado os diversos meios de comercialização, tipos de cortes cárneos e a variedade por espécie que estão disponíveis
para serem adquiridos pelos consumidores.Os questionários para sondagem dos estabelecimentos que comercializam os
produtos foram aplicados nos diferentes locais de comercialização estudados. Estes estabelecimentos foram categorizados em
pequeno (mercearia), médio (mercadinho) e de grande porte (supermercado).Participaram da pesquisa um total de 12
estabelecimentos comercias. De posse das informações os dados foram tabulados, avaliados de forma descritiva e
apresentados na forma de gráficos. 
Resultado e Discussão: Foi observado maior variedade de cortes cárneos para a espécie bovina, seguido da carne de frango e
suínos, para todos os tipos de estabelecimentos estudados (Tabela 1). A análise de mercado revela os 3 tipos de carne mais
consumida (bovina, frango e suína) projetando um aumento geral no consumo de carne branca como frango (2,7%) em
relação à carne bovina (1,98%) ou suína (1,79%) (MAPA, 2012).Carne de ovinos, caprinos e pato só foram encontrados em
estabelecimentos de grande porte e apenas 4 e 2 tipos de corte respectivamente, indicando baixo disponibilidade, o que afeta
diretamente no consumo de carne por pessoa, por ano dessas espécies. Verificou-se também os estabelecimentos de grande
porte possuem maior variedades de cortes, independente da espécie estudada. Tendo em vista a variedade de classes sociais
que frequentam os supermercados em relação aos mercados e mercadinhos, essa maior variedade de cortes cárneo nos
supermercados pode ser explicado por uma maior procura de produtos diferenciados por consumidores mais exigentes e com
maior poder aquisitivo.

 
Conclusão: Os estabelecimentos de grande porte tendem a possuírem maior variedade de cortes cárneos de diferentes
espécies, em relação aos estabelecimentos de médio e pequeno porte devido a diversidade de classes sociais que os
frequentam. 
Referências Bibliográficas: FAO’s Animal Production and Health Division: Meat &amp; Meat Products. Disponível em:
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Health/Alimentação, Nutrição & Saúde, v. 8, n. 3, p. 8(3), 2013. MAPA. Projeções do Agronegócio - Brasil 2010/11 a
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Introdução: O consumo do leite e seus derivados está presente no dia a dia de muitos consumidores, visto que são grupos de
alimentos de grande valor nutricional, em função de sua excelente composição em nutrientes(RIBEIRO; CORCAO, 2013),
contendo importantes fontes de proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais, estando presente na composição de
vários produtos. O consumo destes é recomendado principalmente, para atingir as exigências diária de cálcio, nutriente
importante para a formação e a manutenção da estrutura óssea, entre outras funções no organismo (BUZINARO et al.,
2006).Seu consumo pode ser influenciado por diversos fatores, dentre eles: a disponibilidade e variedade nos centros
comerciais para a aquisição pelo consumidor. São poucas as informações sobre a disponibilidade na comercialização desses
produtos. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a disponibilidade e variedade do leite e derivados comercializados nos
diferentes estabelecimentos comerciais na cidade de Recife-PE. 
Material e Métodos: A coleta de dados foi realizada no mês de setembro deste ano, foi realizada uma entrevista com o
funcionário responsável pelo estabelecimento comercial. A entrevista foi feita por meio de um questionário, onde era
caracterizado os diversos meios de comercialização e variedade de leite e derivados que estão disponíveis para serem
adquiridos pelos consumidores.Os questionários para sondagem dos estabelecimentos que comercializam os produtos foram
aplicados em diferentes locais de comercialização localizados na cidade de Recife-PE. Estes estabelecimentos foram
categorizados em pequeno (mercadinho), médio (mercado) e de grande porte (supermercado).Participaram da pesquisa 4
estabelecimentos por categoria, totalizando12 estabelecimento visitados, onde foram coletadas informações sobre os tipos de
leite e seus derivados, com exceção dos queijos. De posse das informações os dados foram avaliados de forma descritiva e
apresentados na forma de gráficos. 
Resultado e Discussão: Observa-se na Figura 1, que alguns produtos como: leite integral em pó, bebidas lácteas, leite
condensado, creme de leite, doce de leite e iogurtes, são encontrados em todos os estabelecimentos comerciais, indicando que
esses produtos são considerados importante e bastante procurado pelos consumidores, informação que corrobora com o
descrito por (EMBRAPA, 2002), quando diz que o leite está entre os seis produtos mais importantes da agropecuária
brasileira. Já o leite ligth, sênior e infantil, possuem baixa ocorrência, talvez por se tratar de produtos exclusivos para
determinado nicho de consumidores.É possível verificar também que a variedade de produtos é maior para os supermercados
em relação aos demais grupos, porém não é verificado diferenças tão acentuadas entre os supermercados e mercadinhos, visto
que todos os produtos foram encontrados em pelo menos um estabelecimento de pequeno porte, com exceção do leite sênior e
leite infantil.De forma geral pode-se observar grandes quantidades de leite sendo consumido pela população, tornando-se
positivo para os produtores, principalmente os pequenos. Segundo a Food and Agriculture Organization ofthe United Nations
(2016), órgão da ONU,aproximadamente 150 milhões de lares em todo o mundo estão envolvidos na produção leiteira, sendo
característica da maioria dos países em desenvolvimento a produção a partir de pequenos agricultores, pois fornece retorno
rápido aos produtores de pequena escala



Conclusão: A comercialização do leite e seus derivados apresenta-se de forma equilibrada entre os diferentes
estabelecimentos, com média a alta incidência dos produtos para aquisição pelo cliente. Essa boa ocorrência fortalece o
mercado, os consumidores e principalmente os produtores que em sua maioria provem da agricultura familiar. 
Referências Bibliográficas: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Dairy
Productionand Products – Milk Production. Acesso em 14 set. 2019.Buzinaro EF, Almeida RNA, Mazeto, GMFS.
Biodisponibilidade do cálcio dietético. ArqBrasEndocrinolMetab 2006; 50(5):852-861. EMBRAPA – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária. Gado do Leite – Importância Econômica. Acesso em 14 set. 2019.
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Introdução: O Brasil possui 27.568.446 cabeças de caprinos e ovinos, sendo o Nordeste o maior efetivo de cabeças
possuindo cerca de 20.489.400 animais, no estado de Pernambuco encontramos um total de 4.350.452 cabeças de caprinos e
ovinos (IBGE, 2017). A Caprinovinocultura é um alternativo sócio, cultural e economicamente importante para os produtores
do semiárido, devido principalmente ao potencial adaptativo que essas duas espécies apresentam para sua produção na região
Nordeste. Dentre os produtos destes animais, são aproveitados a carne, o leite, a pele, as vísceras e o esterco. Para sabermos
como se dá a comercialização desses produtos, é necessária a realização de pesquisas e para isso pode ser feito o uso de
aplicativos em dispositivos móveis que é uma ferramenta de grande ajuda na área da zootecnia, pois auxilia na obtenção dos
dados. O objetivo do trabalho foi verificar como se encontra a comercialização de leite e derivados da caprinovinocultura no
município de Pesqueira – PE. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no município de Pesqueira, localizado na região do Agreste de Pernambuco,
que possui 980.875 km2 e 62.931 habitantes. A pesquisa foi direcionada para comerciantes e representantes de comércios do
município por meio de entrevista descritiva do tipo “survey”. Foi desenvolvido um aplicativo ZooQuestions instalado em
dispositivo móvel para auxiliar na obtenção e armazenamento dos dados. Para uma melhor padronização, foram formuladas
perguntas semiestruturadas contidas em um questionário referente à comercialização de leite e derivados oriundos da
caprinovinocultura. As perguntas foram formuladas a fim de obter informações sobre o tipo de estabelecimento comercial,
características da comercialização, características de origem dos produtos e formas de armazenamento do produto dento do
estabelecimento. Os dados foram coletados entre os dias 07 e 28 de fevereiro de 2019, lançados em uma planilha do programa
ecxel e organizados para apresentação em forma de tabela. 
Resultado e Discussão: De acordo com os dados obtidos através das entrevistas com o uso do app, foi encontrada a
comercialização de leite caprino em 03 estabelecimentos, dentre os 43 pesquisados. A média de aquisição do produto é de 5 à
10 litros de leite por dia, com um valor médio de R$2,50 por litro. Este resultados deve-se principalmente a alta perecividade
do leite e ao fato da falta de incentivo do governo aos produtores de caprinos leiteiros, uma vez que o leite caprino fazia parte
da merenda escolar e atualmente o contrato encontra-se desativado, acarretantando em baixa demanda pelo produto no
comércio. Também foi localizada a venda de queijo oriundo do leite caprino, sendo 100% queijos do tipo coalho artesanal e
80% desses são fabricados no próprio município. O valor de venda do quilograma do queijo estava entre R$15,00 e R$17,00.
O preço do queijo encontra-se com valor próximo ao das demais espécies, valores entre R$ 14,00 e R$ 16,50 para queijos
bovinos, mostrando-se a desvalorização dos produtos da caprinovinocultura na região, embora em outras regiões esses são
considerados produtos nobres. Foi encontrada ainda a comercialização de requeijão de origem do leite de cabra, sendo 100%
de origem artesanal. O valor da venda do kg do requeijão é de R$32,50, sendo eles vendidos em pequenos potes (0,2 kg)
custando média de R$2,00 à R$3,00.

 
Conclusão: A comercialização de leite e derivados oriundos da caprinovinocultura não é muito praticada pelos comerciantes
do município de Pesqueira devido à falta da procura dos produtos pelos consumidores e o uso do aplicativo foi de
fundamental importância, pois permitiu uma maior praticidade e precisão desses dados. 
Referências Bibliográficas: BATISTA, N. L.; SOUZA, B. B. Caprinovinocultura no semiárido brasileiro - fatores limitantes
e ações de mitigação. ACSA – Agropecuária Científica no Semiárido, v.11, n.2, p 01-09, 2015.CARVALHO, R. B.
Potencialidades dos Mercados para os Produtos Derivados de Caprinos e Ovinos. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 2003.GARCIA, R.V.; TRAVASSOS, A.E.R. Aspectos Gerais Sobre o Leite de Cabra:
Uma Revisão. Rev. Inst. Latic. “Cândido Tostes”, n.386, 67: 81-88, 2012.GUINÉ, R. P. F.; CORREIA, P. M. R.; CORREIA,
A. C. Avaliação Comparativa de Queijos Portugueses de Cabra e Ovelha. Millenium, 49, p. 111-130, 2015.IBGE. Sistema
IBGE de Recuperação Automática- SIDRA. Pesquisa de Pecuária Municipal, 2017.
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Introdução: O pescado é um alimento que se destaca nutricionalmente quanto à quantidade e qualidade das suas proteínas, à
presença grandes quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D, e minerais como cálcio, fósforo, ferro, cobre, selênio e, no
caso dos peixes de água salgada, iodo, além de serem uma principal fonte de ácidos graxos essenciais ômega-3
eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA) (SARTORI; AMANCIO, 2012).O consumo de pescado pode ser
influenciado por diversos fatores, dos quais se destacam os socioeconômicos, os padrões de consumo alimentar,
características pessoais, estado de saúde (KAIMAKOUDI et al., 2013) e oferta do produto.Informações a respeito do
consumo de peixes e derivados de pescado são escassas em algumas regiões do país e em especial na cidade de Recife-PE.
Assim, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a comercialização e a disponibilidade de pescado e seus derivados em
diferentes estabelecimentos comerciais do Recife-PE. 
Material e Métodos: A coleta de dados foi realizada no mês de setembro deste ano, através de uma entrevista com o
funcionário responsável por cada estabelecimento. A entrevista foi feita por meio de um questionário, onde era caracterizado
os diversos meios de comercialização, tipos de peixes e derivados que estão disponíveis para o consumidor na localidade.Os
questionários para sondagem dos estabelecimentos que comercializam os produtos foram aplicados em diferentes locais de
comercialização localizados no centro e na periferia do município pesquisado. Estes estabelecimentos foram categorizados
em pequeno (mercearia), médios (mercadinho) e de grande porte (supermercado).Participaram da pesquisa 12
estabelecimentos, onde foram coletados os nomes dos peixes e derivados comercializados. De posse das informações os
dados foram avaliados de forma descritiva e apresentados na forma de gráficos. 
Resultado e Discussão: De acordo com dados coletados, verificou-se que bolinho de bacalhau, a carne moída de peixe, kani
cama, polvo eviscerado, salmão defumado e os files de saíthe, salmão, truta, linguado e bacalhau só foram encontrados nos
estabelecimentos de grande porte em contrapartida a sardinha enlatada e os atuns se destacam por está presente em todos os
estabelecimentos comerciais, esse dado está diretamente ligado a procura e ao baixo custo desses produtos. Os pescados mais
comercializados em grandes, médios e pequeno porte estão presentes em todos os estabelecimentos como representado no
gráfico 1. Esse resultado revela que a oferta do produto nos estabelecimentos depende diretamente do mercado consumidor e
do poder aquisitivo de acordo com classes sociais pertencentes a cada consumidor.O consumo está diretamente ligado ao
nível social das famílias, pois, à medida que se melhora a renda familiar, aumenta-se de maneira gradual o consumo desse
tipo de Alimento (SCHLINDWEIN; KASSOUF, 2006). Assim a oferta e variedade do pescado e seus derivados está
diretamente relacionada com demanda do produto revelada nesse trabalho.

 
Conclusão: O perfil de comercialização de pescado dos estabelecimentos de grande porte é de forte diversificação de
pescados, com destaque para variedades: files de diversos peixes e pescados pouco comuns nos como polvo e carne moída de
peixe. O peixe bacalhau, filé de tilápia, sardinha enlatada e atum enlatado são os pescados mais presentes nos
estabelecimentos de Recife-PE. 
Referências Bibliográficas: KAIMAKOUDI, E. et al. Consumers’ Attitudes towards Fisheries Products. Procedia
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Introdução: Visto que no primeiro semestre de 2018 o brasileiro consumiu 44,4 kg de carne frango (Conab, 2018), consumo
está totalmente atrelado a critérios baseado em fatores nutricionais e econômicos os quais marcam as principais necessidades
dos consumidores.Para entender o comportamento dos consumidores sobre a escolha de determinados produtos, podem ser
utilizadas pesquisas de mercado, afim de compreender os fatores que nela interferem. A percepção do consumidor, a respeito
do setor produtivo, possui papel relevante e oportuno para entendimento das limitaçoes comportamentais dos próprios
consumidores (Borges et al., 2017).O trabalho teve como objetivo descrever o perfil dos consumidores, conciderando os
aspectos sociais e econômicas, levando em conta as propenções de consumo. 
Material e Métodos: Foram realizadas pesquisas em feira livre com a população da Mesorregião da Cidade de Paulistana, PI.
O município fica localizada no Sudoeste do Piauí cuja população de 25 879 Habitantes de acordo com o ultimo senso, sendo a
maior cidade da mesorregião e polo comercial da região.A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2018 a fevereiro de 2019.
A pesquisa constitui em entrevistar um conjunto de indivíduos, em que comparticipam de, ao menos, uma característica em
comum. Foi aplicado questionário aos consumidores no momento que frequentavam a feira. Ao todo foram entrevistadas 80
pessoas (n=80) ao acaso.A pesquisa foi realizada de acordo com (Barbetta, 2008), constituindo uma amostragem aleatória e
simples, para uma população conhecida. As informações foram postas ao cálculo de 95% de confiança. O questionaria foi
elaborado com 22 questões fechadas, em que os entrevistadores fazem a pergunta e anotam as respostas. Os dados foram
tabulados e submetidos à análise estatística descritiva, com ênfase na distribuição de frequências relativas das respostas
(Sampaio, 1998), para processamento dos dados foi utilizado o programa do pacote Officer - Microsoft Excel. 
Resultado e Discussão: Previamente, foi analisado o perfil socioeconômico, hábito e preferência no consumo de carne. Dos
entrevistados, 66% possuem renda de até um salário mínimo, 45% possuem até o 1° Grau incompleto (Tabela 01). Nota-se
que os consumidores, em sua grande parte, não concluíram o ensino fundamental, demostrando ter baixo conhecimento,
refletindo diretamente no momento da compra.Ao perguntar a preferência por carnes, 26% dos entrevistados preferem carne
ovina e 23% carne de frango, seguidas de suína, bovina e de peixe. O resultado de maior consumo de carne de ovinos está
relacionado as práticas culturais de consumos de ovinos e caprinos na região nordeste do país que se destacam na produção
desses animais.Os principais motivos que levam aos consumidores a consumirem a carne de frango são sabor (34%), preço
(17%), valor nutritivo e facilidade da compra (13%). Apesar do alto consumo, ao ser questionado sobre o frango ser saudável
ou não, 58% responderam que não.Quando questionados quanto a preferência dos cortes 34% dos consumidores preferem o
peito, seguida pela preferência da coxa e do file com 22% e 17% respectivamente. (Tabela 01)No que se concerne ao
consumo de carne de frango, do total de entrevistados, 96% relataram consumir a carne e, somente 4% não consomem,
demonstrando uma alta aceitação dos consumidores. Para os consumidores de carne de frango, 56% consomem
semanalmente e 24% diariamente.



Conclusão: Conclui-se que apesar do elevado consumo da carne de frango, a maioria das pessoas tem poucas informações
sobre a qualidade da carne, atribuindo a ela ser um produto não saudável. Os principais pontos determinantes na compra são
sabor e preço o que mantem o frango como uma das carnes com maior preferência dos consumidores dessa região. 
Referências Bibliográficas: BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. Florianópolis: Editora da
UFSC, 2008, 315p BORGES, Fabrini Quadros; BORGES, Fabricio Quadros; PINHEIRO, João Guimarães; Comportamento
do Consumidor de Carne de Frango: Uma Análise do Consumo e da Comercialização em Paragominas-Pa. Revista Pretexto.
v.18,p.129-143, 2017.COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Consumo de carne de frango menor
em 2018. Disponível em www.conab.gov.br.FRANCISCO, Dione Carina; NASCIMENTO, Vlademir Pinheiro;
LOGUERCIO, Andrea Pinto; CAMARGO, Luciene. Caracterização do consumidor de carne de frango da cidade de Porto
Alegre. Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n.1, p.253-258, jan-fev, 2007. 



CNPA 2019 – Tecnologias de Produtos de Origem Animal

 
PRODUÇÃO DE IOGURTE A BASE DE LEITE ASININO 

MADIAN J. S. GALO1, ISABELLY P. SILVA1; MURILLO SANTIAGO3; JULIANA M. S. BRASIL2; GABRIEL V.
PEDROZA2; ADRIELLE B. TREVISAN2; CHIARA A. A. OLIVEIRA4 

1Programa Pós-Graduação em Ciência de Alimentos UFBA. 2Programa de Graduação em Medicina Veterinária da UFBA.
3Programa de Graduação em Zootecnia da UFBA. 4Programa de Pós-Graduação em zootecnia UFBA

Contato: madiangalo16@gmail.com 
Introdução: A utilização de leite asinino na produção de derivados lácteos é impactada pelo baixo percentual de caseína
característico desse leite, o que dificulta, por exemplo, a produção de queijos (SALAROLI et al., 1993; CHIAVARI et al.,
2005) e a viscosidade de iogurtes. Entretanto, o leite asinino pode ser utilizado na produção de bebidas lácteas fermentadas de
qualidade (CHIAVARI et al., 2005). Por conta das características físico-químicas do leite dos equídeos, é comum que leite de
outras espécies sejam utilizados na confecção dos derivados lácteos para aumentar a consistência e viscosidade dos produtos.
Misturas de frutas são agregadas nos iogurtes e bebidas lácteas, sendo o morango o fruto mundialmente mais utilizado
(WANG et al., 2019) para melhor a percepção, o que aumenta a aceitabilidade dos produtos lácteos e garante as vendas
(TURGUT e CAKMAKCI, 2018). O objetivo do estudo foi realizar análise sensorial de iogurtes natural e saborizado com
morango a base de leite asinino. 
Material e Métodos: O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal da
Bahia, sob o protocolo n°08/2017. Foram realizadas as análises microbiológicas das Bactérias aeróbias mesófilas, coliformes
a 35°C e coliformes a 45°C e Salmonella sp e Staphylococcus coagulasse positiva (Tabela 1), recomendadas pela na Instrução
Normativa n°46 BRASIL (2007). Foram elaborados 2 produtos com leite asinino: 01: Iogurte sem sabor acrescentado de 10%
de leite bovino em pó; 02: Iogurte saborizado com 10% de leite bovino em pó, 3% de açúcar e 1% de polpa de morango. Os
iogurtes foram elaborados a partir da adaptação da metodologia de Tomic et al. (2017). O leite foi aquecido até 45°C e
adicionados o leite em pó e o açúcar, em seguida as misturas foram pasteurizadas a 90°C por 10 min, e resfriadas até 45°C,
posteriormente as culturas lácticas foram adicionadas. A polpa de morango foi acrescentada ao final do preparo. O preparo do
inoculo foi com a cultura láctica termofílica de cepas definidas e liofilizadas (YF – L903, Christian Hansen®). As amostras
foram incubadas a 37°C e a fermentação foi monitorada até que o pH atingisse de 4,5 a 4,6. A avaliação sensorial foi
realizada de acordo com a metodologia descrita por Drake (2007). Os 2 produtos foram apresentados em cabines individuais
a provadores não treinados. Foi utilizado o método de análise descritiva qualitativa de frequência para descrever e quantificar
as características sensoriais dos iogurtes. Todos os dados foram analisados pelo pacote estatístico SAS (Software versão 9.3). 
Resultado e Discussão: Como demostrado no presente estudo (Tabela 1), o leite de asinino apresentou baixo contagem de
bactérias e ausência de bactérias patogênicas como a Salmonella sp., resultados similares foram descritos por Papademas et
al. (2015). Nas decisões de compra e consumo de alimentos a primeira impressão é geralmente visual, sendo esta
característica fundamental na qualidade e aceitação do produto. No quesito aparência não foram observadas diferenças entre
os iogurtes (Tabela 2), os provadores gostaram moderadamente da aparência dos iogurtes, resultado semelhante foi descrito
por Chiavaria et al. (2005) em estudo sensorial de bebidas fermentadas de leite asinino. Ambos iogurtes apresentam boa
aceitação pelo aroma, no entanto, o iogurte saborizado teve maior aceitação com a classificação gostei muito, indicando que a
polpa de morango influenciou positivamente os escores de aroma e sabor. Nos dados de consistência e sensação na boca, não
foram observadas diferenças entre os iogurtes, indicando que os produtos estavam com o mesmo padrão de consistência. Os
novos produtos possuem consistência mais fluida e baixa viscosidade, pelo baixo teor de sólidos totais do leite asinino,
diferente dos iogurtes de leite de vaca que os provadores são acostumados a consumir (CHIAVARI et al., 2005). Mais de
65% dos provadores afirmaram que comprariam o iogurte saborizado, demonstrando potencial para sua produção.
Considerando o iogurte saborizado 68,4% comprariam, 23,3% talvez comprassem e apenas 8,3% não comprariam. 
Conclusão: A produção de iogurte saborizado a base de leite asinino tem boa aceitação e pode ser considerada como
proposta para criadores de jumentos produzirem leite com alto valor agregado que pode ser utilizado na indústria de
alimentos. 
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa
nº 46, de 23 de outubro de 2007. Regulamento técnico de identidade e qualidade de leites fermentados. Diário Oficial da
União, Brasília, 24 de outubro de 2007.DRAKE, M. A. Invited review: Sensory analysis of dairy foods. Journal of dairy
science, v. 90, n. 11, p. 4925-4937, 2007.TOMIC, N. et al. Enrichment of yoghurt with insoluble dietary fiber from
triticale–A sensory perspective. LWT - Food Science and Technology, v. 80, p. 59-66, 2017. SALAROLI, G. Chemico-
physical characterization and evaluation of thermoresistance of mare milk. Latte (Italy), 1993. CHIAVARI, C. et al. Use of
donkey’s milk for a fermented beverage with lactobacilli. Le Lait, v. 85, n. 6, p. 481-490, 2005.DI CAGNO, R. et al. Uses of
mares’ milk in manufacture of fermented milks. International Dairy Journal, v. 14, n. 9, p. 767-775, 2004.WANG, H. et al.
Effects of addition of strawberry juice pre-or post-fermentation on physiochemical and sensory properties of fermented goat
milk. Journal of dairy science, v. 102, n. 6, p. 4978-4988, 2019.TURGUT, T. & CAKMAKCI, S. Probiotic strawberry
yogurts: microbiological, chemical and sensory properties. Probiotics and antimicrobial proteins, v. 10, n. 1, p. 64-70,
2018.PAPADEMAS, P. et al. Probiotic, antimicrobial, antioxidant and sensory properties of fermented donkey milk with
Lactobacillus fermentum ME-3 and Lactobacillus acidophilus (ATCC 4356). BAOJ Microbiology. 1, 004, 2015.
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Introdução: Do abate de ovinos surgem além dos produtos cárneos, os subprodutos, entre eles estão os órgãos, vísceras,
sangue, dentre outros. Além de ser uma fonte rica de proteínas com valores nutricionais semelhantes da carne
(YAMAMOTO, 2004), a utilização desses subprodutos poderá gerar uma diversificação no mercado consumidor. Em países
europeus, por exemplo, o interesse pelos subprodutos das carcaças se assemelha ao da carne, podendo competir com a
mesma, sendo que a maioria dos componentes não-carcaça apresentam maiores teores de ferro, elevada quantidade de ácidos
graxos e em alguns órgãos maior concentração de zinco (HUTCHINSON et al., 1987). O patê é uma alternativa para o
aproveitamento desses subprodutos, podendo ser uma fonte de alimento com alto valor biológico e muito apreciado
(ECHARTE et al., 2004). O objetivo deste estudo foi de avaliar a percepção sensorial dos consumidores em relação à patês
elaborados a base de fígado, mas com diferentes proporções de coração e rim de ovinos. 
Material e Métodos: Preparo do patê: fígado e rim cozinharam em água a 100° C por 5 min., escaldados em água fria,
cozidos novamente a 100°C por mais 5 min e resfriados a temperatura ambiente. Coração e toucinho foram cozidos a 100° C
por 5 min. A água utilizada passou por um processo de infusão (95°C/5 min) e saborização com os ingredientes (tabela 1),
para que liberassem o sabor. Após o processo, os ingredientes cárneos foram levados ao multi-processador junto com o
estabilizante, realçador de sabor, sais e a água saborizada, sendo cominuidos (4 min.) até que todos os ingredientes estivessem
homogêneos. A massa cárnea foi envasada em potes de vidro esterilizados. Os envases foram submetidos ao cozimento
(85°C/30 min) (DÁLMAS et al., 2011) e submetidas a choque térmico, sendo resfriados a 35°C. Ao final deste processo os
patês foram armazenados sob refrigeração comercial a 4±1°C. Análise Sensorial: os patês foram ofertados em recipientes
identificados com numeração aleatória. Foi utilizada para os testes a escala hedônica estruturada com nove pontos (1–
‘desgostei muitíssimo’ a 9– ‘gostei muitíssimo’), avaliando-se aroma, sabor, textura e aparência por uma equipe de 70
julgadores não treinados (STONE & SIDEL, 1993). Análise Estatística: dados foram tabulados e analisados por análise de
variância testando o efeito dos tratamentos nas variáveis: aparência, aroma, sabor e textura. Os efeitos idade e horário que o
avaliador realizou a avaliação foram inseridos como co-variáveis no modelo. Intenção de compra foi estudada e frequência de
cada resposta para cada tratamento, todos ou nenhum. 
Resultado e Discussão: Observou-se que do total de provadores (n=70), 55,7% foram do sexo feminino e 44,3% do sexo
masculino. Os avaliadores do sexo masculino tiveram maior aceitação para sabor (7,3±1,7; P= 0,004) e textura (7,3±1,5; P=
0,026). No quesito intenção de compra, apenas 5,7% dos provadores disseram não comprar nenhuma das amostras provadas e
15,7% disseram comprar todas, totalizando 94,7% a intenção de compra de pelo menos uma formulação. A maioria dos
provadores (35,7%) disseram comprar o patê formulado com maior porcentagem de coração e sem adição de rim (COR). Já a
formulação que tinha somente a adição de rim (RIM), teve apenas 8,6% da intenção de compra. Dentre todos os quesitos
avaliados (aroma, sabor, textura e aparência), nenhum apresentou diferenças significativas entre as formulações de patê
testadas. No atributo aparência as formulações COR e RIM apresentarem maiores médias (6,8±2,1) e (6,8±1,8),
respectivamente. Já para aroma, a formulação FÍGADO e COR foram as que apresentaram maiores médias, (7,3; p=0,360). O
quesito textura apresentou médias iguais para todos os patês (7,1; p=0,096). O sabor apresentou maior média (7,3±1,6) na
formulação que continha as adições de coração e rim juntamente (COR-RIM) e o sabor que pareceu menos agradar foi o patê
que continha somente fígado (6,8±1,9), alguns autores relataram que produtos oriundos de fígado tendem a não agradar os
consumidores pelo gosto forte do órgão (Aquerreta et al., 2002). 
Conclusão: Os patês formulados com vísceras de ovinos apresentam semelhança sensorial, boa aceitação e excelente
intenção de compra. A utilização de órgãos como o rim e coração podem ser utilizados na fabricação de produtos processados
como o patê além do fígado já tradicionalmente utilizado nestes produtos. 
Referências Bibliográficas: Aquerreta, Y.; Astiásaran, I.; Mohino, A.; Bello, J. Compositionof patês elaborated whit
mackerel flesh (Scrumber scombus) and tuna liver (Thunnus thynnus): comparison whit commercial fish patês. Food
chemistry. V. 77, p. 147-153, 2002.Dalmás, P.S.; Bezerra, T.K.A.; Morganob, M.A.; Milanib, R.F.; & Madruga,
M.S.Development of goat patê prepared with “variety meat”. Small Ruminant Research, V.98, p.6-50, 2011. Echarte, M.;
Conchillo, A.; Ansorena, D.; Astiasarán, I. Evaluation of the nutrition al aspects and cholesterol oxidation products of pork
liver and fish patés. Food Chemistry. V.86, p.47-53, 2004. Hutchinson, G.I.; Nga, H.H.; Kuo,Y.L,;Composition of
AustralianFood. Food Technology Australian, V.39, N.5, p.223-237, 1987. Sidel, J.L.; Stone, H. The role of sensory
evaluation in the food industry. Food Quality and Preference. V.4, p.65-73, 1993. Yamamoto, S.M.; Macedo, F.A.F.; Mexia,
A. A.; Zundt, M, Sakaguti, E.S.; Rocha, G.B.L.; Regaçoni, K.C.T.; Macedo, R.M.G.. Rendimento dos cortes e não-
componentes das carcaças de cordeiros terminados com dietas contendo diferentes fontes de óleo vegetal. Ciência Rural, v.
34, n. 6, p. 1909-1913, 2004.
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Introdução: Atualmente, as ciências ômicas têm sido empregadas como ferramentas de análise das características de
qualidade da carne. Dentre elas, a análise proteômica constitui uma abordagem metodológica a qual tem como objetivo obter
informações sobre a expressão de proteínas nos mais diversos fluidos e tecidos tornando-se uma importante ferramenta para o
estudo da atividade gênica (BENDIXEN, 2005). Associada aos aspectos de qualidade da carne, a proteômica, através da
eletroforese bidimensional, tem permitido estudar como as proteínas expressas no músculo Longissimus dorsi podem ser
influenciadas pelo manejo e nutrição, fato que permite a busca de marcadores moleculares de diversos processos produtivos
(ARRUDA, 2014). Assim, o objetivo desse estudo foi descrever o mapa proteico do músculo Longissimus dorsi de borregos
Santa Inês terminados em sistema de integração lavoura pecuária no semiárido brasileiro utilizando uma abordagem
proteômica. 
Material e Métodos: O ensaio experimental foi realizado em uma área total para pastejo de 1ha em sistema de Integração
Lavoura Pecuária utilizando milho (Zea mays) em consórcio com capim massai (Panicum maximus sp.) e cunhã (Clitorea
ternatea). Foram utilizados 14 borregos da raça Santa Inês, machos, inteiros, com idade de 120 ± 15 dias e peso inicial de 18
± 3 kg e foram abatidos quando a média de peso vivo atingisse 28 kg. Foi realizado suplementação concentrada para ganho de
peso de 200g/dia conforme o NRC (2007). Para a análise proteômica, após o abate foram retirados 10g do músculo
Longissimus dorsi e acondicionados em nitrogênio líquido. As amostras foram liofilizadas, maceradas e as proteínas extraídas
com a utilização de 1% de TRITON-X 100 e de tampão de amostra. Após centrifugação, utilizou-se o sobrenadante para a
quantificação de proteínas através do método de Bradford (1976). Uma alíquota com 700 µg de proteína foram submetidos à
eletroforese bidimensional (tiras de 18 cm, pH 3 a 10, linear; 2D-PAGE gel de poliacrilamida a 15%) para a caracterização do
perfil proteico. Os géis foram corados com comassie blue G250 e as imagens foram analisadas utilizando o aplicativo
PDQuest. A quantificação dos spots foi dada em partes por milhão (ppm) da densidade óptica integrada total de cada gel,
conforme definido pelo aplicativo. A distribuição da expressão das proteínas do músculo Longissimus dorsi foi descrita em
função do peso molecular (kDa) nas faixas de < 20; 20,1 a 30; 30,1 a 45; 45,1 a 66; 66,1 a 97 e >97, de acordo com a
presença de spots. 
Resultado e Discussão: A abordagem proteômica combinada com a eletroforese bidimensional e bioinformática, permitiu a
descrição do mapa proteico do músculo Longissimus dorsi de borregos da raça Santa Inês. Foram detectados 245 spots nos
géis bidimensionais após as análises realizadas no aplicativo PDQuest. A quantidade de spots detectados varia em função do
corante utilizado. Kim et al. (2009) trabalhando com mapas proteicos do músculo Longissimus dorsi de bovinos detectaram
cerca de 400 spots, superior ao encontrado no presente trabalho devido a utilização do cloreto de prata como corante bem
mais sensível quando comparado ao Comassie Briliant Blue. De acordo com a intensidade óptica total dos spots detectados
nos géis, 55,2 ± 1,1%, estavam presentes na faixa de 45,1 a 66 kDa indicando a predominância de proteínas de médio peso
molecular. Nesta faixa, Arruda (2014) detectou proteínas como Betaenolase, Albumina e Alfa-enolase isoforma 2 envolvidas
com o metabolismo energético no músculo. Os spots de baixo peso molecular, 18,4 ± 0,5% e 13,3 ± 1,0% da intensidade
óptica total, estavam presentes em faixas abaixo de < 20 kDa e entre 20,1 a 30 kDa, respectivamente. Nesta faixa foram
detectados entre onde encontra-se proteínas estruturais responsáveis pela contração muscular como actina de cadeia leve,
tropomiosina, actina, proteína do choque térmico (SILVA, 2015). Em uma menor frequência, 6,7 ± 1,6% dos spots foram
detectados em pesos entre 30,1 a 45 kDa, 6,1 ± 0,7% entre 66,1 a 97 kDa e 0,5 ± 0,1% dos spots proteicos estavam presentes
em pesos moleculares acima de 97 kDa. 
Conclusão: Descreveu-se no presente trabalho, de forma inédita, o mapa proteico do músculo Longissimus dorsi de borregos
Santa Inês terminados em sistema de Integração Lavoura Pecuária no semiárido brasileiro. A quantidade de spots detectados
em diferentes faixas de peso molecular abre novas perspectivas para a identificação de marcadores moleculares da qualidade
da carne de borregos deslanados. 
Agradecimentos: O presente projeto foi desenvolvido com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e da Escola Cenecista Francisca Fialho, Tauá, Ceará. 
Referências Bibliográficas: ARRUDA, P. C. L. Efeitos de diferentes fontes de lipídios sobre as características de carcaça,
perfil lipídico e proteoma do Longissimus dorsi de cordeiros deslanados. 2014. 107 f. Tese de Doutorado - Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.BENDIXEN, E. The use of proteomics in meat science. Meat Science. V. 71, p. 138 – 149.
Setembro 2005.BRADFORD, M. A. A rapid and sensitive method fot the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, v. 72, p. 248 – 254, janeiro 1976.KIM, N. K.; LEE, S.
H.; CHO, Y. M.; SON, E. S.; KIM, K. Y.; LEE, C. S.; YOON, D.; IM, S. K.; OH, S. J. & PARK, E. W Proteome analysis of
the m. longissimus dorsi between fattening stages in Hanwoo steer. BMB reports. 13 de janeiro de 2009.NATIONAL



RESEARCH COUNCIL (NRC). 2007. Nutriente Requirements of Small Ruminants Sheep, Goats, Cervids and New World
Camelids. National Academy Press, Whashington, DC, USA.SILVA, T. A. Aspectos reprodutivos de carneiros da raça
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Introdução: Entende-se por creme de leite o produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite por procedimento
tecnologicamente adequado, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água (BRASIL, 1996). O consumo do
creme de leite está, originalmente, ligado a confecção de sobremesas e seu uso com frutas, sendo também usados na produção
de alimentos como bolos, pudins, etc. O leite caprino e seus derivados representam um nicho promissor para a indústria
láctea, devido principalmente as suas características nutricionais em consonância com a atual tendência de alimentação
saudável (OLALLA et al., 2009), principalmente porque apresentam glóbulos de gordura menores (FRAZIER,1995), o que
possibilita um produto mais digestível. Apesar da variedade de derivados, ainda não existem estudos sobre o creme de leite
pasteurizado de cabra. Para tanto, o objetivo do trabalho foi avaliar os teores de gordura, a acidez e pH do creme de leite
pasteurizado produzido a partir do leite de cabra. 
Material e Métodos: A avaliação da acidez, do teor de gordura e do pH do creme de leite de cabra foi realizada na
Universidade Federal de Sergipe – Campus Sertão, localizada no Município de Nossa Senhora da Gloria – Sergipe. O leite de
cabra foi obtido a partir da ordenha de animais da raça Saanen, manejadas de forma a evitar que o aroma característico da
espécie se evidenciasse no produto final. Os procedimentos de desnate, padronização e pasteurização para confecção do
creme de leite seguiram a metodologia da EMBRAPA (Comunicado Técnico 124, 2011), atendendo as normas e
procedimentos exigidos para tal. O desnate foi realizado com desnatadeira centrifuga separando o leite desnatado do creme.
Pós desnate, houve a padronização do creme, determinando o teor de lipídeos com adição de água destilada. A pasteurização
foi realizada de forma lenta, 75°C por 15 minutos, visando diminuir a carga microbiana e aumentar o tempo de prateleira.
Foram realizadas analises para a determinação da acidez do creme de leite, utilizando-se o protocolo da AOAC N° 947.05 de
acidez titulável. O teor de gordura foi determinado seguindo o método de butirômetro de Gerber (BRASIL, 2006), no qual,
foi realizada a mensuração antes e após a realização do processo de padronização do creme de leite. E o pH foi determinado
utilizando o método eletroanalítico em peagâmetro. Foram determinados dois períodos de amostragem, sendo o primeiro após
produção do produto e o segundo 24 horas após, com três repetições em cada período paras as análises de acidez e pH, e
realizou-se média aritmética com valores obtidos em cada observação. 
Resultado e Discussão: A acidez observada para o creme de leite de cabra pode ser visualizada na Tabela 1. A acidez no
segundo período de avaliação foi de 26º D, ficando acima do recomendado pela Portaria N° 146 de 1996 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que é de 20º D. Segundo Ribeiro e Ribeiro (2011), naturalmente o leite de
cabra é mais ácido que o leite de vaca, justificando a diferença observado para o creme e possibilitando assim, um produto
final mais ácido. Em decorrência da deficiência da literatura com materiais sobre a produção de creme de leite pasteurizado
de cabra, é necessário a correlação entre o produto de origem caprina com o produto bovino. Para a gordura, a portaria N°
146 do MAPA determina que o creme apresente entre 20 e 49,9 % de matéria gorda, o creme de leite de cabra apresentou
45% de teor de gordura pós desnate, padronizado para 35%, assim, mantendo-se dentro do percentual exigido na legislação.
Não foram encontradas bibliografias que analisassem o PH do creme de leite, desta forma, não a como comparar os
resultados obtidos, demandando-se assim que mais pesquisas sejam realizadas nessa área. 

 
Conclusão: O creme de leite de cabra apresenta acidez de 26º D, teor de gordura de 45% antes da padronização e pH de 4.95,
através das análises físico-químicas e das normas estabelecidas em lei, foi possível perceber que o produto excede o
determinado em legislação, o que se justifica por ser um produto de origem diferente do convencional (leite bovino) e não
apresentar estudos na área. 
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n. 146, Regulamentos
Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos, Diário Oficial da União, de 7 de março de 1996.BRASIL.
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n°. 68, de 12 de dezembro de 2006. Oficializa os
métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de leite e produtos lácteos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14
dez. 2006. Seção 1, p.8.EMBRAPA. Comunicado Técnico 124. Processamento de Creme de Leite de Cabra Padronizado
Pasteurizado, 2011. FRAZIER,C.A. Food allergies got your goat? A “nanny”may help wean grown-ups from milk . Total
Health, California, v.17, p. 46-47, 1995.OLALLA, M.; RUIZ-LÓPEZ, M.D.; NAVARRO, M.; ARTACHO, R.; CABRERA,



C.; GIMÉNEZ, R.; RODRIGUEZ, C.; MINGORANCE, R. Nitrogen fractions of Andalusian goat milk compared to similar
types of commercial milk. Food Chemistry, Estados Unidos, v.113, p.835-838, 2009.RIBEIRO, E.L.A.; RIBEIRO, H.J.S.S.
Uso nutricional e terapêutico do leite de cabra- Revisão. Semina: Ciências Agrárias, v.22, n.2, p.229-235, 2001.
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Introdução: A caprinovinocultura no Brasil tem papel de grande importância socioeconômica, principalmente para o
Nordeste. É uma atividade bastante antiga e explorada em todos os continentes, em áreas com diferentes condições
climáticas, beneficiando desde os pequenos aos grandes produtores, garantindo parte dos alimentos consumidos diariamente,
além da renda extra com a venda de leite e derivados, carne e pele. A popularização dos dispositivos móveis vem crescendo a
cada dia, principalmente tablets e smartphones, vem transformando a forma como as pessoas interagem com os sistemas
informatizados. Segundo Schaefer (2004), os dispositivos móveis são ótimos geradores de informações para as empresas,
podendo ser utilizado desde a automação de processos, até na coleta de informações estratégicas, visto as suas dimensões
reduzidas. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a comercialização de leite e seus derivados nos estabelecimentos comerciais na
cidade de Salgueiro-PE. 
Material e Métodos: O trabalho foi realizado no município de Salgueiro - PE, pertencente à mesorregião do Sertão
Pernambucano, cujas coordenadas geográficas são 8° 4' 3'' de latitude Sul e 39° 7' 27'' de longitude Oeste, a uma altitude de
420 metros. Foi empregada uma pesquisa descritiva do tipo Survey, conforme metodologia de Lennan & Avricher (2013).
Foram visitados os estabelecimentos comerciais alimentícios do município para a obtenção dos dados, por intermédio de
entrevistas com proprietários e/ou responsáveis pela venda de produtos oriundos e subprodutos caprinos e ovinos. Foram
contemplados durante a pesquisa as feiras livres, mercado público, mercado informal, supermercados e padarias. Foi utilizado
o aplicativo Zooquestion, com um questionário estruturado em roteiro previamente estabelecido buscando a padronização no
processo da coleta de dados. A coleta desses ocorreu entre os meses de Janeiro e fevereiro de 2019. Através da sincronização
com o sistema, os dados foram destinados para o e-mail do entrevistador já convertidos para planilha do programa Excel, que
após ordenados de acordo com as construções matemáticas e comparativas, foram analisados de forma descritiva e para a
apresentação dos resultados, organizados e configurados como tabelas. 
Resultado e Discussão: De acordo com as informações levantadas com o uso do aplicativo Zooquestion, verificou-se que dos
95 estabelecimentos comerciais alimentícias identificados no município de Salgueiro – PE, 24 comercializam produto e/ou
derivados de origem caprina e/ou ovina. Com relação ao leite caprino e ovino e seus derivados não foram encontrados em
nenhum dos estabelecimentos comerciais alimentícios. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que a
caprinovinocultura nessa região está mais voltada para produção de carne, correspondente assim, à cerca de 67% das
atividades, como mostra a (Figura 1).Figura 1: Produtos e Subprodutos dos caprinos e ovinos comercializados no município
de Salgueiro-PE.Outro possível problema que pode ocorrer é o desconhecimento sobre a qualidade nutricional do leite
caprino/ovino e/ou seus derivados por parte dos entrevistados, apesar da presença histórica da caprinovinocultura na Região
Nordeste, podendo ser influenciado por características próprias da cultura. De acordo com Cordeiro & Cordeiro (2009), pelo
tamanho do rebanho existente e potencial de exploração, o Nordeste brasileiro apresenta ainda um pequeno aproveitamento
de seu potencial de produção de leite de cabra e derivados, havendo necessidade de mais programas e incentivos para se
alcançar um grande desenvolvimento do setor. 
Conclusão: Pode-se concluir que os produtos e derivados do leite caprino e ovino ainda são pouco difundidos na cidade de
Salgueiro – PE, havendo assim a necessidade de mais pesquisas e estudos para o conhecimento da cadeia produtiva desses
animais, aos sistemas de produção, de inovações tecnológicas economicamente viáveis. 
Referências Bibliográficas: SCHAEFER, C. Protótipo de aplicativo para transmissão de dados a partir de dispositivos
móveis aplicado a uma empresa de transportes. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências da
Computação). Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2004.CORDEIRO, P.R.C.; CORDEIRO, A.G.P.C. A
Produção de leite de Cabra no Brasil e seu mercado. Leite de Cabra no Brasil, seu mercado, comercialização e produção. In:
X Encontro de Caprinocultores do Sul de Minas e Media Mogiana Espírito Santo do Pinhal. Maio 2009.
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Introdução: Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de produção de frango, sendo uma das
atividades pecuárias mais desenvolvidas do país. Sendo evidenciado pelo grande potencial das granjas nacionais que
apresentam alta excelência tecnológica em genética, manejo e ambiência, fatores que interferem diretamente no resultado
apresentado.Para entender o comportamento dos consumidores sobre a escolha de determinados produtos, podem ser
utilizadas pesquisas de mercado, afim de compreender os fatores que nela interferem. A percepção do consumidor, a respeito
do setor produtivo, possui papel relevante e oportuno para entendimento das limitações comportamentais dos próprios
consumidores (Borges et al., 2017).Objetivou-se com este trabalho descrever as percepções e preferências dos consumidores
relacionadas ao consumo de carne de frango. 
Material e Métodos: Foram realizadas pesquisas em feira livre com a população da Mesorregião da Cidade de Paulistana, PI.
O município fica localizada no Sudoeste do Piauí cuja população de 25 879 Habitantes de acordo com o ultimo senso, sendo a
maior cidade da mesorregião e polo comercial da região.A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2018 a fevereiro de 2019.
A pesquisa constitui em entrevistar um conjunto de indivíduos, em que comparticipam de, ao menos, uma característica em
comum. Foi aplicado questionário aos consumidores no momento que frequentavam a feira. Ao todo foram entrevistadas 80
pessoas (n=80) ao acaso.A pesquisa foi realizada de acordo com (Barbetta, 2008), constituindo uma amostragem aleatória e
simples, para uma população conhecida. O questionaria foi elaborado com 22 questões fechadas, em que os entrevistadores
fazem a pergunta e anotam as respostas. Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística descritiva, com ênfase na
distribuição de frequências relativas das respostas (Sampaio, 1998), para processamento dos dados foi utilizado o programa
do pacote Officer - Microsoft Excel. 
Resultado e Discussão: Quando questionados quanto a preferência sobre a preferência pelo frango, 71% dos entrevistados
disseram que preferem o frango caipira e 26% preferem frango de granja. Ressaltando que a preferência pelo frango caipira se
dá por causa do sabor 91% e 9% por acharem que é mais saudável. (Tabela 01)No que se concerne a compra do frango, do
total de entrevistados, 37% relataram que preferiam comprar o frango vivo, demonstrando uma alta aceitação dos
consumidores quanto a compra do frango abatido e refrigerado e congelados 31% responderam preferir esse tipo de compra.
Apesar do alto consumo, ao ser questionado sobre o frango de granja ser saudável ou não, 58% responderam que não.
Quando foi perguntado o porquê o frango não era saudável aos que acreditavam que a carne não é saudável, a maioria 58%
acreditaram existir a prática de uso de hormônios sintéticos na dieta dos animais, 26% não souberam responder e 16%
relataram o fato da carne ser industrializada. (Tabela 01)O frango de corte moderno é fruto de grande avanço no
melhoramento genético, nutrição e modernas técnicas de manejo, o que resultou em uma ave precoce com alta deposição
muscular e excelentes índices produtivos. A falta de conhecimento sobre a evolução do frango de corte e a comparação dessas
aves com as galinhas caipira que não passaram por melhoramento genético, leva a população a afirmações equivocadas sobre
a qualidade da carne do frango de corte moderno. 
Conclusão: Conclui-se que os consumidores tem maior preferência em comprar o frango vivo caipira e, por desconhecer as
características produtivas do frango industrial (granja) acreditam que a sua carne não é saudável. 
Referências Bibliográficas: BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. Florianópolis: Editora da
UFSC, 2008, 315pBORGES, Fabrini Quadros; BORGES, Fabricio Quadros; PINHEIRO, João Guimarães; Comportamento
do Consumidor de Carne de Frango: Uma Análise do Consumo e da Comercialização em Paragominas-Pa. Revista Pretexto.
v.18,p.129-143, 2017.
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