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Realizado anualmente pela Sociedade Nordestina de Produção Animal (SNPA), 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 de órgãos de gestão governamental e da indústria, além de empresários 

e produtores que buscam conhecimento e inovação tecnológica. 

 

Em sua décima quinta edição, o CNPA se reveste de importância pois foi realizado pela primeira vez 

no estado do Maranhão. Com o tema “Inovações tecnológicas e sustentabilidade na produção animal” 

pretendemos promover o espaço adequado para que a academia e o setor produtivo se encontrem mais 

uma vez e debatam sobre a importância das inovações tecnológicas para a garantia de sistemas 

produtivos pecuários cada vez mais eficientes e sustentáveis. 

 

 

Para isso, foi planejado um congresso onde representantes do setor produtivo e pesquisadores 

estiveram em mesas-redondas discutindo sobre o que há de mais moderno nas diferentes cadeias 

produtivas pecuárias e como essas tecnologias dialogam com a realidade do campo. Além disso, a 

programação contou com fóruns, seminários e o Zoo – Hackathon, possibilitarão diálogos entre atores 

que atuam nos diferentes elos da cadeia. Esperou-se com a realização do evento atores pudessem 

discutir, articular e gerar inovações e encaminhamentos efetivos para superação dos diferentes 

desafios existentes para o desenvolvimento sustentável da pecuária nordestina. 

 

Prof. Dr. Aldivan Rodrigues Alves 

Presidente do CNPA 2021 

 

 

 

 

  

APRESENTAÇÃO 
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Presidente 

Dsc. Aldivan Rodrigues Alves - IFMA 

 

Vice-Presidente 

Dsc. Felipe Martins Saraiva - IFMA 

 

Secretária Geral 

Dsc. Luiza Daiana Araújo da Silva Formiga - UEMA 

 

Marketing e Divulgação 

Esp. Luis Morais da Silva | Coordenação - IFMA 

Bac. Thiago Nascimento Pereira - IFMA 

Msc. Raimundo Nonato Assunção de Sousa - IFMA 

Leandro Pereira da Silva - IFMA - Fábrica de Inovação 

 

Coordenação de Finanças e Projetos 

Dsc. Maria Verônica Meira de Andrade - IFMA 

Dsc. Iberê Pereira Parente - IFMA 

 

Coordenação de Infraestrutura e Logística 

Dsc. Eriane de Paula - IFMA 

Msc. Sânara Adrielle França Melo - UEMA 

 

Coordenação de Relações Institucionais 

Msc. Rosany Maria Cunha Aranha - SAGRIMA 

Bac. Fernando Antônio Trinta Martins - IEMA 

 

Comissão Científica 

Dsc. Joaquim Bezerra Costa | Presidente - EMBRAPA COCAIS 

Dsc. Alexandre Ribeiro Araújo | Vice-Presidente - UFPI 

 

Coordenação do Zoo-Hackathon Nordeste 

Dsc. Luís Fernando Maia - IFMA 

 

Coordenação do Fórum de Coordenadores de Pós-graduação 

Dsc. Michelle Maia Parente - UFMA 

Dsc. Ivo Alexandre Leme da Cunha - UFMA 

 

Coordenação do Simpósio de Forragicultura e Pastagens 

Dsc. José Antônio Alves Cutrim - IFMA 

Dsc. Valéria Xavier de Oliveira Apolinário - UEMA 

 

Coordenação do Simpósio de Produção de Bovinos e Bubalinos 

Dsc. Daniele de Jesus Ferreira - UFMA 

Dsc. Anderson de Moura Zanine - UFMA 

 

Coordenação do Simpósio de Produção de Caprinos e Ovinos 

Dsc. Henrique Nunes Parente - UFMA 

COMISSÕES DO EVENTO 
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Coordenação do Simpósio de Produção de Aves e Suínos 

Dsc. Florisval Protasio da Silva Filho - IFMA 

Dsc. Felipe Barbosa Ribeiro - UFMA 

 

Coordenação do Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos 

Genéticos Animais 

Dsc. Afrânio Gonçalves Gazolla - UEMA 

Dsc. José Lindenberg Rocha Sarmento - UFPI 

Dsc. Luiz Antonio Silva Figueiredo Filho - IFMA 

 

Coordenação da Sessão Científica/Apicultura 

Dsc. Eleuza Gomes Tenório - UEMA 

 

Coordenação da Sessão Científica/Aquicultura 

Dsc. Msc. Carine Belarmino do Nascimento - IFMA 

 

Coordenação da Sessão Científica/Equideocultura 

Dsc. Dsc. Afrânio Gonçalves Gazolla - UEMA 

 

Coordenação da Sessão Científica/Zootecnia de Precisão 

Dsc. Raniel Lustosa de Moura – IESM 
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XI FÓRUM DE COORDENADORES DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ZOOTECNIA E RECURSOS PESQUEIROS DO NORDESTE 

Organizadores: 

Prof. Dr. Ivo Alexandre Leme da Cunha (UFMA) 

Profa Dra. Michelle de O. Maia Parente (UFPI) 

  

DIA 24/11/2021 

Horário Palestra/Palestrante 

08h30 – 09h00 Abertura do Fórum 

09h00 – 11h00 

Avaliação da Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos Pesqueiros: o que fizemos até aqui. 
  
Palestrante: Prof. Dr. Ronaldo Lopes Oliveira (UFBA/CAPES) 
  
Mediadores: Fernando Carvalho Silva (Pró-reitor da AGEUFMA/ UFMA) 

11h00 – 12h30 

Perspectivas de Editais e ações das Fundações de Pesquisa Estaduais para 2022 
  
Palestrante: Prof. Dr. André Luís Silva dos Santos (IFMA/Presidente da FAPEMA) 
  
Mediadores: Prof. Dr. Roberto Germano Costa (UFPB/Presidente da FAPESQ) 

12h30 – 14h30 Almoço 

14h30 – 16h30 
  

Mestrado Profissional em Zootecnia e Recursos Pesqueiros: Situação Atual e Novas 
Perspectivas. 
  
Palestrante: Prof. Dr. Márvio Lobão Teixeira de Abreu (UFLA) 
  
Mediador: Prof. Dr. Arnaud Azevedo Alves (UFPI).          

16h30 – 18h00 

A importância das Redes de Pesquisa em Programas de Pós-Graduação para a região 
Nordeste. 
  
Palestrante: Profa. Dra. Concepta Margaret McManus Pimentel (UNB) 
  
Debatedores: Prof. Dr. Roberto Germano Costa (UFPB/Presidente da FAPESQ) 

18h00 -18h30 
Encerramento do X Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos 
Pesqueiros do Nordeste 

PROGRAMAÇÃO - 24/11/21 (QUARTA) 
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Simpósios 

Horário 25/11 (Quinta-feira) 

8h00 - 9h00 Sessão pôster 

09h00 - 10h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Eficiência da suplementação de bovinos à pasto: período chuvoso vs período de seca 
Palestrante: Dr. José Neuman Miranda Neiva (UFT) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Terminação de ovinos utilizando dietas com alto concentrado: é viável nutricionalmente? 
Palestrante: Dr. Evandro Maia Ferreira (ESALQ/USP) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Palestra: Soluções ambientais sustentáveis para construção de aviários 
Palestrante: Dra. Irenilza de Alencar Nääs (UNICAMP) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Desafios para a conservação e melhoramento genético de cavalos nacionais 
Palestrante: Dra. Sandra Aparecida Santos (EMBRAPA Pantanal) 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Palestra: Serviços ambientais em ecossistema de pastagem 
Palestrante: Dr. José Carlos Batista Dubeux Junior (University of Florida) 

10h00 - 11h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Ciência dos dados e sua contribuição para a sustentabilidade do sistema de criação de bovinos 
leiteiros 
Palestrante: Dr. Luiz Gustavo Ribeiro Pereira (EMABRA-Gado de Leite) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Planejamento nutricional para ovinos e caprinos em pastagem tropical 
Palestrante: Dra. Juliana Silva de Oliveira (UFPB) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Palestra: Novas tecnologias de TI usadas na gestão da água e geração de energia elétrica via biodigestores 
Palestrante: Dr. Paulo Armando Victória de Oliveira (EMBRAPA Suínos e Aves) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Desafios para a conservação e melhoramento genético de bovinos de corte no Nordeste brasileiro 
Palestrante:Dr. Raphael Bermal Costa (UFBA) 

PROGRAMAÇÃO - 25/11/21 (QUINTA) 
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Horário 25/11 (Quinta-feira) 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Palestra: Sistemas integrados de produção animal no Trópico Úmido 
Palestrante: Dr. Luciano Cavalcante Muniz (UEMA) 

11h00 - 12h00 

Simpósio I - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Mediador: Dr. Anderson Zanine(UFMA) 
Palestrantes: Dr. Luiz Gustavo Ribeiro Pereira (EMBRAPA-Gado de leite) e Dr. José Neuman Miranda Neiva 
(UFT) 
Convidado: José Ataíde (Fazenda e Laticínio Jataí) 

Simpósio II - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Mediador: Dr. Henrique Nunes Parente (UFMA) 
Palestrantes: Dr. Evandro Maia Ferreira (ESALQ/USP) e Dra. Juliana Silva de Oliveira (UFPB) 
Convidado: Maurício Macedo (Aprisco Bacuris) 

Simpósio III - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Mediador: Dr. Florisval Protásio da Silva Filho (IFMA) 
Palestrantes: Dra. Irenilza de Alencar Nääs (UNICAMP) e Dr. Paulo Armando Victória de Oliveira (EMBRAPA 
Suínos e Aves) 
Convidado: José Ricardo Andrade Melo (Frango Americano) 

Simpósio IV - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de 
Recursos Genéticos Animais 
Mediador: Dr. Afrânio Gonçalves Gazolla (UEMA) 
Palestrantes: Dra. Sandra Aparecida Santos (EMBRAPA Pantanal) e Dr. Raphael Bermal Costa (UFBA) 
Convidados: Dr. José Alberto Tavares 

Simpósio V - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Mediador: Dra. Valéria Xavier de Oliveira Apolinário (UEMA) 
Palestrantes: Dr. José Carlos Batista Dubeux Junior (University of Florida) e Dr. Luciano Cavalcante Muniz 
(UEMA) 
Convidados: José Hilton Coelho de Sousa (Senar - MA) 

12h00 - 14h00 Almoço 

14h00 - 15h00 Sessão pôster 

15h00 - 16h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Desafios da sustentabilidade na cadeia produtiva da bovinocultura de corte. 
Palestrante: Dr. Guilherme Cunha Malafaia (EMBRAPA - Gado de Corte) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Qualidade da carne ovina e caprina: desafios e perspectivas 
Palestrante: Dra. Patrícia Guimarães Pimentel (UFC) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Palestra: Experiências inovadoras sustentáveis na avicultura de postura 
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Horário 25/11 (Quinta-feira) 

Palestrante: Me. Tarcísio Simões Pereira Agostinho (Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Avanços tecnológicos para estudos genéticos de caprinos e ovinos nacionais 
Palestrante: Dr. Kleibe de Moraes Silva (EMBRAPA Caprinos e Ovinos) 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Palestra: Manejo do pastejo e o aumento da produção animal em pastagem 
Palestrante: Dr. Sila Carneiro da Silva (ESALQ) 

16h00 - 17h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Avanços nutrigenéticos dos zebuínos para qualidade da carne 
Palestrante: Dr. Luiz Lehmman Coutinho (ESALQ) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Possibilidades de agregação de valor para a carne ovina 
Palestrante: Dra. Élen Silveira Nalério (EMBRAPA Pecuária Sul) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Palestra: Recentes avanços na nutrição de codornas 
Palestrante: Dr. Jose Humberto Vilar da Silva (UFPB) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Caracterização produtiva como ferramenta para a sustentabilidade de raças nacionais 
Palestrante: Dra. Débora Andréa Evangelista Façanha (UNILAB) 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Palestra: Uso da modelagem de sistemas de produção animal em pastagem diante das mudanças climáticas. 
Palestrante: Dr. Márcio André Stefanelli Lara (UFLA) 

17h00 - 18h00 

Simpósio I - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Mediador: Dra. Daniele de Jesus Ferreira (UFMA) 
Palestrantes: Dr. Luiz Lehmman Coutinho (ESALQ) e Dr. Guilherme Cunha Malafaia (EMBRAPA - Gado de 
Corte) 
Convidado: Dr. Clésio dos Santos Costa (Cargill-Nutron) 

Simpósio II - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Mediador: Dra. Michelle de Oliveira Maia Parente (UFMA) 
Palestrantes: Dra. Patrícia Guimarães Pimentel (UFC) e Dra. Élen Silveira Nalério (EMBRAPA Pecuária Sul) 
Convidado: Sérgio Medeiros (SENAR) 

Simpósio III - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Mediador: Dr. Felipe Barbosa Ribeiro (UFMA) 
Palestrantes: Me. Tarcísio Simões Pereira Agostinho (Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI) 
e Dr. José Humberto Vilar da Silva (UFPB) 
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Horário 25/11 (Quinta-feira) 

Convidados: Dr. Rafael Barbosa de Souza ( Nutricionista Heus Brasil Nutrição Animal) 

Simpósio IV - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de 
Recursos Genéticos Animais 
Mediador: Dr. José Lindenberg Rocha Sarmento (UFPI) 
Palestrantes: Dr. Kleibe de Moraes Silva (EMBRAPA Caprinos e Ovinos) e Dra. Débora Andréa Evangelista 
Façanha (UFERSA) 
Convidados: Dr. Antônio Sérgio Cordeiro de Medeiros 

Simpósio V - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Mediador: Dr. William de Jesus Ericeira Mochel Filho (FUND. BRADESCO) 
Palestrantes: PhD Sila Carneiro da Silva (ESALQ) e Dr. Márcio André Stefanelli Lara (UFLA) 
Convidados: Epitácio Rocha - Pecuárista 
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Simpósios 

Horário 26/11 (Sexta-feira) 

8h00 - 9h00 Sessão pôster 

09h00 - 10h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Boas práticas de bem estar animal no manejo de bovinos e bubalinos 
Palestrante: Dr. Mateus José Rodrigues Paranhos da Costa (UNESP) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Até que ponto o bem-estar e o conforto térmico afetam a produção dos pequenos ruminantes? 
Palestrante: Dr. Edilson Paes Saraiva (UFPB) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Aves e Suínos 
Palestra: Nutrição para o sucesso e a sustentabilidade da produção suína 
Palestrante: Dr. Márvio Lobão Teixeira de Abreu (UFLA) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Histórico, experiências e desafios do bovino Curraleiro Pé-Duro para produção animal sustentável 
Palestrante: Marcos Conde Medeiros – Diretor Técnico da ABCPD 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Palestra: O modelo Benchmarking de avaliação da produção em pastagem: caracterização, resultados e 
análises 
Palestrante: Dra. Janaina Martuscello (UFSJ) 

10h00 - 11h00 

Simpósio I - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Palestra: Avanços zoogenéticos de bubalinos para produção de carne e leite 
Palestrante: Dr. Willian Gomes Vale (UECE) 

Simpósio II - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Palestra: Biotecnologias na reprodução de ovinos e caprinos: qual caminho seguir? 
Palestrante: Dr. Jeferson Ferreira da Fonseca (EMBRAPA Caprinos e Ovinos) 

Simpósio III - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Palestra: Inovações tecnológicas do setor privado a serviço da sustentabilidade na produção animal 
Palestrante: Dr. Nei André Arruda Barbosa (Degussa-Evonik) 

Simpósio IV - Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos 
Animais 
Palestra: Desenvolvimento da produção Animal sustentável: a experiência da galinha Canela-Preta 
Palestrante: Dr. Marcos Jacob (EMBRAPA Meio-Norte) 

Simpósio V - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 

PROGRAMAÇÃO - 26/11/21 (SEXTA) 
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Horário 26/11 (Sexta-feira) 

Palestra: Uso de Geotecnologias aplicadas na avaliação e manejo de pastagem 
Palestrante: Dr. Aldo Torres Sales (UFPE) 

11h00 - 12h00 

Simpósio I - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Bovinos e Bubalinos 
Mediador: Dra. Daniele de Jesus Ferreira (UFMA) 
Palestrantes: Dr. Mateus José Rodrigues Paranhos da Costa (UNESP) e Dr. Willian Gomes Vale (UECE) 
Convidado: Dr. Savigny Serejo Sauáia (Agrobúfalo Brasil). 

Simpósio II - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Caprinos e Ovinos 
Mediador: Dra. Ana Paula Ribeiro de Jesus (UFMA) 
Palestrantes: Dr. Edilson Paes Saraiva (UFPB) e Dr. Jeferson Ferreira da Fonseca (EMBRAPA Caprinos e 
Ovinos) 
Convidado: Assub Neto (Estância Liberdade) 

Simpósio III - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Produção de Aves e Suínos 
Mediador: Dr. Felipe Barbosa Ribeiro (UFMA) 
Palestrantes: Dr. Márvio Lobão Teixeira de Abreu (UFLA) e Dr. Nei André Arruda Barbosa (Degussa-Evonik) 
Convidado: Paulo Henrique Alves (Responsável Técnico da Purinutre Nutrição Animal - Balsas) 

Simpósio IV - Mesa redonda -Simpósio Nordestino de Melhoramento e Conservação de Recursos 
Genéticos Animais 
Mediador: Dr. Afrânio Gonçalves Gazolla (UEMA) 
Palestrantes: Dr. Marcos Medeiros (ABCPC) e Dr. Marcos Jacob (EMBRAPA Meio-Norte) 
Convidados: A confirmar 

Simpósio V - Mesa redonda - Simpósio Nordestino de Forragicultura e Pastagem 
Mediador: Dr. José Antonio Alves Cutrim Junior (IFMA) 
Palestrantes: Dra. Janaina Martuscello (UFSJ) e Dr. Aldo Torres Sales (UFPE) 
Convidados: Samir Agronicolau 

12h00 - 14h00 Almoço 

14h00 - 15h00 Sessão pôster 

 

Sessões Científicas 

Horário 26/11 (Sexta-feira) 

14h00mim - 15h00min Sessão pôster 

15h00mim - 16h00min 
Sessão I - Zootecnia de precisão 
Palestra: Avanços e inovações no agronegócio 
Palestrante: Samuel Vidigal (Plan Agro) 



11 

 

Horário 26/11 (Sexta-feira) 

Sessão II - Apicultura 
Palestra: Panorama da apicultura e da meliponicultura brasileira 
Palestrante: José Soares de Aragão Brito (Presidente da CBA) 

Sessão III - Equideocultura 
Palestra: Criação de Equinos voltado para o esporte 
Empresa: Carlos Daniel Rocha Silva (Médico veterinário/ Empresa Equus Medina Equina) 

Sessão IV – Aquicultura 
Palestra: Tecnologias produtivas de organismos aquáticos em regiões da Bahia 
Palestrante: Marcelo Carneiro De Freitas (UFRB) 

16h00mim - 17h00min 

Sessão I - Zootecnia de precisão 
Palestra: Pecuária 4.0: a era digital chega à produção animal 
Palestrante: Ailton Rodrigues Pereira (AQUABIT) 

Sessão II - Apicultura 
Palestra: Fatores que influenciam a safra e o mercado do mel 2021 no Nordeste 
Palestrante: Euler Gomes Tenório (Presidente da FEMAMEL) 

Sessão III - Equideocultura 
Palestra: Fundamentos do manejo de equinos 
Palestrante: Gilton Ramos de Argôlo – Eng. Agr MSc. 

Sessão IV - Aquicultura 
Palestra: Larvicultura da espécie nativa bagrinho como subsídio para o desenvolvimento de sua 
cadeia produtiva 
Palestrante: Dra. Yllana Ferreira Marinho (UFMA) 

17h00min - 18h00min 

Sessão I – Mesa redonda - Zootecnia de precisão 
Mediador: Dr. Raniel Lustosa de Moura (IESM) 
Palestrantes: Samuel Vidigal (Plan Agro) e Ailton Rodrigues Pereira (AQUABIT) 
Convidados: Iomar bezerra da Silva (Produtor de Ovinos) 

Sessão II - Mesa redonda - Apicultura 
Mediador: Eleuza Gomes Tenório (Professora Apicultura e Meliponicultura - UEMA) 
Palestrantes: José Soares de Aragão Brito (Presidente da CBA) e Euler Gomes Tenório (Presidente da 
FEMAMEL) Convidado: Alessandro Furtado 
Figueiredo (Apicultor, Centro Novo – MA) 

Sessão III - Mesa redonda - Equideocultura 
Mediador: Dr. Afrânio Gazolla 
Palestrantes: Carlos Daniel Rocha Silva (Med. Vet.) e Gilton Ramos de Argôlo (Eng. Agr MSc.) 
. 

Sessão IV - Mesa redonda - Aquicultura 
Mediadores: Carine Belarmino do Nascimento (IFMA) 
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Horário 26/11 (Sexta-feira) 

Palestrantes: Marcelo Carneiro De Freitas (UFRB) e Dra. Yllana Ferreira Marinho (UFMA) 
Convidado: Carolina Vieira (Empresa: Aquicultura Santa Lourdes, Ceará) 
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Total de inscritos: 578 
Produtores: 5 inscritos 

Profissionais: 47 inscritos 

Palestrantes e Organização: 60 inscritos 

Estudantes de pós-graduação: 68 inscritos 

Estudantes de graduação: 398 inscritos 

 

Origem dos inscritos 
Maranhão: 272 inscritos 

Pernambuco: 67 inscritos 

Piauí: 47 inscritos 

Ceará: 38 inscritos 

Paraíba: 29 inscritos 

Bahia: 28 inscritos 

Rio Grande do Norte: 22 inscritos 

Minas Gerais: 22 inscritos 

Alagoas: 10 inscritos 

São Paulo: 10 inscritos 

Goiás: 5 inscritos 

Pará: 5 inscritos 

Mato Grosso: 4 inscritos 

Mato Grosso do Sul: 3 inscritos 

Rio Grande do Sul: 3 inscritos 

Tocantins: 3 inscritos 

Sergipe: 3 inscritos 

Paraná: 2 inscritos 

Distrito Federal: 1 inscritos 

Rio de Janeiro: 1 inscritos 

Acre: 1 inscritos 

Santa Catarina: 1 inscritos 

Espírito Santo: 1 inscritos 

 

Total de trabalhos submetidos: 311 
Sistemas de Produção Animal: 107 trabalhos 

Nutrição e Produção de Ruminantes: 81 trabalhos 

Forragicultura e Pastagens: 45 trabalhos 

Nutrição e Produção de Não-Ruminantes: 28 trabalhos 

Genética, Genômica, Melhoramento e Reprodução animal: 20 trabalhos 

Ensino, Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável: 7 trabalhos 

Ambiência, Bioclimatologia, Bem-Estar, Etologia e Agroecologia: 7 trabalhos 

Tecnologias de Produtos de Origem Animal: 6 trabalhos 

Apicultura, Meliponicultura e Animais Silvestres: 5 trabalhos 

Aquicultura e Piscicultura: 4 trabalhos 

Nutrição e Criação de Animais Pet: 1 trabalho 

  

NÚMEROS DO EVENTO 
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RESUMO  

O consumo per capta de mel no Brasil ainda é um dos menores do mundo, por volta de 0,09kg/pessoa/ano, 

porém o mercado interno se configura como um potencial a ser explorado. Objetivou-se traçar o perfil do 

consumidor de produtos apícolas do município de Paulistana, Piauí. A pesquisa foi realizada nos períodos de 

outubro a dezembro de 2020 na cidade de Paulistana. Os dados foram obtidos a partir de formulários 

eletrônicos aplicados de forma remota na população local. A divulgação do questionário foi realizada a partir 

das mídias sociais. O questionário era compostos por alternativas simples ou perguntas e respostas curtas. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, parecer nº 4.432.795. Vários 

critérios foram analisados na pesquisa, entre eles: consumo de produtos apícolas, frequência de consumo 

desses produtos, local de comprasse etc. Os dados foram tabulados utilizando planilha eletrônica e submetidos 

a análise estatística descritiva para os dados quantitativos e qualitativos. 159 pessoas participaram da pesquisa. 

Entre os produtos apícolas mais conhecidos pelos pesquisados, o mel tem amplo destaque em relação aos 

demais produtos com 99,4% de reconhecimento. Logo após o mel, a cera, própolis, pólen e geleia real são os 

produtos apícolas mais lembrados pelo púbico com 81,4%, 53,2%, 41% e 34,4% respectivamente. A apitoxina, 

com 17%, também foi lembrada, assim como outros produtos. Já em relação ao consumo, o mel se distancia 

mais ainda dos demais produtos. 94,2% assumiram consumir mel cotidianamente. Quanto a própolis, 22,6% 

disseram consumir este produto. Em seguida, a cera ocupa a terceira colocação com 10,3%. Vale destacar o 

consumo da geleia real, que apesar do seu alto valor comercial, 5,2% responderam consumir de forma cotidiana 

tal iguaria, a frente, por exemplo, do pólen com apenas 1,3%. Quando perguntado o local de compra dos 

produtos apícolas, 43,6% disseram adquirir em feiras e 42,9% diretamente do produtor e 35,3% optaram por 

supermercado. Vendedores ambulantes corresponderam a 21,8%. Já em relação aos preços, 58,2% consideram 

o preço dos produtos apícolas justo. Na contra mão, 24, 2% acham caro. Para 17,6% o valor é considerado 

barato. Diante dos dados abordados, o consumo de produtos apícolas na região da cidade de Paulistana, Piauí 

mostra-se bastante promissor, destacando-se o mel, própolis e a cera. Todavia, é notório a necessidade da 

profissionalização do mercado apícola dessa região. 

PALAVRAS-CHAVE: Mel; Apis mellifera; Pólen 
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RESUMO  

O principal produto comercial das abelhas é o mel, que pode ser originado de abelhas sem ferrão 

Meliponicultura ou de Apis mellifera. Buscou-se analisar características do consumo de mel produzido por 

essas abelhas, no Município de Maringá- PR. Foi aplicado um formulário com duas partes distintas, uma para 

cada tipo de mel. Os formulários semiestruturados foram desenvolvidos na plataforma “Google Forms”, 

disponibilizados em redes sociais. Na parte designada a Apis mellifera, 140 pessoas responderam respostas. A 

maior parte (84,3%), era consumidor de mel. Entre os respondentes, 26,4% consumiram mel anualmente, 

23,6% mensalmente, 14,3% semanalmente e 12,1% diariamente. Sobre a quantidade de mel consumida, 30% 

alegou consumir entre 50 a 100 gramas/ano, 19,3% mais que 500g/ano, 10,7% entre 100 a 200g/ano, 8,6% 

entre 200 e  300g, 6,4% entre  400 a 500 gramas e os demais, 25% responderam por outras quantidades. Entre 

aqueles que não consomem, mel de Apis melífera, os motivos alegados foram: não possuir o costume (29,3%), 

não gostar do gosto (5%), não saber onde comprar (3,6%) e não achar o preço acessível (1,4%). No parte 

formulário sobre o consumo de mel de abelhas sem ferrão, foram obtidas 140 repostas. Entre os respondentes, 

75,7% (106) afirmaram já ter conhecimento sobre as abelhas sem ferrão. Referente ao consumo do produto, 

34% já consumiram, 20,7% nunca consumiram, e 45% não souberam informar. Os motivos declarados para o 

consumo foram: sabor característico (21,4%), benefícios à saúde (10%), valor nutricional (1,4%), por ser um 

produto considerado “gourmet” (0,7%). Os demais respondentes (66,5%) não consumem o mel de abelha sem 

ferrão. Os motivos para o não consumo estão: falta de costume (32,1%), não saber onde comprar (17,1%), não 

saber identificar um bom mel no momento da compra (16,4%), não achar o preço acessível (5%) e não gostar 

do gosto (2,1%), os demais respondentes consomem (27,3%). Sobe a quantidade consumida por ano, 21,4% 

consumiu 10 a 50 gramas, 5,7% entre 51 a 100 gramas, 3,6% entre 101 a 200 gramas e 2,9% mais que 200 

gramas. Podemos concluir que o consumo de mel de Apis mellifera está abaixo do recomendado, mas ainda 

assim, é superior ao consumo de mel de abelhas sem ferrão. Observou-se que muitas pessoas desconheciam 

abelhas sem ferrão, muito embora, tenham consumido seu mel. Sugere-se o desenvolvimento de políticas de 

incentivo ao consumo de mel de Apis melífera e abelhas sem ferrão, e a disseminação dos benefícios destes 

produtos. 

PALAVRAS-CHAVE: Apicultura; Meliponicultura; Hábitos de Consumo      
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RESUMO  

Introdução: A pesca é a atividade econômica de maior relevância para a manutenção das comunidades que 

tradicionalmente habitam a Amazônia, sua importância se evidencia na riqueza de espécies ictiológicas 

exploradas na região, constituindo-se base da economia local. Na contemporaneidade, a conservação dos 

recursos naturais dos ecossistemas se tornou notória e necessária, trazendo à luz dos discursos ambientalistas, 

a importância de se pensar em estratégias que contemplem a finitude dos serviços que a floresta amazômica 

proporciona ao mundo. Pensando nisso, o presente trabalho objetivou resumir as contribuições do Programa 

de Apoio à Psicultura Peixe Novo na sustentabilidade do manejo pesqueiro em comunidades tradicionais da 

Amazônia. Material e Métodos: O programa consiste em capacitar oito famílias em quatro comunidades 

ribeirinhas da bacia do médio rio Trombetas, afluente do rio Amazonas, em novas tecnologias de criação de 

Tambaqui (Colossoma macropomum), baseada nos princípios de valorização e conservação do meio ambiente, 

modificando a alimentação do peixe criado em um sistema tipo tanque de rede flutuante, com substituição da 

ração tradicional por ração de base natural a partir dos insumos regionais, como a polpa do açaí (Euterpe 

oleracea) e do camu camu (Myrciaria dubia). Produzida artesanalmente, a razão possui potencial nutracêutico 

(combinando componentes nutritivos e farmacêuticos), capaz de prevenir doenças no pescado e, 

consequentemente, no consumidor. Além disso, o projeto congrega alunos de diversos níveis de formação 

acadêmica (doutorado, mestrado, graduação e ensino médio), como forma de proporcionar foco na difusão do 

conhecimento científico e no desenvolvimento de valores e atitudes próprias da postura de cidadãos cada vez 

mais conscientes, participativos e solidários às questões ambientais. Resultados e Discussão: ao longo do 

desenvolvimento do Projeto Peixe Novo somam-se como resultados concretos a produção científica de três 

teses de doutorado; seis dissertações de mestrado, quinze trabalhos de conclusão de curso e trinta trabalhos de 

iniciação científica do ensino médio. Assim como, a produção de materiais paradidáticos e organizações de 

eventos de divulgação científica. Conclusões: tal projeto continua em andamento, buscando contribuir ainda 

mais na discussão de metodologias seguras e eficazes de intervenção socioambiental numa região de interesse 

nacional e internacional como a Amazônia. 

PALAVRAS-CHAVE: Recurso Pesqueiro; Manejo Sustentável; Novas Tecnologias de Criação de Pescado 

  



41 

 

 

EXIGÊNCIA DE MANTENÇA E EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE LISINA 

PARA  TAMBAQUI 

 
Rafael Silva Marchão 1; Felipe Barbosa Ribeiro 2; Jefferson Costa de Siqueira 2; Marcos Antonio 

Delmondes Bomfim 2; José Fernando Bibiano Melo 3; Romulo Jordão Neves Aroucha 4; Maylla Sousa 

de Lima 5; Marcos Vinícius Silva Bastos 5 

 
1 Universidade Federal do Vale do São Francisco - Petrolina, PE; 2 Universidade Federal do Maranhão - 

Chapadinha, MA; 3 Universidade Federal do Vale do São Francisco - Petrolina, PE; 4 Universidade Federal 

do Maranhão - Chapadinha, MA; 5 Universidade Federal do Maranhão - Chapadinha, MA 

RESUMO  

Tambaqui (Colossoma macropomum) é espécie amazônica que apresentar grande destaque na América do sul 

e central, principalmente pelo seu rápido crescimento e adaptação aos sistemas intensivos de produção. A lisina 

é um aminoácido essencial, utilizada quase que exclusivamente para a síntese proteica. A exigência de lisina 

para mantença pode ser definida como a quantidade de lisina ingerida para manter seu equilíbrio em nitrogênio 

corporal constante. A eficiência de utilização da lisina pode ser determinada pelo coeficiente de inclinação da 

reta entre o consumo de lisina e sua retenção. O objetivo deste estudo foi determinar a exigência de mantença 

e eficiência de utilização de lisina para tambaqui. Foram utilizados 100 tambaqui (121,23 ± 1,23 g) distribuídos 

em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamento e cinco repetições. Os tratamentos 

consistiram em dietas contendo 0,219; 0,438, 0,657 e 0,876% de lisina. Para determinar a exigência de lisina 

para mantença, avaliou-se a quantidade de lisina ingerida (mg kg-0,7 dia-1) para uma retenção de proteína igual 

a zero. A eficiência de utilização de lisina foi obtida pelo coeficiente de inclinação da reta entre o consumo de 

lisina (mg kg-0,7 dia-1) em função da retenção de lisina corporal (mg kg-0,7 dia-1). A exigência de lisina digestível 

para mantença de tambaqui (121) é de 82,03 mg kg-0,7dia-1, obtida por meio da equação Y = 7,361 (± 0,292) 

Lis - 603,785. (± 29,620) (P <0,0001; r² = 0,9437). A eficiência de utilização de lisina é de 55% obtida através 

da equação Y = 0, 545 (± 0,022) Lis - 447 (± 2,195) (P < 0,0001; r² = 0,9437). A determinação da exigência e 

eficiência de utilização de lisina para o tambaqui é um ponto de partida para elaboração de um modelo fatorial 

(mantença + produção) para qualquer fase de produção. Além disso, permitirá a indústria elabora rações com 

níveis de lisina adequados para o tambaqui, proporcionando menor excreção de compostos nitrogenados ao 

meio aquático e o equilíbrio entre a máxima produtividade e custo de produção. A exigência de lisina digestível 

para mantença de tambaqui é de 82,03 mg kg0,7 dia-1, com uma eficiência de utilização de 55%. 

PALAVRAS-CHAVE: Aminoácido essencial; Colossoma macropomum; Retenção de nitrogênio 
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RESUMO  

O tambaqui (Colossoma macropomum) se destaca como a espécie nativa mais criada no Brasil. O principal 

entrave da piscicultura brasileira é a carência de informações a respeito das exigências nutricionais, 

principalmente de peixes nativos. O conhecimento dessas exigências possibilita a formulação de rações 

balanceadas, potencializando a produtividade e diminuindo a concentração de resíduos na água. Objetivou-se 

avaliar os efeitos dos níveis dietéticos de lisina digestível sobre o desempenho de juvenis de tambaqui. Foram 

utilizados 210 juvenis de tambaqui (87,07g ± 1,79 g), distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, 

constituído por sete tratamentos, cinco repetições por tratamento e seis peixes por unidade experimental. Os 

tratamentos constituíram-se de rações isoenergéticas, isofosfóricas e isocálcicas, com seis níveis de lisina 

digestível (0,713; 0,988; 1,263; 1,538; 1813 e 2,088%) formuladas utilizando a técnica da diluição das dietas. 

Para o tratamento controle, foi adicionada lisina sintética (L-lisina HCl 78,4%) no primeiro nível de lisina 

digestível (0,713%) até atingir o nível da segunda dieta (0,988%). Os animais submetidos a dieta controle 

apresentaram respostas semelhantes aos alimentados com dieta contendo 0,988% de lisina digestível e 

superiores ao menor nível avaliado (0,713%) nas variáveis consumo de lisina digestível, conversão alimentar 

e eficiência de lisina para ganho de peso. A elevação dos níveis de lisina digestível aumentou de forma linear 

o consumo de lisina digestível e reduziu linearmente a eficiência de lisina digestível para o ganho de peso. 

Para o ganho de peso e a taxa de crescimento específico o modelo “Linear Response Plateau” – LRP foi o que 

melhor se ajustou aos dados, estimando em 1,58% a exigência para ambas as variáveis, a partir do qual houve 

um platô, essa melhora se deve ao suprimento da deficiência e melhor balanceamento dos aminoácidos, 

promovendo maior formação de tecido magro. Para o consumo de ração e conversão alimentar, o nível de 

lisina digestível da ração estimado por meio da primeira intersecção da equação quadrática com o platô obtido 

com o modelo LRP foi de 1,61% e 1,74%, respectivamente. A recomendação do nível de lisina digestível em 

rações para juvenis de tambaqui é de 1,58%, por proporcionar maior ganho de peso. 

PALAVRAS-CHAVE: Aminoácido essencial; Nutrição proteica; Técnica da Diluição 
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RESUMO  

A ovinocultura é uma atividade de grande importância social e econômica para a região Nordeste, mas grande 

parte do rebanho é criado extensivamente em pastagens com pouca ou nenhuma sombra, com forte exposição 

desses animais a fatores climáticos podendo levar os animais às condições de estresse pelo calor. Dentre as 

variáveis climáticas que exercem forte influência sobre o desempenho do animal, temperatura ambiente e a 

umidade relativa do ar se destacam interferindo na termorregulação. Com a finalidade de identificação do 

conforto do animal imposto pelo o ambiente, o índice de temperatura e de umidade (ITU), tem sido utilizado, 

facilitando a avaliação dos fatores ambientais sobre a produção animal. No entanto esses métodos não 

permitem uma generalização de informações que estão associadas ao gerenciamento de certezas, sendo para 

isso uma alternativa o uso da lógica Fuzzy. A lógica Fuzzy constitui uma técnica da inteligência artificial que 

incorpora a forma humana de pensar. Assim objetivou-se, desenvolver um modelo neuro-fuzzy para estimar o 

índice de conforto térmico (ITC) em ovinos a partir da temperatura do ar e da umidade relativa. O estudo foi 

realizado no município de Juazeiro-BA. Foram utilizados dados horários diários dos anos 2008 a 2016. As 

variáveis meteorológicas analisadas foram Temperatura e Umidade do ar, disponibilizados pela estação 

meteorológica do laboratório de meteorologia LABMET-UNIVASF. Após a obtenção dos dados foram 

calculados o (ITU) para ovinos da região. As fórmulas utilizadas foram à mesma descrita por Thom. Os dados 

foram processados no Microsoft Office Excel. Para desenvolvimento do sistema neuro-fuzzy foram definidos 

como variáveis de entrada: temperatura ar e umidade relativa; variável de saída. De um total de 2.579 conjuntos 

de dados, 70% foram utilizados para o treinamento da neuro-fuzzy ajustada para predizer (ITC), para a 

validação da equação, foram utilizados os outros 30%. As simulações foram empregadas com o auxílio do 

software de modelagem Fuzzy Toolbox do Matlab. O resultado da modelagem neuro-fuzzy obteve erro de 

0,61%. Em trabalho onde os autores estimaram a temperatura do globo negro, obteve erro de 0,74%, apresentou 

coeficiente de determinação R² =93,37%. Esses resultados indicam boa precisão do modelo, com base na 

literatura citada. O modelo Neuro-Fuzzy proposto permite estimar, índice de conforto térmico para ovinos. 

Podendo auxiliar na tomada de decisões para a criação de ovinos no do Vale de São Francisco. 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiência; Bioclimatologia; Ovinocultura 
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RESUMO  

A bovinocultura vem crescendo e ganhando espaço no Nordeste brasileiro, região que apresenta elevadas 

temperaturas, intensa radiação solar e baixa umidade, causando desconforto animal. Nesse contexto, surgiram 

diversos estudos no âmbito da bioclimatologia, que é a ciência que estuda o clima e os seres vivos, assim, uma 

das formas desenvolvidas para mensurar o nível de estresse é o Índice de Temperatura e Umidade (ITU). O 

objetivo desse trabalho foi realizar o estudo bioclimático do município de Petrolina-PE, para à produção de 

bovinos. A área de estudo foi em Petrolina-PE, inserida na região do Submédio São Francisco. A primeira 

etapa consistiu em um levantamento de dados meteorológicos dos anos de 2011 a 2020. Os dados diários 

médios da temperatura e umidade relativa foram disponibilizados pelo o laboratório de meteorologia-

UNIVASF. Calculou-se o ITU, de acordo com o modelo proposto por Thom (1959). Levaram-se em 

consideração os seguintes critérios: número de dias com ITU inferior a 70, ausência de estresse; entre 71 a 78, 

crítico; 79 a 83, perigo; e superior a 83, emergência (HAHN, 1985). Foram feitos histogramas diários. A análise 

dos dados foi realizada no programa Excel. Foi possível observar que os valores de temperatura do ar oscilaram 

entre 29,8 e 32,3 °C. Baeta e Souza (1997) consideram que, para bovinos, as melhores condições climáticas 

seriam de temperatura entre 10 e 27 ºC, o estresse ocasionado por altas temperaturas ambientais pode 

influenciar direta e indiretamente na homeostase animal, causando impactos negativos na produção, 

reprodução e crescimento animal. O ITU máximo observado foi 84,0 em dezembro de 2016, com temperatura 

de 31,4 °C e a umidade relativa de 74,4 % Este valor esteve dentro da faixa de perigo segundo a pesquisa 

de Hahn et al. (1985). Em 2016 foi o ano que ocorreu as maiores frequências do ITU entre 79,0 a 83,0 que 

segundo Hahn et al. (1985) consideram-se ambiente de perigo. A fórmula descrita pelo autor representa bem 

as condições severas do ambiente de Petrolina, PE mostrando desconforto térmico para a espécie bovina, os 

produtores devem fazer uso de técnicas de construções, instalações e manejo que minimize o estresse 

ocasionado pelas características climatológicas do município. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioclimatologia; Bovinocultura; Conforto térmico 
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RESUMO  

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do modelo PHYGROW em simular a produção de biomassa 

total em área da caatinga do cariri paraibano durante a etapa de calibração do modelo. O PHYGROW é um 

modelo desenvolvido com o intuito de simular a produção de forragem em vegetações nativas através de 

parâmetros de solo, clima, planta e animal. Foram colhidos dados de produção de forragem total nos anos de 

2017 e 2021, em vegetações nativas do tipo Caatinga hiperxerófila, localizadas no município de São João do 

Cariri – PB, apresentando temperatura média de 25,2 °C, precipitação média de 400 mm e umidade de 70%. 

Para  quantificar a biomassa do estrato herbáceo foi estabelecido um transecto em área de Caatinga, adotando 

o método direto, com moldura de 0,25 m², a avaliação da cobertura do solo foi estimado pelo método visual, 

classificando 0 a 100%, já para o estrato arbustivo/arbóreo, utilizou-se um retângulo de 10 m² (5 x 2 m), 

estimada a massa de forragem através da pesagem de dois galhos (ramos) representativos e realizado a 

contagem de todos os galhos (ramos) nas delimitações de amostragem supracitada. Para calibração do modelo 

foi utilizado a plataforma virtual PHYWEB alimentado com os dados colhidos no campo. 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, desvio padrão e análise de regressão linear, sendo possível 

verificar a correspondência entre valores reais e simulados de biomassa através do coeficiente de determinação 

(R2). A produção de biomassa média obtida foi de 1329,875 kg.ha-1 e a produção média estimada pelo modelo 

PHYGROW foi de 1171,75 kg.ha-1. O desvio padrão da biomassa herbácea simulada (395 kg.ha-1) foi inferior 

ao da biomassa observada (559 kg.ha-1), isso mostra que não houve 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, com 81% da variabilidade na biomassa medida, explicada pelos 

resultados do modelo de simulação quando o modelo foi calibrado. O modelo pode prever a produção anual 

de biomassa e  ser utilizado como ferramenta para planejar o orçamento de forragem da propriedade, indicando 

em quais meses haverá forragem excedente que deverá ser armazenada, bem como períodos em que haverá 

escassez de forragem devendo o produtor fornecer suplementação aos animais. O PHYGROW pode ser usado 

como ferramenta para estimar a produção de biomassa total, da vegetação de caatinga, sendo importante no 

planejamento forrageiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Modelos Mecanicistas; Phyweb; Planejamento 

ACKNOWLEDGMENTS  

CAPES, UFC, GEFAR, PROJETO MODELAGEM, UFPB, NUTRIARIDUS. 

 

  



48 

 

CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS DA SILAGEM DE CAPIM BRS CAPIAÇU 

COM APLICAÇÃO DE INOCULANTE BACTERIANO EM DIFERENTES IDADES DE 
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RESUMO  

 Introdução: Silagens produzidas com forrageiras com alto teor de umidade podem criar condições para 

atuação de microrganismos indesejáveis, que promovem fermentações secundárias e tem como resultado 

grande perdas de massa de matéria seca e energia decorrente da produção de gás carbônico e água. A utilização 

de inoculantes bacterianos entra nesse contexto, diminuindo as perdas devido a predominância de fermentação 

lática, produzindo silagens com bom valor nutritivo. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as 

perdas fermentativas da silagem do capim BRS Capiaçu com aplicação de inoculante bacteriano em diferentes 

idades de corte. Material e Métodos: A pesagem dos silos antes e após a ensilagem para determinação 

quantitativa das perdas por gases, do índice de recuperação de matéria seca e das perdas por efluentes foi 

realizada no Laboratório de Pesquisa e Nutrição Animal (LAPEN) da Universidade Federal do Piauí – UFPI. 

Os silos laboratoriais foram confeccionados de PVC com dimensões de 50x10. No fundo de cada silo continha 

areia seca, que foi separada da forragem por tela sombrite para permitir quantificar o efluente produzido. Os 

silos foram fechados com tampas com válvulas Bunsen para o escape dos gases, lacrados com fita adesiva. Os 

silos foram armazenados em temperatura ambiente e após 83 dias de ensilagem, foram abertos. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2X3. Os tratamentos corresponderam 

às combinações de inoculante bacteriano, e idades de corte do capim, assim identificados: Fator 1 – Aplicação 

de inoculante bacteriano no momento da ensilagem: presença (C) e ausência de inoculante (S); Fator 2 – Idades 

de corte do capim: 85, 110 e 135 dias. Sob esse arranjo foram gerados 6 tratamentos. Cada tratamento foi 

avaliado com quatro repetições, totalizando vinte e quatro silos experimentais (unidades experimentais). 

Resultados e Discussão: Não foi detectado efeito de interação (P>0,05) entre idades de corte e aplicação de 

inoculante nos valores de perdas por gases e índice de recuperação de matéria seca. Menores perdas de gases 

e maiores recuperações de matéria seca foram detectadas nas silagens aos 110 e 135 dias. A aplicação de 

inoculante não afetou nos teores de perdas por gases, no entanto, silagens inoculadas aumentaram a 

recuperação de matéria seca quando comparadas as silagens sem aplicação de inoculante. Houve interação 

(P<0,05) entre idades de corte e aplicação de inoculante nos valores de perdas por efluentes. A aplicação de 

inoculante reduziu as perdas por efluentes com o avanço das idades de corte. Houve redução significativa nas 

perdas por efluentes e maior índice de recuperação da matéria seca com o aumento do teor de matéria seca 

devido ao avanço nas idades de corte e aplicação de inoculante. A ação de bactérias homoláticas presentes no 

inoculante competem com microrganismos existentes na microflora epifítica, aumentando a eficiência 

fermentativa, diminuindo as perdas. Conclusões: Silagens manejadas aos 110 e 135 dias com aplicação de 

inoculante reduzem perdas fermentativas na forma de efluentes, aumentando os índices de recuperação de 

matéria seca.   

PALAVRAS-CHAVE: aditivos; ensilagem; Pennisetum purpureum 
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RESUMO  

O excedente da produção de manga que seria descartado no meio ambiente pode ser conservado na forma de 

silagem, mas este material possui baixo teor de matéria seca (MS) e excesso de carboidratos solúveis (CS), 

que pode comprometer a fermentação, sendo necessário associá-la à outro material para suprir esta deficiência. 

O sorgo é uma alternativa, pois possui teores de MS, CS e capacidade tampão adequados para ensilagem. O 

objetivo com este estudo foi analisar os efeitos da associação de manga e sorgo na ensilagem. O experimento 

ocorreu na EMBRAPA Semiárido, Petrolina-PE. O delineamento foi o inteiramente casualizado, constituído 

por quatro tratamentos: T1–100% sorgo+0% manga; T2-75% sorgo +25% manga; T3-50% sorgo+50% manga 

e T4–25% sorgo+75% manga, na ensilagem, com base na Matéria Fresca (MF). O material foi ensilado em 

silos de PVC com 10 cm de diâmetro e 50 cm de altura, equipados com uma válvula Bunsen para permitir a 

saída dos gases e com 1 kg de areia seca no fundo deste silo, protegida por uma tela plástica, impedindo o 

contato do material ensilado com a areia, permitindo a drenagem do efluente. Os silos foram abertos 35 dias 

após a ensilagem e realizaram-se as seguintes análises: pH, nitrogênio amoniacal, perdas por gases e efluentes 

e densidade. Foi realizada a análise de variância e regressão a 5% de probabilidade. A inclusão de manga na 

silagem de sorgo influenciou negativamente no pH que variou de 3,7 a 3,4,  valores estes abaixo do 

preconizado para uma silagem bem conservada (3,8 a 4,2). A alta concentração de carboidratos solúveis na 

manga provavelmente resultou em elevada produção de ácidos orgânicos, diminuindo o pH. Não houve efeito 

dos tratamentos sobre nitrogênio amoniacal, que foi de 1,4. A rápida redução do pH, provavelmente inibiu a 

atividade de Clostridium spp, conservando a qualidade protéica da silagem. As perdas aumentaram conforme 

o teor de manga na silagem foi maior, variando de 5,4 a 11,9 % da MS para gases e 72 à 88 kg/ton.MF para 

efluentes. O pH abaixo de 3,8 permitiu a ocorrência de fermentação alcoólica e neste processo ocorre a 

produção de CO2, aumentado as perdas por gases, já as perdas por efluentes foram favorecidas pelo elevado 

teor de umidade da manga. A densidade da silagem aumentou de 603 para 774 kg.MF/m³ conforme aumentou 

a quantidade de manga. Isto ocorreu devido à maior facilidade de compactação do material com menor teor de 

MS. A associação da manga ao sorgo forrageiro resulta em uma silagem bem conservada. 

PALAVRAS-CHAVE: conservação de forragens; ensilagem; subprodutos 
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RESUMO  

O Sorgo Granífero dispõe de mecanismos de adaptação ao déficit hídrico, tornando-o resistente às secas e altas 

temperaturas, e também tolerante a salinidade do solo. Para avaliar do metabolismo da planta é importante à 

quantificação de características como fotoprotetores de folhas, transpiração, fotossíntese líquida, variáveis 

biométricas, dentre outros. Pesquisas  demonstram  as  variações  ocorridas  nas  trocas  gasosas das plantas 

ocorridas  em função da aplicação de produtos fertilizantes ou condicionadores de solos,  com  efeitossobre  os 

processos  metabólicos  das  plantas. Objetivou-se verificar o impacto da aplicação de doses de resíduo de 

laticínio nas variáveis fisiológicas da cultura do Sorgo. O experimento foi desenvolvido em vasos de 20 

dm3 dispostos em blocos casualizados, sendo 7 tratamentos elaborados a partir de 5 doses do efluente no estado 

pastoso aplicadas de acordo com os níveis de 50, 100, 150 e 200% da recomendação de nitrogênio para a 

cultura de acordo com norma CONAMA, em 4 repetições. Ademais as testemunhas 100% + PK, a adubação 

NPK e a testemunha adicional. Os dados coletados passaram por análise de variância, teste de Tukey e análise 

de regressão considerando o nível de 5% de probabilidade.  As avaliações fisiológicas foram realizadas aos 75 

dias após a semeadura do sorgo e ocorreram verificações das taxas de clorofila a e b, por conseguinte aferidas 

com o uso do clorofilômetro digital portátil, e da taxa fotossintética, da condutância estomática e da taxa de 

transpiração que sucessivamente foram mensuradas a partir do equipamento IRGA modelo LCpro-SD. As 

taxas de clorofila a e b não sofreram grandes alterações nas porcentagens de 50, 100, 150% do lodo na 

adubação com PKL diferindo apenas da testemunha, e na aplicação de 200% sofreram alterações 

consideráveis. Os teores de clorofila para o experimento com NPK e as doses de lodo apresentaram pequenas 

alterações, entretanto os resultados da testemunha e da aplicação do NPK foram diferentes. As demais taxas 

obtiveram resultados não significativos. A adição de lodo orgânico melhorou a fotossíntese e 

consequentemente o desenvolvimento do Sorgo, promovendo, nas condições do trabalho, melhores 

circunstâncias para o cultivo de sorgo em solos arenosos quando comparadas ao solo não fertilizado ou 

submetido à adubação mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo sólidos ; Clorofila; Sorghum spp. 
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RESUMO  

A Hemarthria altissima (Poir.) Stapf e C. E. Hubb., gramínea perene tropical, tem ganhando espaço na 

produção de bovinos de corte devido não apenas à tolerância ao frio, mas também por possui digestibilidade 

de folha e colmo similar. Embora a hemárthria geralmente mantenha maior digestibilidade na maturidade tardia 

do que outras gramíneas de estação quente, a PB diminui substancialmente e pode não atender às necessidades 

da maioria dos animais.  Objetivou-se avaliar o efeito dos diferentes níveis de suplementação líquida a base de 

melaço enriquecido com ureia (32% PB) na digestibilidade de H. altissima. O experimento foi conduzido no 

galpão de Eficiência Alimentar, no Centro de Pesquisa e Educação do Norte da Flórida em Marianna, EUA. 

Foram utilizadas 12 novilhas (400 ± 32 kg de PV) e 12 bovinos adultos machos castrados e canulados (680 ± 

115 kg de PV), ambos da raça Angus. A distribuição foi realizada por meio do peso e do sexo em delineamento 

em blocos casualizados, num período de 28 dias em 4 tratamentos: (CTL) acesso ad libitum ao feno de 

hemárthria (FH); (SUP2) acesso ad libitum ao FH e suplementação com 0,9 kg d-1; (SUP4) acesso ad libitum 

ao FH e suplementação com 1,8 kg d-1; (SUP6) acesso ad libitum ao FH com 2,7 kg d-1. Após 18d de adaptação 

às dietas e instalações, amostras de alimento e fezes foram coletadas por 4d consecutivos (2 × d), com o 

objetivo de determinar a digestibilidade aparente do trato total de MS, MO, PB, FDN e FDA. A FDN 

indigestível foi usada como um marcador interno. Não houve diferença estatística (P>0,05) para a 

digestibilidade da MS (31%), MO (38%) e FDN (47%). É provável que a ausência de efeitos da suplementação 

de N na digestão da forragem seja consequência da forragem de baixa qualidade utilizada neste estudo. Para 

PB, houve efeito linear (P<0,0001) e quadrático (P=0,0014), onde no tratamento CTL, a digestibilidade foi 

aproximadamente 30 pontos percentuais menor, quando comparada com os outros tratamentos (93%). A 

digestibilidade da FDN não foi afetada pelos níveis de suplementação, para FDA, sendo observado efeito 

quadrático (P=0.03), tendo os tratamentos CTL (34%) e SUP6 (33%) decréscimo, em relação aos demais (37 

%). Os valores de PB mostraram que a energia do melaço foi utilizada para liberar a proteína no conteúdo da 

dieta, resultando em uma maior digestibilidade verdadeira da PB, porém os níveis testados neste estudo não 

melhoraram a utilização do feno de hemárthria, conforme avaliado nas demais digestibilidades. 

PALAVRAS-CHAVE: fibra vegetal; sazonalidade; suplemento proteico. 
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RESUMO  

   A utilização de leguminosas nos sistemas de produção ainda é baixa, provavelmente devido à falta 

de sementes comerciais das leguminosas e a pouca informação sobre o manejo dessas espécies. Objetivou-se 

avaliar a germinação de sementes, bem como altura de plantas aos 70 dias após o plantio da Jureminha 

[Desmanthus pernambucanus (L.) Thell)] e da Cunhã (Clitoria ternatea L.). As sementes foram oriundas do 

Banco de Germoplasma da Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina (EECAC/UFRPE), as quais 

foram escarificadas pela imersão em solução de ácido sulfúrico, por três minutos. As sementes foram semeadas 

em bandejas de poliestireno (isopor) na casa de vegetação do Departamento de Zootecnia/UFRPE, com uma 

semente por célula, totalizando duas mil células. Após a avaliação da germinação, as células foram irrigadas 

diariamente por 20 dias, quando as plântulas foram transferidas para sacos plásticos com substrato de areia e 

solo, na proporção de 1:1. Os sacos foram posteriormente transferidos para Fazenda Experimental da UFRPE, 

localizado na cidade de Garanhuns-PE (8° 53’ 25’’ S, latitude e 36° 29’ 34’’ W, longitude). Desde então, as 

mudas foram molhadas duas vezes por semana e ficaram sob condição de sombreamento de árvores. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 23 repetições. Após o plantio na área 

experimental, a altura das plantas foi mensurada com trena, aos 70 dias do transplantio, medindo-se o 

comprimento do solo até o ápice do caule. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas através do teste F, a 5% de probabilidade. Observou-se que a Cunhã apresentou maior 

porcentagem de germinação (65,30%), comparada à Jureminha (47,50%). A Cunhã também apresentou maior 

altura de planta (45,26 cm), provavelmente devido ao maior tamanho de suas sementes, que permitem maior 

taxa de crescimento inicial das plântulas, comparado a Jureminha que obteve altura média de 28,83cm. A 

Cunhã apresenta maior germinação e desenvolvimento inicial do que a Jureminha.     

PALAVRAS-CHAVE: Cunhã; Crescimento; Jureminha 
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RESUMO  

A intensificação dos períodos de estiagem atrelado à distribuição irregular das chuvas demonstra a necessidade 

de uma integração entre os setores agrícolas como agricultura e pecuária, promovendo o aumento na 

produtividade e redução dos custos. Desta forma, objetivou-se avaliar as características estruturais do capim 

corrente (Urochloa mosambicensis Salm-Dyck) submetido ao sistema agroflorestal na Caatinga. O 

experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada/UFRPE. A área experimental possuía 

7.200 m2 (90 x 80 metros) apresentando três blocos com quatro parcelas, totalizando 12 parcelas de 584 m2 

(20 m x 29,2 m).  O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, com três repetições e quatro tratamentos 

em regime de sequeiro. Os tratamentos consistiram em quatro sistemas agroflorestais, onde integravam o 

capim corrente, cultivo agrícola (feijão caupi, algodão e milho) e vegetação do bioma Caatinga. Os sistemas 

agroflorestais foram os seguintes: 1) capim corrente + feijão + Caatinga; 2) capim corrente + algodão + 

Caatinga; 3) capim corrente + milho + Caatinga; 4) capim corrente + Caatinga. Para obtenção das 

características estruturais da gramínea, foram avaliados três perfilhos de capim corrente escolhidos 

aleatoriamente numa área de 0,5x0,5 m por tratamento, os quais foram avaliados a cada 15 dias durante o ciclo 

das culturas. As variáveis avaliadas foram o número de perfilhos basais, folhas totais, expandidas, em expansão 

e senescentes, e comprimento perfilhos, das folhas expandidas, em expansão e altura da planta, que foram 

mensurados com o auxílio de trena. Os dados foram submetidos ao Statistical Analysis Sistems para análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey. As diferenças entre os tratamentos foram consideradas 

significativas quando P<0,05. Houve efeito (P<0,05) do tratamento milho sobre o capim, acarretando uma 

redução na emissão de perfilhos basais e no comprimento das lâminas foliares em expansão. Tais efeitos podem 

estar associados à limitação na disponibilidade de elementos essenciais como a luz, reduzindo assim 

capacidade de perfilhamento da planta. Entretanto, as demais variáveis não apresentaram diferenças estatísticas 

significativas (P>0,05) entre os tratamentos. Portanto, recomenda-se o feijão e algodão como culturas para 

implantação do sistema agroflorestal na Caatinga, uma vez que, estes não influenciaram o desenvolvimento 

estrutural do capim corrente. 
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RESUMO  

A caracterização e seleção de genótipos de Capim-elefante (Cenchrus purpureus (Schumach)) mais 

produtivos, associados a idade de colheita mais adequada, podem contribuir para suprir parte da demanda de 

forragem para os animais durante as diferentes épocas do ano. Objetivou-se avaliar o efeito da frequência de 

colheita (60 e 90 dias) sobre as características morfogênicas e produtivas de genótipos de capim-elefante. A 

pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da UFRPE, Garanhuns-PE. O delineamento experimental foi 

em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas. Os tratamentos foram compostos por quatro 

genótipos de Capim-elefante (IRI 381, Elefante B, Taiwan A-146 2.37 e Mott), associados a duas frequências 

de colheita (60 e 90 dias). Cada parcela experimental foi constituída de canteiros de 546 m2, tendo as 

subparcelas 24 m2. A adubação era feita 15 após o corte, com o equivalente a 100 kg N. ha-1 e 80 kg de K2O.ha-

1. A irrigação foi realizada por sistema de gotejamento, manejada com turno de rega variável, com base no 

método de Penman-Monteith padronizado pela FAO/56. Após o corte de cada ciclo, eram marcados dois 

perfilhos em cada parcela, numa área marcada de 0,5 m² para avaliação das características morfogênicas, sendo 

mensuradas antes de cada colheita, durante a época seca e chuvosa, de 2019 até 2021. As características 

morfogênicas avaliadas foram: taxa de aparecimento de folha (TAP), taxa de alongamento de folha (TAF) e 

de colmo (TAC), bem como produção de matéria seca (PMS). Os dados foram analisados utilizando o PROC 

MIXED do SAS e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para as 

características morfogênicas foram observadas interação entre genótipo, frequência de colheita e época. O IRI 

381 obteve maior TAP (0,22 folhas.dia-1) na época chuvosa com colheita aos 90 dias, necessitando de cinco 

dias para surgimento de uma nova folha. O IRI 381 também apresentou a maior TAF (1,22 cm.dia-1) na época 

seca aos 60 dias de colheita (P<0,001).  Já a maior TAC (1,79 cm.dia-1) foi observada no Elefante B aos 90 

dias de colheita. O IRI 381 e Elefante B são de porte alto, sendo esperado maior taxa de alongamento de colmo 

e folha. Para PMS foram observados interação tripla, entre genótipo, idade de colheita e época. As plantas 

submetidas a idade de colheita de 90 dias tiveram maior PMS na época chuvosa, destacando a produção do 

Mott (6228,20 kg.ha-1) e Taiwan A-146 2.37  (6419,64 kg.ha-1) , ambos de porte baixo. As frequências de 

colheitas exerceram efeito marcante nas características morfogênicas e produtivas dos genótipos de capim-

elefante. 
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RESUMO  

No Brasil são registrados uma alta taxa de morte de animais de produção em decorrência das intoxicações por 

plantas. Em sistemas extensivos ou semiextensivos, os animais têm acesso às pastagens nativas e/ou cultivadas, 

onde desenvolvem plantas tóxicas, como Pteridium esculentum. Essa espécie possui substâncias químicas 

(taninos, ptaquilosídeo, quercitina etc.)  responsáveis por intoxicações agudas e crônicas. No entanto, a toxidez 

varia com o estágio de desenvolvimento da planta, idade do animal, quantidade e tempo de ingestão e local de 

distribuição dos indivíduos. Assim, estudo de distribuição de plantas tóxicas podem contribuir para indicar 

potenciais áreas que necessitam de manejo de controle. Dessa forma, este estudo objetiva em conhecer a 

distribuição de Pteridium esculentum no Brasil. Utilizamos pontos de ocorrências disponíveis nos bancos de 

dados online de biodiversidade (REFLORA, SpeciesLink e GBIF). Excluímos registros sem coordenadas e 

com identificações duvidosas. Todas as coordenadas formam conferidas no Google Maps. Quando as 

informações dos locais de coletas e coordenadas não eram precisas, excluímos os registros. Após essa 

checagem, obtivemos 456 registros de ocorrência. Calculamos a extensão de ocorrência (EOO) e a área de 

ocupação (AOO) utilizando a ferramenta GeoCAT. Aplicamos a técnica de densidade de kernel, utilizando o 

software QGIS, com o intuito de visualizar a intensidade de distribuição. Analisando a amplitude de 

distribuição geográfica de Pteridium esculentumm, observamos que possui uma distribuição ampla em 

diferentes condições ecológicas, que vai desde solos ácidos a de baixa fertilidade, bem como áreas de 

pastagens, margens de estradas, clareiras de matas e campos nativos. Ocupando uma EOO de 7.680.600.647 

Km2 e 788.000 Km2 de AOO. A densidade de ocorrência se concentrou nos estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pará, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Maranhão e Distrito Federal. Assim, com o intuito de evitar perdas econômicas nas propriedades rurais devido 

o desenvolvimento de populações dessa espécie, indica-se retirar os animais das pastagens com presença dessa 

samambaia, remover os indivíduos dessa espécie do pasto, utilizar técnicas de roçagem e gradagem em áreas 

com proliferação dessa espécie e contratar profissionais da produção animal para assessoria e indicações 

técnicas de manejo adequado.  
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RESUMO  

A integração entre agricultura e pecuária na Caatinga promove melhor aproveitamento e preservação do bioma, 

além da otimização sustentável dos recursos. Contudo, a escolha das espécies é extremamente importante, 

visto que existe interação direta entre as mesmas, podendo, ocasionalmente, haver prejuízos produtivos. Por 

este motivo, objetivou-se avaliar as características estruturais do capim buffel (Cenchrus ciliaris 

L.)  submetido ao sistema agroflorestal na Caatinga. A área experimental possuía 12 parcelas de 584 m2 (20 m 

x 29,2 m) distribuída em três blocos com quatro parcelas, totalizando 7.200 m2. O experimento foi realizado 

em regime de sequeiro na Unidade Acadêmica de Serra Talhada/UFRPE. O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso, com três repetições e quatro tratamentos. Os tratamentos consistiram em quatro sistemas 

agroflorestais, onde integravam o capim bufflel, cultivo agrícola (feijão caupi, algodão e milho) e vegetação 

do bioma Caatinga. Os sistemas agroflorestais foram os seguintes: 1) capim bufflel + feijão + Caatinga; 2) 

capim bufflel + algodão + Caatinga; 3) capim bufflel + milho + Caatinga; 4) capim bufflel + Caatinga. Para 

obtenção dos atributos estruturais do capim buffel, foram avaliados três perfilhos da gramínea escolhidos 

aleatoriamente numa área de 0,5x0,5 m por tratamento, os quais foram avaliados a cada 15 dias durante o ciclo 

das culturas. Foram avaliados o número de perfilhos basais, folhas totais, expandidas, em expansão e 

senescentes, e comprimento perfilhos, das folhas expandidas, em expansão e altura da planta. As medidas 

foram realizadas com auxílio de uma trena. Os dados foram submetidos ao Statistical Analysis Sistems para 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Quando o capim 

buffel estava no sistema com o milho e feijão, bem como no tratamento controle, apresentou redução 

significativa (P<0,05) na emissão de perfilhos basais, folhas expandidas e redução do comprimento das folhas 

expandidas e em expansão. As outras variáveis não apresentaram diferença significativa (P>0,05). A 

competição por recursos abióticos e o sombreamento gerado pelas culturas reduz a incidência de radiação que 

chega à gramínea, o que explica a redução do perfilhamento, aparecimento e desenvolvimento de folhas do 

capim buffel. Desta forma, recomenda-se a inclusão do algodão em sistemas agroflorestais na Caatinga, uma 

vez que, este não interferiu no desenvolvimento estrutural do capim buffel. 
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RESUMO  

Os sistemas agrossilvipastoris têm sido muita utilizado para recuperar pastagens degradadas. A introdução de 

leguminosas arbóreas nesses sistemas, torna-se uma opção para a substituição do nitrogênio (N) 

mineral.  Objetivou–se estimar a massa de forragem total (MFT) em sistema agrossilvipastoril sob diferentes 

níveis de adubação nitrogenada. A pesquisa foi conduzida na Unidade de Referência Tecnológica da Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuária Cocais, em Pindaré-Mirim – MA, BR. O experimento foi estabelecido 

no ano de 2017 em 3 ha com 28 palmeiras de babaçu/ha (Atallea speciosa Mart), com o plantio do massai 

(Megathyrsus maximus cv. Massai) em consorcio com o milho (Zea mays L.) entre fileiras duplas de sabiá 

(Mimosa caesalpiniaefolia Benth) no espaçamento de 30 x 3 x 2 m. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com três repetições. Cada bloco possuía 1 ha, que foram subdivididos em quatro piquetes. 

Os tratamentos foram 0, 100, 200 e 400 Kg/ha/ano de N. As adubações foram realizadas com ureia, no período 

chuvoso nos meses de maio, abril, junho e julho de 2020 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Foram 

utilizados novilhos anelorados machos, com peso médio de 180 Kg, permanecendo dois animais testes por 

piquete, e animais de ajustes de acordo com a disponibilidade de forragem. As avaliações foram realizadas a 

cada 28 dias, entre junho/2020 a maio/2021. As amostras de MFT coletadas foram pesadas (peso fresco total), 

e separadas em forragem verde (FV) e forragem senescente (FS). Logo após foram levadas para estufa a 55 ºC 

até o peso constante. A análise estatística foi realizada no programa InfoStat, e as médias dos dados comparadas 

por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Não ocorreu diferença entre os tratamentos 

avaliados (P>0,05) para MFT, mas houve efeito de ciclo (P<0,05), a menor massa foi encontrada no mês de 

agosto/2020 (605,25 Kg MS ha-1), e a maior no mês de junho/2020 (2354,25 Kg MS ha-1) e fevereiro/2021 

(2216,42 Kg MS ha-1). Houve efeito de ciclo (P<0,05) para FV e FS, nos meses de novembro e dezembro/2020 

a relação FV:FS foi superior aos demais meses, atingindo 93,75% e 87,17% de FV, e 6,25% e 12,83% de FS 

respectivamente. O período de maior e menor MFT acompanhou o comportamento de precipitação 

pluviométrica. A adubação não diferiu a MFT, mas é necessário o planejamento forrageiro, nos meses com 

menor precipitação, pois a MFT é reduzida mesmo em sistema com alto níveis de adubação 

PALAVRAS-CHAVE: massa de forragem; pastagens; sistema agrossilvipastoril 
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RESUMO  

Este estudo foi realizado com vistas a identificar alternativas para as gramíneas tropicais forrageiras a serem 

utilizadas pelo setor pecuário e a valorização de germoplasma nativo do Brasil. Dentre os 25 acessos do gênero 

Paspalum avaliados neste trabalho, foram caracterizados e identificados materiais com grande potencial de uso 

em pastagens, os quais apresentaram características desejáveis. O experimento foi conduzido na Unesp campus 

de Botucatu – SP por dois anos, iniciando em novembro de 2016 até setembro de 2018, passando assim por 

duas estações de alta precipitação (águas) e duas estações de baixa precipitação (seca).O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos completos, casualizados com quatro repetições. A altura das plantas foi 

mensurada utilizando-se bastão medidor sward stick (BARTHRAM, 1985), para tanto, em cada unidade 

experimental foram tomadas as medidas de três plantas pertencentes ao interior da parcela de forma a descartar 

as duas plantas da bordadura, totalizando três pontos de medição por unidade experimental. Na época das 

águas os acessos conseguiram se desenvolver melhor e obtiveram maiores alturas em comparação com a época 

seca, comprovando serem espécies estacionais. Com relação à altura média das plantas, os acessos de BGP-

345 e BGP-248 (P. regnellii) e BGP-343 (P. virgatum) tiveram uma maior média (p<0,05) na época das águas 

e dentre as épocas estudadas. Na época seca os acessos de BGP-293 (P. malacophyllum), BGP-341 e BGP-

248 (P. regnellii) e BGP-343 (P. virgatum) foram os que apresentaram maiores médias (p<0,05).  Deste modo, 

verifica-se que os acessos BGP-248 (P. regnellii) e BGP-343 (P. virgatum) foram os melhores avaliados para 

esta variável, e podem ser indicados para uma próxima fase de um programa de melhoramento de forrageiras. 

REFERÊNCIAS   BARTHRAM, G.T. Experimental techniques: the HFRO sward stick. In: THE HILL 

FARMING RESEARCH ORGANIZATION BIENNIAL REPORT. 1984/1985. Penicuik: HFRO, 1985, p.29-

30.  
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RESUMO  

Este estudo foi realizado com vistas a identificar alternativas para as gramíneas tropicais forrageiras a serem 

utilizadas pelo setor pecuário e a valorização de germoplasma nativo do Brasil. Folhas de 13 acessos de 

Paspalum de duas espécies (P. atratum e P. regnellii) foram submetidas a análises de digestibilidade “in vitro” 

da matéria seca. O experimento foi conduzido na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia-

FMVZ/UNESP – Campus de Botucatu, no Setor de Forragicultura da Fazenda Experimental Lageado. O 

delineamento experimental utilizado foi o em blocos completos ao acaso, com quatro repetições e oito cortes 

realizados ao longo de dois anos agrícolas. Os cortes das plantas forrageiras foram padronizados, cortando-se 

as três touceiras centrais da parcela a 10 cm do solo. As amostras foram acondicionadas em sacos de papel 

devidamente identificados com aproximadamente 300 g para determinação da composição química. A 

digestibilidade in vitro da matéria seca  (DIVMS) foi determinada com fermentador artificial de rúmen 

DAISYII da ANKOM® Technology Corporation (Mabjeesh; Cohen; Ariell, 2000). Verificou-se diferenças 

estatísticas entre as duas espécies estudadas (p<0,05), as espécies de P. atratum tiveram melhor digestibilidade 

com destaque para o acesso BGP-93 com valores médios de 60,48% de digestibilidade, os menores valores 

foram observados nos acessos BGP-397, BGP-215 e BGP-258 pertencentes a espécie de P. regnelli. As 

gramíneas tropicais quando bem manejadas e no ponto ótimo de manejo apresentam em média 50% de DIVMS 

(Euclides, 1995), valores semelhantes aos encontrados no presente trabalho. Deste modo, nas condições 

experimentais estudadas os acessos de P. atratum possuem melhores valores de DIVMS quando comparados 

às espécies de P. regnelli, sendo estas mais promissoras para as próximas fases de melhoramento desta espécie. 

REFERÊNCIAS Euclides, V. P. B. (1995). Valor alimentício de espécies forrageiras do gênero Panicum. 

Simpósio sobre manejo da pastagem, 12(1995), 245-274.  Mabjeesh, S. J., Cohen, M., & Arieli, A. (2000). In 

vitro methods for measuring the dry matter digestibility of ruminant feedstuffs: comparison of methods and 

inoculum source. Journal of dairy science, 83(10), 2289-2294.   
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RESUMO  

No Brasil as pastagens são estabelecidas por meio de sementes de forrageiras tropicais, e os principais gêneros 

mais utilizados são o Brachiaria e o Panicum. Dentre os principais problemas que comprometem a qualidade 

dessas sementes estão a pureza física, a capacidade germinativa, viabilidade e a contaminação das sementes 

por patógenos. A pureza física refere-se a todas as sementes e/ou unidades de dispersão pertencentes à espécie 

em exame (PEREIRA, 2018). A capacidade germinativa consiste na determinação da capacidade máxima de 

germinação da semente, relacionada ao vigor das sementes (TOMAZ et al., 2016). Em relação à contaminação 

das sementes em campo tem-se como os principais responsáveis os patógenos, que podem ser transportados 

via semente de um local para outro e causar interferências tanto na germinação, quanto no vigor da semente, 

causando redução no stand inicial das plantas e consequentemente contribuindo para a não uniformidade de 

sua população (QUADROS et al., 2012). Desta forma, objetivou-se avaliar a qualidade e a fitossanidade de 

sementes de gramíneas dos gêneros Brachiaria e Panicum, comercializadas na macrorregião de Picos-PI.  O 

trabalho foi conduzido no laboratório de Biologia do Campus Professor Barros Araújo, da Universidade 

Estadual de Piauí (UESPI), em Picos-PI, região semiárida do estado. Avaliou-se sementes da gramíneas 

Brachiaria brizantha cv. Marandu e cultivares do Panicum maximum cv. Massai, cv. Mombaça e cv. Tanzânia 

de dois lotes diferentes, o primeiro sem grafitar e o segundo lote grafitado, adquiridas em casas agropecuárias 

da região.  Realizou-se o teste de pureza física em que a amostra média foi homogeneizada manualmente e 

dividida sucessivamente, para obter uma amostra de trabalho na análise de pureza, onde se identificou as 

diferentes espécies de sementes e os materiais inertes na amostra e se determinou a proporção desses 

constituintes. No teste de germinação utilizou-se 105 sementes de cada amostra, divididas em sete repetições 

de 15 sementes. Procedeu-se previamente a assepsia com álcool 70 % por 30 segundos, depois em hipoclorito 

de sódio 1% por 5 minutos e, em seguida, lavadas em água destilada, para retirar o excesso do agente 

esterelizante. A seguir, foram plaqueadas, de forma equidistante, em placas de Petri previamente esterilizadas 

em autoclave, contento duas folhas de papel filtro esterilizadas e umedecidas com água destilada esterilizada. 

O material foi incubado à temperatura de 25°C sob luz branca contínua. As avaliações foram efetuadas sete 

dias após a semeadura e os resultados expressos em porcentagem de plântulas normais, de acordo com Brasil 

(2009). Em relação à fitossanidade foi realizado o teste em meio de cultura, onde as sementes foram separas 

para os tratamentos com o meio de cultura B.D.A. (batata-dextrose-ágar) distribuídas em 7 placas contendo 15 

sementes por placa e totalizando 105 sementes, sendo a unidade amostral cada placa de Petri individual. Para 

este teste, as sementes foram separadas de impurezas e de sementes danificadas, com auxílio de uma pinça 

flambada em lamparina a álcool, distribuindo-as de forma equidistantes entre elas e dos bordos da placa na 

quantidade especificada, na câmara de fluxo laminar, em seguida a placa de Petri foi vedada com filme PVC 

para evitar a entrada de insetos e outros contaminantes, e transferidas para estufa B.O.D. a uma temperatura 

de 25 ± 2 °C por um período entre 5-7 dias. Após esse período realizou-se a avaliação pela percentagem de 

sementes acometidas por patógenos sobre o total das sementes, realizando uma estatística descritiva dos dados 

e representando os resultados em forma de tabela (BRASIL, 2009). E a viabilidade das sementes foi avaliada 

a partir do teste de cloreto de tetrazólio, em que utilizou-se 25 sementes da amostra de trabalho de cada cultivar, 

as mesmas foram envoltas com papel Germitex umedecidas com água destilada esterilizada (3 vezes o peso 

do papel pré-determinada através de balança analítica com precisão de 0,0001 decimais) e levadas para a estufa 

B.O.D com temperatura de 30°C ± 2 ºC por um período de 24 horas. No preparo da solução foi utilizado 10g 

de sal de cloreto de tetrazólio para 1 litro de água destilada esterilizada. Posteriormente ao pré-umedecimento 

as sementes foram embebidas em um beck com 10 ml da solução de tetrazólio 1% por um período de 2 horas, 

em seguida as sementes foram avaliadas com o auxílio de um bisturi e de uma lupa. O resultado do teste de 

tetrazólio foi obtido pela porcentagem média das sementes viáveis, encontradas nas repetições testadas 

(BRASIL, 2009). Nas amostras das cultivares avaliadas, as impurezas predominantes foram palhas, pedras e 

torrões, não se constatou a presença de sementes de outras cultivares ou de sementes de plantas daninhas. A 

qualidade física das sementes de gramíneas forrageiras colhidas no campo costuma está relacionada com a 

condução de produção, portanto os resultados encontrados no trabalho podem estar relacionados às diferenças 

de regulagens das máquinas colhedoras e de pré-limpeza no campo. Em relação à germinação, de acordo com 
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as Instruções Normativas n° 30 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 

estabelece como sendo a porcentagem mínima exigida para a comercialização de 60% para o Brachiaria e de 

40% para o Panicum (BRASIL, 2008). Observa-se que para o capim Marandu, a porcentagem de germinação 

foi de 1 e 6%, capim Massai 6 e 8%, capim Mombaça 18 e 4%, capim Tanzânia 6 e 45% no primeiro e segundo 

lotes, respectivamente, bem abaixo do estabelecido pelo MAPA, exceto para a cultiva Tanzânia que no 

segundo lote apresentou 42% de sementes germinadas. Observou-se uma grande incidência de microrganismo 

(fungos e bactérias), na grande maioria microrganismos fitopatogênicos que causam deterioração da qualidade 

em sementes de gramíneas forrageiras.  Assim, a baixa porcentagem de germinação das sementes testadas no 

trabalho pode estar atrelada tanto ao período de tempo de armazenamento dessas sementes, bem como a alta 

incidência de microrganismos fitopatogênicos encontrados nas mesmas através do teste de sanidade. A 

associação de patógenos às sementes representa impacto significativo no estande, desenvolvimento das 

plantas, produção de sementes, persistência das forrageiras no campo e, consequentemente, na produção de 

leite e carne. E os microrganismos com maiores porcentagens média de incidência no teste em meio de cultura 

com as sementes dos dois lotes foram Rhizopus stolonifer 32%, Aspergillus niger 21%, Bactéria 20%, 

Alternaria sp.19%, Fusarium sp. 5%, Levedura 3%, Geotrichum sp. 1%, Colletotrichum sp. 1%, Nigrospora 

sp., Curvularia sp., Exserohilum sp., Aspergillus sp e Penicillium sp com porcentagem média de incidência 

próximo a zero nas sementes das quatro cultivares testadas nos dois lotes O teste com o cloreto de tetrazólio 

na concentração de 1%, confirmou os resultados observados nos teste de germinação das sementes das quatros 

cultivares testadas, assim como nos testes de germinação foi observado uma baixa porcentagem de germinação 

o teste com o cloreto de tetrazólio também apresentou uma baixa porcentagem de sementes viáveis, apenas a 

cultivar Massai no primeiro lote obteve a porcentagem de 16% no teste, para o segundo lote testado apenas a 

cultivar Tanzânia obteve a porcentagem de 8% . Esses resultados podem estar relacionados a vários fatores 

que podem causar redução das viabilidades das sementes, fatores como: colheita, período de armazenamento, 

sementes danificadas e microrganismos patogênicos.  Portanto, sementes de cultivares dos gêneros Brachiaria 

e Panicum comercializadas na macrorregião de Picos-PI se apresentaram dentro do padrão exigido para 

comercialização para o parâmetro de pureza física. Para os testes de geminação e o cloreto de tetrazólio 1%, 

as sementes testadas não se adequaram com as porcentagens mínimas exigidas para a comercialização. Nos 

testes de caráter sanitário, observou-se uma grande incidência de microrganismos fitopatogênicos. Palavras-

chave: Brachiaria brizantha; Fitossanidade;  Panicum maximum. 

PALAVRAS-CHAVE: Brachiaria brizantha; Fitossanidade; Panicum maximum 
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RESUMO  

A produção de melão gera grande quantidade de biomassa que é composta de planta + fruta (refugo), essa 

biomassa pode ser utilizada na alimentação animal como silagem. Para utilização de biomassa com elevado 

teor de umidade para produção de silagem é necessária a utilização de aditivos absorventes, objetivando 

favorecer a população de microrganismos benéficos a conservação do material. A avaliação da quantificação 

microbiológica da silagem é determinante da qualidade, já que a microbiota da silagem pode ser benéfica ao 

processo de conservação das características nutricionais da biomassa. Desta forma, objetivou-se avaliar a 

população de bactérias do ácido lático (BAL), enterobactérias, mofos e leveduras em silagem produzida com 

diferentes misturas da biomassa do meloeiro aditivadas com farelo de milho (aditivo absorvente).  Foi utilizado 

um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 × 4), com quatro repetições. O primeiro 

fator correspondeu de três misturas da biomassa do meloeiro com base na matéria natural (MN) entre planta 

(rama + folha) e o fruto (melão refugado, após colheita), sendo desta forma: 100% planta (tratamento, 0% de 

fruto); 90% planta + 10% fruto (tratamento, 10% de fruto) e 100% fruto (tratamento, 100% de fruto). O 

segundo fator correspondeu dos níveis de adição do farelo de milho na biomassa do meloeiro (0, 5, 10 e 20% 

de farelo de milho, na MN). As silagens foram confeccionadas em silos experimentais (tubo de PVC), com 

capacidade de 5 kg de armazenamento de silagem, correspondente a uma densidade de ±500 kg m-3. Foi 

avaliada a população de BAL, enterobactérias, mofos e leveduras nas silagens produzidas com a biomassa do 

meloeiro, após 150 dias do ensilamento. As médias foram analisadas através do teste de Tukey, comparadas 

com significância de P<0,05.   Verificou interação (P<0,01) para os fatores das diferentes misturas de biomassa 

(0, 10 e 100%, de fruto) e níveis de farelo de milho (0, 5, 10 e 20% MN) na população de enterobactérias, 

mofos e levedura. Não houve efeito (P>0,05) para população das BAL nas silagens avaliadas. As diferentes 

misturas da biomassa do meloeiro associadas aos níveis de farelo de milho não proporcionaram alteração na 

população de BAL das silagens, esse fato pode estar relacionado a competição com as enterobactérias pelo 

substrato. Os menores resultados para enterobactérias foram observados nas silagens com misturas de 0%, 

10% e 100% de frutos associadas a 20% de farelo de milho e para silagem com 100% de fruto com níveis de 

0% e 10% de farelo de milho, não houve a presença de enterobactéria. Para a população de mofos foi observado 

maior valor (P<0,01) para silagens com 100% de fruto associado ao nível de 5% de farelo de milho, 

apresentando população de 3,56 logs UFC/g. Os maiores valores observados (P<0,01) para população de 

leveduras foram nas silagens com 100% de fruto e nas silagens com 10% e 20% de adição de farelo de milho, 

esse fato pode ter ocorrido devido o fruto e as altas concentrações de farelo de milho apresentarem elevada 

concentração de açúcares solúveis (>90 g/kg MS), fato que favorece o crescimento de leveduras.   A biomassa 

do meloeiro contendo 10% de fruto associado a 10% de farelo de milho pode ser utilizada para produção de 

silagem, pois apresenta baixa quantidade de população de enterobactérias, mofos e leveduras, microrganismos 

indesejáveis na silagem. A silagem com 100% de fruto de melão apresenta elevada quantidade de população 

de leveduras independentemente do nível de inclusão do farelo de milho. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Animal; Bactérias do Ácido Lático; Fruto 
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RESUMO  

Na produção do fruto do melão, após a colheita do fruto comercial, fica disponível no campo um grande volume 

de biomassa (ramas + folhas) e frutos (melão de refugo) que podem compor a dieta dos ruminantes na forma 

de silagem. Existem alguns problemas no processo da ensilagem, principalmente em relação aos fatores 

intrínsecos da planta, como o baixo teor de matéria seca, no qual favorece a multiplicação de microrganismo 

indesejáveis que interferem diretamente na composição química da silagem, e na sua qualidade. O 

emurchecimento consiste em deixar o material exposto ao sol durante algumas horas antes da trituração, a fim 

de elevar o teor de matéria seca do material a ser ensilado e, assim, evitar fermentações indesejáveis. Desta 

forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar diferentes teores de matéria seca e proporção de planta e fruto 

da biomassa do meloeiro para produção de silagem através da composição química.  Foi utilizado um 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 x 2), com quatro repetições. O primeiro fator 

correspondeu de três misturas da biomassa do meloeiro com base na matéria natural (MN) entre planta (rama 

+ folha) e o fruto (melão refugado, após colheita) da seguinte forma: 100% planta; 90% planta + 10% fruto e 

100% fruto. O outro fator correspondeu do material ensilado com o teor de matéria seca natural (in natura) e 

com o teor de matéria seca de 40% (emurchecido ao sol, após a colheita). O material in natura foi processado 

em ensiladeira, parte do material após triturado foi imediatamente ensilado e outra parte foi exposta ao sol para 

pré-secagem até atingir 40% de MS. As silagens foram confeccionadas em silos experimentais (tubo de PVC), 

com capacidade de 5 kg de armazenamento de silagem, correspondente a uma densidade de ±500 kg m-3. Nas 

análises da composição química foram avaliados o teor de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína 

bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). As 

médias foram analisadas através do teste de Tukey, comparadas com significância de P<0,05.   Foi observado 

interação (P<0,01) nas silagens produzidas com as diferentes misturas da biomassa do meloeiro sem ou com 

desidratação, para os teores de MS e EE, e efeito isolado (P<0,05) para a quantidade de frutos na biomassa do 

meloeiro ensilada para FDN. Não foi observado efeito (P>0,05) para os teores de PB, FDN e MM das silagens 

com diferentes biomassas do meloeiro e desidratada. Para os teores de MS, as silagens com a desidratação 

parcial da biomassa disponível após a colheita do fruto do melão com 0% e 10% fruto apresentaram os maiores 

valores de 297 e 293 g/kg de MS, respectivamente. Esse fato demostra que a desidratação incrementou os 

teores de matéria seca da biomassa, conforme pode ser observado nos termos de MS antes do ensilamento. O 

teor de FDN apresentou maior valor de 683 g/kg MS para a silagem com 0% fruto, demostrando que a adição 

do fruto com a desidratação influência na redução dos valores de FDN. Para os valores de EE, foi observado 

maiores valores na silagem com 100% fruto, com e sem desidratação com 88,8 g/kg MS e 84,4 g/kg MS, 

respectivamente. Esses resultados estão relacionados principalmente as sementes do fruto meloeiro que contém 

maior quantidade de gordura.   A silagem com a biomassa do meloeiro com 0% e 10% de fruto e desidratada, 

apresentam teor de matéria seca adequado para o ensilamento não comprometendo a sua composição química. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Animal; Bactérias do Ácido Lático; Fruto 
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RESUMO  

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores de carne e leite do mundo. Isso é possível, devido o 

amplo uso de espécies forrageiras que compõem áreas de pasto para alimentação de ruminantes. O capim-

corrente é uma das principais gramíneas cultivadas no Nordeste brasileiro, devido sua grande adaptabilidade 

às condições edafoclimáticas e elevado potencial de produção de fitomassa. Com isso objetivou-se avaliar as 

características estruturais e produção de fitomassa do capim-corrente em função de diferentes manejos de corte. 

O experimento foi conduzido de agosto/2019 a julho/2020, em condições de campo, na área experimental do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Forragicultura (GEFOR) na Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada. (UFRPE–UAST), microrregião do Sertão do Pajeú, município de Serra 

Talhada, PE. O delineamento adotado foi em blocos casualizados, com quatro alturas de corte (40, 30, 20 e 10 

cm), com quatro repetições. O crescimento do capim-corrente foi monitorado em três ciclos de foram avaliadas 

as características estruturais: altura de planta, comprimento e diâmetro do colmo, número de folhas em 

expansão, expandidas e senescentes, comprimento e largura da lâmina foliar, número de perfilhos, peso de 

matéria verde e seca. Os dados das avaliações foram submetidos ao teste de normalidade, homocedasticidade 

e à análise de variância pelo Teste F. Quando o F foi significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No primeiro ciclo, o manejo de corte de 20 cm propiciou os 

melhores resultados (p<0,05) para altura de planta, comprimento do colmo, comprimento de folha, número de 

perfilhos, peso da matéria verde e seca. O segundo e terceiro ciclo obtiveram os maiores valores para o 

comprimento da lâmina foliar. O número de folhas expandidas foi maior à medida que aumentou a intensidade 

de corte, no entanto, ocorreu redução no número de folhas em expansão. A produção de matéria verde e seca 

foi nas menores alturas de corte com 10 e 20 cm. As características estruturais foram afetadas pelas condições 

ambientais em cada ciclo de avaliação, modificando o padrão de crescimento do capim-corrente. As maiores 

intensidades de corte (10 e 20 cm) influenciam o acúmulo de fitomassa do capim-corrente. Recomenda-se o 

manejo de corte do capim-corrente a 20 cm, em condições edafoclimáticas similares. 

PALAVRAS-CHAVE: Altura de corte; Semiárido; Urochloa mosambicensis 
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RESUMO  

O cultivo de gramíneas forrageiras em consorcio com leguminosas tem apresentado resultados promissores de 

produtividade, além de contribuir com o aporte de material vegetal ao solo e a elevação da qualidade na dieta 

dos animais. Assim, objetivou-se com essa pesquisa, avaliar a produtividade de matéria fresca e seca do sorgo 

– BRS Ponta Negra, milheto - BRS 1501 e feijão guandu – BRS Mandarim em cultivo singular ou em 

associação. O estudo foi conduzido no Campus de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), Petrolina – PE, no período de julho de 2020 a julho de 2020. O solo da área é 

classificado como Neossolo Quartzarênico. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado (DIC), com cinco tratamentos: cultivo de guandu solteiro (GS); sorgo solteiro (SS); milheto 

solteiro (MS); o consórcio de guandu e sorgo (CGS); e o consórcio de guandu e milheto (CGM), e seis 

repetições. O espaçamento utilizado foi de 0,20 x 1,60 m para todos os tratamentos, a área total do experimento 

foi de 806 m², com cada tratamento constituído por parcelas de 62,4 m² e área útil de 28,8 m². O milheto, sorgo 

e feijão guandu foram colhidos com 70, 94 e 120 dias após o plantio no primeiro corte, respectivamente. Para 

o milheto, sorgo e guandu foram realizados 4 cortes durante o ano, exceto o guandu consorciado ao milheto, 

que foram apenas 3 cortes. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo software — SAS (2008), 

inicialmente aplicou-se um teste de normalidade dos dados, verificada a normalidade dos dados, realizou-se 

análise de variância aplicando o teste F, e, obtida a significância, aplicou-se o teste de Tukey para as medias 

dos tratamentos, até o nível de 5% de probabilidade. A produção de matéria fresca total (PMF-T) e seca total 

(PMS-T) apresentaram diferença significativa (P<0,05) em relação aos diferentes tratamentos, para a PMS-T 

as maiores produções foram observadas para os cultivos do GS (22.409,3 t ha-1) e CGS (21.109,7 t ha-1), sendo 

para a PMF-T foram para o GS (67,791 t ha -1), CGS (64.8413,3 t ha -1) e o CGM (58.878.0 t ha -1). Conclui-

se que o feijão guandu apresenta-se a maior produtividade por área em matéria fresca e seca total, e além do 

cultivo consorciado com as gramíneas (milheto e sorgo). 

PALAVRAS-CHAVE: biomassa forrageira; consórcio; leguminosa 
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RESUMO  

O cultivo associado das espécies, (gramínea mais feijão guandu) contribuem para o valor nutritivo das dietas 

dos animais, quando comparada ao monocultivo de gramíneas, além de exercer papel positivo no ecossistema 

do solo de pastejo. Diante disto, objetivou-se com a realização deste estudo avaliar a porcentagem da fração 

estrutural para milheto - BRS 1501, sorgo - Ponta Negra e feijão guandu - BRS Mandarim em cultivo solteiro 

ou consorciado. O estudo foi desenvolvido no campo experimental do Campus de Ciências Agrárias, da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina – PE, o solo da área experimental é classificado 

como Neossolo Quartzarênico. O experimento teve início em julho de 2020, os tratamentos constituíram: o 

cultivo do feijão guandu, sorgo; e o milheto solteiro, e os consórcios do guandu com o milheto e o sorgo. O 

espaçamento utilizado foi de 0,20 x 1,60 m, para todos os tratamentos. No milheto, sorgo e guandu foram 

realizados 4 cortes durante o ano, exceto o guandu consorciado ao milheto, que foram apenas 3 cortes. Para a 

condução do experimento foi adotado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos 

e seis repetições. Cada tratamento foi constituído por parcelas de 62,4 m². Para a análise estatística foi 

verificada a normalidade dos dados, posteriormente realizada análise de variância através do teste F e o teste 

de Tukey no nível de 5% de probabilidade, utilizando o software computacional SAS (2008). A porcentagem 

da fração do caule, apresentou efeito significativo (P<0,05) quando comparado as médias isoladas nos dois 

sistemas (solteiro e consorciado), sendo o cultivo solteiro superior (53,2%) aos consorciados. A fração colmo 

não apresentou diferença significativa (P>0,05). A fração folha apresentou efeito (P<0,05) apenas na cultura 

do guandu, quando comparado o sistema de cultivo da mesma, sendo o cultivo solteiro que apresentou menor 

valor (46,8%). Com relação a panícula, foi observado efeito (P<0,05), com maior percentagem no cultivo do 

sorgo solteiro 10,8%, em comparação com o sorgo consorciado (8,8%). A relação folha/colmo e/ou caule (F/C) 

não apresentou diferença significativa (P>0,05) para sorgo e milheto, entretanto para o guandu apresentou 

alteração, sendo o cultivo solteiro que apresentou menor (0,9), e os consórcios com milheto e sorgo com médias 

de 1,1 e 1,0, respectivamente. Conclui-se que o sistema de cultivo consorciado causou efeitos expressivos no 

cultivo do guandu para a fração folha. 
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RESUMO  

A utilização de forrageiras leguminosas em consórcio com o sorgo ou milheto é algo recente no Brasil. O uso 

desses tipos de sistema integrados de produção de gramíneas e leguminosas, além de contribui para aumentar 

e diversificar o material vegetal e a qualidade das pastagens, pode influenciar no desenvolvimento das espécies 

em cultivo. Dessa forma, objetivou-se avaliar o crescimento morfológico do sorgo – BRS Ponta Negra, milheto 

- BRS 1501 e feijão guandu – BRS Mandarim em cultivo solteiro ou consorciado. O estudo foi conduzido no 

Campus de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Vale do São Francisco, localizado em Petrolina – PE, 

nas coordenadas geográficas 9°19’17.55”S, 40°33’30.99”W, o clima da região é do tipo BSwh’, segundo a 

classificação de Köppen. O solo é classificado como Neossolo Quartzarênico. O experimento teve início em 

julho de 2020, o delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), com cinco 

tratamentos: cultivo de guandu solteiro (T1); sorgo solteiro (T2); milheto solteiro (T3); o consórcio de guandu 

e sorgo (T4); e consórcio de guandu e milheto (T5), com seis repetições. O espaçamento utilizado foi 0,20 x 

1,60 m para todos os tratamentos, com cada tratamento constituído por parcelas de 62,4 m² e área útil de 28,8 

m². Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo programa computacional software - SAS (2008), 

para análise de variância, teste F, e, obtida a significância, realizou-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade para a comparação de médias, em cada variável.  A altura, diâmetro da copa e o número de caule 

ou colmo produtivos não apresentaram efeito significativo (P>0,05) quando comparado as médias isoladas da 

mesma cultura entre os dois sistemas (solteiro e consorciado), exceto, a altura e o diâmetro da copa para a 

cultura do feijão guandu que apresentaram efeito (P<0,05). Sendo a altura com 188,6 cm, solteiro; e 179,8 cm 

consorciado com o sorgo, e o diâmetro da copa: 186,2 cm (consorciado com o sorgo). O sistema solteiro 

apresentou diferença (P<0,05) para a altura (199,9 cm para o milheto), diâmetro da copa (158,1 cm para o 

guandu) e o número de colmo (9,5 para milheto). Conclui-se que o cultivo consorciado entre o feijão guandu 

com o sorgo é expressivamente melhor para a cultura do feijão guandu (altura e o diâmetro de copa), entretanto 

não foi observado nenhum efeito entre o cultivo solteiro ou consorciado das culturas de sorgo ou milheto. 
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RESUMO  

A reidratação dos grãos de milho consiste em retornar ao grão seco à umidade adequada para o processo de 

fermentação no silo. Essa técnica reduz perdas de armazenamento e melhora digestibilidade em comparação 

com o grão moído a seco ou inteiro. Para este processo, normalmente é utilizado água, porém alternativas 

podem ser testadas no processo de reidratação, como a palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill.) por possuir 

alto teor de umidade. Objetivou-se comparar diferentes aditivos hidratantes na silagem de grão de milho moído 

a partir do pH e perdas fermentativas da silagem de grão de milho. Os tratamentos consistiram em água 

(SMHA), mucilagem de palma (SMHP) e soro de leite (SMHS) como aditivos hidratantes para grão de milho 

moído no processo de ensilagem, na proporção de 25% e 75%, respectivamente. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 4 repetições por tratamento. As silagens foram confeccionadas 

em baldes plásticos, com 1 kg de areia seca no fundo, protegida com uma tela de nylon para permitir quantificar 

o efluente produzido e vedada por tampas 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 230 dias após 

(dia da abertura) determinando-se a recuperação de matéria seca (RMS), perdas por efluente (PEL), perdas por 

gases (PG) e o pH. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 

comparadas pelo teste T utilizando o PROC ANOVA do SAS Software 9.4, a 5% de probabilidade. O teor de 

MS e pH diferiram (P<0,05) entre as silagens, sendo o maior teor de MS (66,8%) e pH (4,26) na SMHP, 

seguido de SMHS e SMHA. Este teor de MS da SMHP foi superior devido a palma forrageira apresentar MS 

maior do que os demais aditivos (água e soro de leite). Os valores de pH da SMRA e SMHP estiveram dentro 

do ideal para uma boa fermentação, 4,16 e 4,19 respectivamente. A RMS, PEL E PG não diferiram (P>0,05) 

entre as silagens. Os resultados da RMS das silagens (média 98,4%) indicam resultados excelentes e estão 

relacionados às baixas produções de gases e efluentes durante o processo fermentativo da silagem. Recomenda-

se o uso da palma forrageira como aditivo úmido para silagem de grão de milho por apresentar melhor teor de 

MS para a fermentação da silagem. 
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RESUMO  

As fabáceas constituem importante recurso forrageiro para a produção animal. Daí, ser importante caracterizar 

a morfologia e o rendimento em função da densidade de plantio e manejo de seu cultivo. Neste contexto 

avaliou-se o crescimento da Jureminha (Desmanthus pernambucanus (L.) Thellung) sob diferentes densidades 

de plantas e frequências de colheita na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O experimento foi conduzido na 

Estação Experimental de Cana de açúcar da UFRPE do Carpina-PE. Utilizou-se o acesso 7G de Jureminha 

(coletado em Santa Cruz do Capibaribe), em um delineamento casualizados em blocos com parcelas 

subdivididas. As parcelas principais consistiam em diferentes densidades de plantas (40.000, 15.625 e 10.000 

plantas ha-1) e as subparcelas referente à frequência de colheita aos 90 e 150 dias. A altura de corte aplicada 

foi de 20 cm. As plantas foram colhidas durante o período chuvoso de 2021, com precipitação durante o período 

experimental de 665,3 mm. A área foi adubada, em fundação, com 50 kg ha-1 P2O5 e 60 kg ha-1 K2O. Antes da 

colheita foram realizadas as seguintes avaliações morfológicas: altura da planta, largura da copa, número de 

ramos primários e secundários por planta e comprimento de folhas. Realizou-se análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade utilizando o programa SAS. Houve efeito 

significativo da frequência de colheita sobre o comprimento de folha, sendo o menor valor encontrado de 6,6 

cm nas plantas colhidas aos 150 dias. Para o número de ramos primários e secundários foi observado efeito 

apenas da frequência de colheita (11,15 ramos e 6,6 ramos, aos 150 dias, respectivamente). Para altura da 

planta, também, foi encontrada efeito da frequência de colheita, apresentando menor média (97,25 cm) no 

corte aos 90 dias. Já a largura de copa, observou-se efeito significativo para a densidade de plantas, tendo a 

densidade plantas de 10.000 plantas ha-1 promovido maior largura de copa da Jureminha (113,87 cm). As 

densidades de plantio influencia a largura de copa, enquanto, a frequência de colheita modifica a altura da 

planta, número de ramos primários, secundários e comprimento da folha. 
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RESUMO  

O capim-elefante [Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone] possui alto potencial de produção de forragem. 

Porém, assim como acontece com outras plantas forrageiras, com o avanço da maturidade ocorre redução no 

valor nutritivo da forragem, o que pode comprometer o desempenho animal. Objetivou-se avaliar a correlação 

entre variáveis morfológicas e produção total de gás in vitro em genótipos de capim-elefante no Agreste de 

Pernambuco. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UFRPE, Garanhuns-PE. O solo foi 

caracterizado como franco argilo-arenoso, com pH 5,0. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso em 

esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições, em que a parcela principal foi constituída pelas 

frequências de corte de 60 e 90 dias e as subparcelas por quatro genótipos de capim-elefante, sendo dois de 

porte alto (IRI 381 e Elefante B) e dois de porte baixo (Taiwan A-146 2.37 e Mott). A irrigação foi realizada 

por sistema de gotejamento com base no método de Penman-Monteith. A adubação foi realizada 15 dias após 

o corte. Em cada corte, foram coletados dois perfilhos para realização das avaliações. O período experimental 

foi de julho a dezembro/2020. Foram avaliadas a altura da planta (cm), comprimento de folha (cm), largura da 

folha (cm), diâmetro do colmo (mm), número de nós, comprimento entre nós (cm), número de folhas por 

perfilho e ângulo da folhagem (°), e associadas a produção total de gás in vitro. Os dados foram analisados por 

meio da correlação de Pearson entre a produção total de gases in vitro da matéria seca com as variáveis 

morfológicas da planta, utilizando o procedimento CORR do SAS. A produção total de gás (mL.g-1 MS) 

apresentou correlações negativas significativas (<0,05) com o número (-0,3459) e comprimento entre nós (cm) 

(-0,30547), indicando que a maior quantidade e comprimento de nós contribuem para menor produção total de 

gás. Correlações positivas significativas (<0,05) com o diâmetro do colmo (mm) (0,453), número de folhas 

por perfilho (0,34884) e ângulo da folhagem (°) (0,37247) indicam que estas características estão associadas a 

maior produção total de gás; menores valores de produção de gás são associados a características de lenta 

fermentação, como maior deposição de carboidratos fibrosos. Características morfológicas de genótipos de 

capim-elefante influenciam diretamente na produção total de gás in vitro. 

PALAVRAS-CHAVE: Cenchrus purpureus; Digestibilidade; Fermentação ruminal 
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RESUMO  

A palma forrageira apresenta alto teor de umidade, no momento do corte para obtenção da silagem, pode 

acarretar fermentações indesejáveis, comprometendo a qualidade do material ensilado. Assim, nota-se a 

necessidade da utilização de aditivos sequestrante de umidade, com a finalidade de melhoria do processo 

fermentativo e qualidade da silagem . A torta de licuri (TL), apresenta características satisfatórias para ser 

utilizado como aditivos em função do alto teor de matéria seca. Ademais, tem potencial de enriquecer a silagem 

com PB e EE. Sendo assim, objetivou-se avaliar a composição bromatológica da silagem de palma forrageira 

cv gigante (Opuntia fícus indica) (PFG) aditivada com TL. O experimento teve duração de 60 dias. Foram 

utilizados 20 mini-silos feitos com tubos de PVC distribuídos em delineamento inteiramente casualizado (4 

tratamentos e 5 repetições). A PFG foi obtida na fazenda experimental de São Gonçalo – UFBA. A TL foi 

adicionada à PFG triturada em 4 níveis (0; 100; 200 e 300 g/kg, com base na matéria natural). Nas amostras 

coletadas após o processo de fermentação, foram feitas as análises bromatológicas. Houve aumento linear 

(P<0,001) nos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e fibra em detergente 

neutro (FDN) da silagem de PFG aditivada com TL. Os resultados podem ser explicados pela composição 

nutricional da TL, a qual houve uma variação de 8,9 a 15,3% de PB; de 1,1 a 2,7% de EE; 23,5 a 35,3% de 

FDN; 15,2 a 11,2% de MM e 51,1 a 35,3% de CNF em relação ao tratamento controle com 100% palma 

forrageira. O teor de MS está diretamente correlacionado com as características e a qualidade da fermentação, 

observando assim o elevado potencial da TL como aditivo absorvente de umidade. O uso da palma forrageira 

não é recomendado de maneira exclusiva para a alimentação de animais, devido às limitações como o baixo 

teor de PB e de FDN. Portanto, a sua associação com alimentos que contenha alto teores destes componentes 

produz uma mistura que permite adequada sincronização entre a energia e o nitrogênio para as bactérias do 

rúmen e alta efetividade da fibra, com intuito de melhorar o funcionamento fisiológico do rúmen . Com base 

nos resultados, recomenda-se a inclusão de TL na ensilagem de PFG em até 300 g/kg de MN. 
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RESUMO  

O colmo integral da cana-de-açúcar representa mais de 80% do total de matéria seca (MS) da cana madura, 

sendo assim o fornecimento apenas deste componente promove melhoria do desempenho animal. Neste 

sentido, uma estratégia nutricional para silagem de melhor qualidade de cana-de-açúcar é a remoção dos 

componentes fibrosos, como as folhas verdes e secas antes do processo de ensilagem. O objetivo com este 

trabalho foi avaliar as características físicas e químicas da MS e fibra em detergente neutro (FDN) das silagens 

de colmos integral (CI), planta inteira (PI) e folhas verdes (FV) da cana-de-açúcar. O estudo foi desenvolvido 

em área experimental do Campus de Chapadinha da UFMA, localizada no município de Chapadinha. Os 

componentes da cana foram triturados em picadora estacionária regulada para corte com tamanho de 4 cm de 

partícula, inoculados com Lactobacillus buchneri e ensilado em minisilos de PVC, providos com válvulas de 

Bunsen, os quais foram abertos após 40 dias de armazenamento. Os parâmetros avaliados foram: perda de 

matéria seca (PMS), pH, MS e FDN. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado contendo três 

tratamentos (PI, CI e FV) e oito repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Houve efeito das diferentes silagens de 

cana-de-açúcar sobre a PMS, pH, MS e FDN. A silagem de CI (23,41%) e PI (19,87%) tem maiores valores 

em PMS total que a silagem de FV (14,88%). O pH da silagem de FV (3,59) foi maior que as silagens de CI 

(3,28) e da PI (3,42), que não diferiram. Os teores de MS das silagens de PI (23,12%) e FV (24,19%) foram 

maiores em comparação ao CI (20,60%). Silagens de PI (82,56%) e FV (79,78%) tiveram os maiores teores 

de FDN, seguido da silagem de CI (70,68%). A presença de folhas verdes e secas na silagem de PI aumentou 

o teor de FDN em 11,9 unidades percentuais.  E a silagem de CI foi menor em 9,1 unidades percentuais de 

FDN quando comparada com a silagem da FV. A remoção das folhas secas e verdes do colmo no processo de 

ensilagem de cana-de-açúcar reduz a concentração de FDN, o que resulta em melhora do valor nutritivo, sem 

aumento de PMS da silagem, uma opção mais interessante para bovinos leiteiros. 
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RESUMO  

A cana-de-açúcar tem sido utilizada como forragem suplementar na estação seca, devido à menor 

disponibilidade e qualidade do pasto. A escolha de variedades com melhor resposta em produtividade em 

condições ótimas de cultivo pode favorecer o desempenho da cultura e o valor nutritivo da forragem. Esse 

estudo teve como objetivo avaliar as características agronômicas de duas variedades de cana-de-açúcar (RB-

867515 e RB-962962), cultivadas sob irrigação plena em Chapadinha-MA. O experimento foi em 

delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos (variedades) e 8 repetições. A região apresenta 

clima do tipo tropical quente e úmido, com precipitação pluviométrica média de 1.947 mm, distribuída entre 

janeiro e junho. Inicialmente foi realizada a produção de mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de-açúcar por 

aproximadamente 60 dias. Após este período, as mudas foram transplantadas para área experimental que tinha 

0,12 hectares, com solo classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. Cada parcela foi composta de cinco 

linhas de sete metros lineares, contendo 14 plantas por linha e 70 plantas por parcela, com espaçamento de um 

metro entre linhas e meio metro entre plantas. Foi utilizado o sistema de gotejamento superficial, com pressão 

nominal de 10 mca, vazão nominal de 1,5 L/h-1 e espaçamento de emissores de 30 centímetros. O turno de rega 

médio foi de três dias, com uma lâmina de 19 mm por rega na fase de perfilhamento e de 22 mm na fase de 

estabelecimento do “stand”. A soma da irrigação mais a precipitação, totalizaram uma lâmina bruta de 3.178 

mm durante todo o ciclo da cultura. As variáveis avaliadas aos 14 meses de cultivo, foram: número de 

colmos/metro linear (NC), diâmetro (DC), altura de planta (AP), área foliar (AF) e produtividade em toneladas 

por hectare (TCH). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey 

a 5% de significância. Para o NC não houve diferença entre as variedades, com média de 8,75. No DC houve 

diferença entre as variedades, com a RB-867515 apresentando a média superior de 25,03 mm. A variedade 

RB-867515 apresentou a maior AP, tendo média de 6,23 m, enquanto a variedade RB-962962 apresentou porte 

inferior, com média de 5,23 m, diferença de um metro de AP no mesmo período. Não houve diferença entre 

variedades quanto a AF, tendo média de 50,56 cm². A variedade RB-867515 apresentou a TCH média de 

164,29 t.ha-1, superior a RB-962962, com 121,8 t.ha-1. Verifica-se que sob as mesmas condições de cultivo 

irrigado, adubação e tratos culturais, a variedade RB-867515 apresentou um incremento médio de 42,49 t.ha-
1, sugerindo maior eficiência no uso da água. A variedade RB-867515, sob irrigação plena, apresenta as 

melhores características agronômicas e a maior produtividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Saccharum spp ; Forragem suplementar; Produtividade 
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RESUMO  

A palma forrageira em combinação com outros alimentos além de favorecer um adequado processo 

fermentativo e preservação do valor nutritivo do alimento, eleva a estabilidade aeróbia das silagens de rações 

totais por ação de bactérias heterofermentadoras. Assim, objetivou-se com este trabalho, investigar os efeitos 

de níveis de palma forrageira em silagens de ração total a base de palma forrageira e gliricídia sobre a 

estabilidade aeróbia. A palma utilizada foi a da variedade Orelha de Elefante mexicana (Opuntia spp) e a 

Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) em combinação com farelo de soja e milho grão moído. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo quatro níveis de palma 

forrageira (15, 30, 45 e 60%) na matéria seca. Foram confeccionados silos experimentais (15 cm de diâmetro 

× 40 cm de altura) feitos de cloreto de polivinilo (PVC) e selados hermeticamente. Os silos foram abertos após 

60 dias da ensilagem. O ensaio de estabilidade aeróbia foi avaliado por meio de monitoramento da temperatura 

interna das silagens expostas ao ar. As temperaturas foram verificadas a cada trinta minutos por meio de 

termômetros (digital de imersão) posicionados no centro da massa de silagem, durante um período de 96 horas. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 

de probabilidade, utilizando-se o SAS® System for Windows ™ 9.4 (Instituto SAS Inc., Cary - NC: USA). 

As silagens permaneceram estáveis durante o período de 96 horas de exposição ao oxigênio, ou seja, não foi 

registrado elevação de temperatura em 20C em comparação com a temperatura ambiente. A palma quando 

incluída em dietas de ração completa, cumpriu sua função de desencadear a fermentação lática e acética, o 

ácido acético cumpriu um papel importante ao garantir estabilidade aeróbia nas silagens. Na prática, os 

resultados da presente pesquisa demonstraram que é viável produzir silagens, a base de palma forrageira e 

gliricídia, visto que a palma prolonga a estabilidade aeróbia. 

PALAVRAS-CHAVE: ácido acético; conservação; fermentação 
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RESUMO  

Acredita-se que silagens de rações totais possam apresentar adequado perfil fermentativo, atenuando as perdas 

por proteólise acarretando em alta preservação dos valores de proteína bruta, validando a utilização dessas 

rações para animais ruminantes. Assim, objetivou-se com este trabalho, investigar os efeitos de níveis de palma 

forrageira em silagens de ração total a base de palma forrageira e gliricídia sobre os valores de nitrogênio 

amoniacal e proteína bruta. A palma utilizada foi a da variedade Orelha de Elefante mexicana (Opuntia spp) e 

a Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) em combinação com farelo de soja e milho grão moído. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo quatro níveis de palma 

forrageira (15, 30, 45 e 60%) na matéria seca. Foram confeccionados silos experimentais (15 cm de diâmetro 

× 40 cm de altura) feitos de cloreto de polivinilo (PVC) e selados hermeticamente. Os silos foram abertos após 

60 dias da ensilagem. Determinaram-se os teores de N-NH3 e teores de proteína bruta usando a técnica micro-

Kjeldhal, usando um fator de conversão fixo (6,25). Os dados foram submetidos a análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade, utilizando-se o SAS® System for 

Windows ™ 9.4 (Instituto SAS Inc., Cary - NC: USA. Não foi observado efeito (P<0,05) para os valores de 

N-NH3 e proteína bruta nas silagens. Os teores de N-NH3 variaram de 0,041 a 0,055 (% N total), valores abaixo 

de 1% na MS. sendo um indicador de silagens bem fermentadas. Em relação aos valores de proteína bruta, as 

silagens mostraram valores adequados (130g/kg MS-1) para uma dieta que atende os requerimentos nutricionais 

de cordeiros, como indicado pelo NRC (2007), que recomenda cerca de 130g para um ganho de peso de 200 

g/dia. Dessa forma, é possível afirmar que houve danos mínimos ao processo de fermentação, comprovado 

pela baixa atividade proteolítica e pela preservação dos teores de proteína. Essas silagens são de boa qualidade 

e com adequado padrão de fermentação, pois todas as silagens apresentaram baixa proteólise, mantendo os 

valores adequados de proteína  bruta. 

PALAVRAS-CHAVE: ovinos; proteólise; ruminantes 
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RESUMO  

A palma apresenta alta concentração de carboidratos solúveis em água (CSA), o que é favorável a fermentação 

no silo, a gliricídia por outro lado, como demais leguminosas forrageiras, não apresenta elevado teor de CSA. 

Uma alternativa seria a ensilagem de ambas forrageiras em conjunto, corrigindo portanto os teores de CSA e 

aumentando a proteína nas silagens. Assim, objetivou-se com este trabalho, investigar os efeitos de níveis de 

palma forrageira em silagens de ração total a base de palma forrageira e gliricídia sobre os teores de 

carboidratos solúveis. A palma utilizada foi a da variedade Orelha de Elefante mexicana (Opuntia spp) e a 

Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) em combinação com farelo de soja e milho grão moído. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo quatro níveis de palma 

forrageira (15, 30, 45 e 60%) na matéria seca. Foram confeccionados silos experimentais (15 cm de diâmetro 

× 40 cm de altura) feitos de cloreto de polivinilo (PVC) e selados hermeticamente. Os silos foram abertos após 

60 dias da ensilagem. O teor de Carboidratos solúveis foi determinado pelo método do ácido sulfúrico 

concentrado, com leituras em espectrofotômetro. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade, utilizando-se o SAS® System for Windows 

™ 9.4 (Instituto SAS Inc., Cary - NC: USA. Não foi observado diferença (p>0,05) para as concentrações de 

carboidratos solúveis residuais, que apresentou média geral de 35,83 g/kg de MS. Esses valores foram 

suficientes para a utilização das bactérias láticas que garantiram qualidade na massa ensilada, mesmo que em 

níveis baixos. Excesso de CSA geram preocupações quanto a estabilidade do material ensilado, devido a 

predispor ao crescimento de muitas leveduras. Geralmente quanto menor o teor de CSA residual, menor é a 

ação deterioradora dos microrganismos aeróbios e portanto não é recomendável que esses teores sejam muito 

elevados.   A palma forrageira em silagens de rações totais com leguminosas, fornece CSA suficientes para a 

atividade de bactérias produtoras de acido lático que garantem qualidade da massa ensilada. 

PALAVRAS-CHAVE: bactéria lática; leguminosa; leveduras 
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RESUMO  

A introdução de leguminosas arbóreas em pastagens tropicais pode contribuir para manter e ampliar a 

fertilidade do solo, através de N fixado simbioticamente, reduzindo, assim, a necessidade de uso de fertilizantes 

nitrogenados, bem como possibilitam melhoria do valor nutritivo da dieta dos animais. Objetivou-se avaliar a 

composição química da gramínea (Urochloa decumbens Stapf.) e da leguminosa (Mimosa caeaslpiniifolia 

Benth.) em diferentes épocas do ano e sistemas de cultivo. A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental 

da UFRPE, Garanhuns, (8°58'52''S 36°27'47''W). O delineamento experimental foi casualizado em blocos, 

com três tratamentos (monocultivo de U. decumbens, monocultivo de M. caeaslpiniifolia e U. Decumbens 

consorciada com M. caeaslpiniifolia) e três repetições, totalizando nove parcelas experimentais. Na área 

consorciada, a leguminosa foi estabelecida em filas duplas, espaçadas de 25,0x2,0x1,0m, seguindo o mesmo 

espaçamento entre fileiras (simples) e plantas no monocultivo da leguminosa. A área foi pastejada por bovinos, 

com peso vivo médio de186 kg. A coleta do material foi realizada por meio de pastejo simulado, a cada 28 

dias, utilizando material de amostras referentes aos ciclos de pastejo da época chuvosa (Agosto-Setembro) e 

da época seca (Novembro-Dezembro) de 2020. Estimaram-se os teores de matéria seca (MS), fibra insolúvel 

em detergente neutro (FDN) e em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB), agrupando os dados das coletas 

por época (seca e chuvosa), ao longo do ano de 2020. As médias foram comparadas pelo método dos mínimos 

quadrados (LSMEANS), ajustado para o teste de Tukey, a 5% de probabilidade, do SAS University (2015). 

Houve efeito (p<0,05) de época do ano e espécie, com maior matéria seca (%MS), tanto para a gramínea (467,8 

g kg-¹ MS) quanto para a leguminosa (436,5 g kg-¹ MS) na época seca (Novembro e Dezembro), não havendo 

efeito significativo (p>0,05) quanto ao sistema de cultivo. Para FDN observou-se diferença significativa entre 

as espécies, onde a gramínea apresentou maiores valores médios (702 g kg-¹ MS), em relação à leguminosa 

(545 g kg-¹ MS), de maneira inversa aos teores de FDA, onde a leguminosa alcançou 619 g kg-¹ MS, enquanto 

a gramínea apresentou 467 g kg-¹ MS, informando que a leguminosa corresponde à uma espécie menos 

digestível. Por outro lado, a leguminosa sobressaiu em relação à gramínea avaliada (p<0,05), apresentando 

180 g PB kg?¹ MS e 66,84 g kg-¹ MS respectivamente. A presença da leguminosa nos sistemas de produção 

pastoris, ou a utilização desta como banco de proteína (monocultivo), pode contribuir para incremento na PB 

na dieta, apesar desta espécie apresentar maior FDN. 

PALAVRAS-CHAVE: Consórcio; Graminea; Leguminosa 
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RESUMO  

A palma forrageira (PF) é uma cultura perene, desenvolvida em regiões semiáridas dos Estados Unidos, 

México, África do Sul, Austrália e no Brasil. Neste último, é apresentada como uma das principais fontes de 

alimento para ruminantes. A produtividade científica nacional e internacional em relação a PF ainda parece 

limitada e recente. Estudos bibliométricos permitem mensurar padrões de publicação e compreender a 

evolução da produção do conhecimento científico. Assim, uma análise bibliométrica foi realizada objetivando 

avaliar a produção científica da produção, manejo e utilização na alimentação animal, da PF, a partir da base 

de dados Scopus (1800-junho 2021). Foram consideradas as palavras: “cactus, cacti, nopal, prickly pear, palma 

forrageira, cacto, Nopalea, Opuntia, forage, forragem, forraje”. Cada conjunto de palavras-chave, incluiu 

rótulos de campos “ALL” e “TITLE-ABS KEY” (tipos de busca, no documento completo e limitadas ao título, 

resumo e palavras chave, respectivamente) e, booleanos “OR”, “AND” e “NOT”, selecionados para limitar o 

processo de busca. Quanto ao idioma não houve limitação, entretanto para tipo de publicações foi selecionado 

artigos científicos, revisões e conferências de congressos. Os dados foram analisados usando a ferramenta 

Bibliometrix baseada na linguagem R, através da interface Biblioshiny. Foram identificadas 381 publicações 

com predominância dos artigos de pesquisa (91%), sendo apenas o 68% dessas publicações de livre acesso. 

Desde o ano 1984, o interesse na pesquisa foi crescente, sendo 61% dos documentos publicados produção 

científica dos últimos 9 anos. Esta produção científica, deriva da participação de autores (n=1179) de 36 países 

no total, destacando o Brasil com 727 autores registrados. Seguidos de países como México (n=128), Tunísia 

(43) e Estados Unidos (n= 39). Destacaram revista como Revista Brasileira de Zootecnia (Brasil), Acta 

Horticulturae (Bélgica), Journal of the Professional Association for Cactus Development (México) e Revista 

Caatinga (Brasil), concentrando 34% (n= 130) da propriedade intelectual. Foram identificadas 884 palavras 

associadas, sendo as 10 mais frequentes Opuntia, Semiarid, Forage, Opuntia fícus-indica, Cactaceae, Cactus, 

Semi-arid, Digestibility, Intake e Spineless cactus. Quatro associações de termos foram observadas a partir das 

palavras Opuntia, Semiarid, Intake, Digestibility e Nopalea sp. A produção científica sobre PF é liderada por 

pesquisadores principalmente do Brasil, notadamente do Nordeste e Pernambuco. Nos últimos anos, a 

utilização da PF na alimentação animal tem sido amplamente estudada, demostrado através do número de 

publicações registradas y co-ocorrencia entre palavras. Publicações sobre produção e manejo da PF são menos 

frequentes, indicando novas linhas de pesquisa. Entretanto vale ressaltar que estas análises variam dependendo 

da base de dados utilizada. 

PALAVRAS-CHAVE: bibliometrix; forragem; Opuntia 
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RESUMO  

A palma forrageira apresenta alterações nutricionais conforme as variações de clima, solo e produção, as quais 

podem influenciar no consumo e desempenho animal. Objetivou-se avaliar clones de palma forrageira com 

diferentes níveis de resistência à cochonilha do carmim através da produção de gás in vitro (PGIV). O 

experimento foi conduzido no Instituto Agronômico de Pernambuco-Arcoverde/PE. Foram avaliados 12 

clones de palma forrageira, em um delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. Os tratamentos 

experimentais foram três clones pertencentes ao gênero Nopalea (IPA-Sertânia; IPA-21 e Miúda) e nove ao 

gênero Opuntia (Algerian; IPA-20; Redonda; Azul; F8; Orelha de elefante africana; Orelha de elefante 

mexicana; Orelha de elefante africana – Original; Orelha de elefante mexicana - Lisa 1). As amostras foram 

coletadas no período seco (Janeiro/2021), com idade aproximada de seis anos. Utilizou-se meio nutritivo, e 

transdutor de pressão. Realizou-se agrupamento hierárquico de acordo com o Método de Tocher e a Análise 

de componentes principais e correlações entre as características qualitiativas, através do programa estatístico 

GENES®. O método de agrupamento Tocher reuniu os doze clones em três grupos, nos dois primeiros 

componentes principais, sendo responsáveis por explicar 84,36% da variação total obtida nos materiais 

avaliados. O grupo I foi representado pelos clones Redonda, OEM Lisa 1, OEM, Azul, OEA, F8, Miúda, IPA-

21; grupo II por IPA-20, Algerian e OEA Original e grupo III pelo genótipo IPA-Sertânia. O grupo I foi 

formado devido aos maiores volumes de gás produzidos pela fermentação dos carboidratos fibrosos (Vf2), o 

Grupo II em função das menores médias observadas no volume de gás produzido pela fermentação dos 

carboidratos não fibrosos (Vf1) e o grupo III devido às maiores e menores médias, respectivamente, obtidas no 

Vf1 e Vf2 indicando maior e menor teor destas frações de carboidratos. A característica de menor expressão na 

variabilidade dos materiais estudados foi o volume de gás produzido pela degradação dos carboidratos fibrosos, 

explicada em função da menor contribuição desta fração na palma forrageira. Os clones de palma forrageira 

apresentam divergências, evidenciada principalmente pela produção de gás obtida pela fermentação dos 

carboidratos não-fibrosos. 

PALAVRAS-CHAVE: fermentação; carboidratos; resistência à cochonilha do carmim 
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RESUMO  

A utilização de leguminosas para a formação de pastos consorciados é uma prática que vem crescendo entre 

os produtores. E o seu uso se faz viável, pois as espécies oferecem elevado teor de proteína, rapidez no 

estabelecimento, resistência ao pastejo, persistência no sistema e abundante produção de matéria seca. Com 

isso o uso do estilosantes Campo Grande tem se elevado, devido ao seu comportamento superior e ao aumento 

das técnicas de produção, sendo, uma das principais leguminosas empregadas em sistemas de pastejo nos 

cerrados do Brasil. E dentre os nutrientes mais exigidos, para a nutrição adequada do estilosantes, o que merece 

destaque especial é o fósforo. Por isso se faz necessário avaliar as características bromatológicas dos 

componentes nutricionais do estilosantes Campo grande, submetido a adubação fosfatada e diferentes 

intervalos de corte. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

4x3, com quatro doses de adubação fosfatada (0; 100; 200 e 300 kg/ha de P2O5) e três intervalos de corte em 

quatro repetições, totalizando 48 vasos. No último dia do experimento as leguminosas foram cortadas próximo 

ao solo, separadas por parte (folhas, caule, raízes) identificadas por tratamentos para as demais avaliações 

químicas. As amostras foram utilizadas para determinar as concentrações de matéria seca (MS), matéria 

mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) fibra em detergente 

ácido (FDA), hemicelulose (HEM), e o FDN corrigido para cinzas e proteína (FDNcp). Houve efeito 

significativo (P<0,05) dos níveis de adubação somente para os teores de fibra em detergente ácido do caule 

(FDAC) e proteína bruta da folha (PBF). Para as demais variáveis, matéria seca da folha (MSF), matéria seca 

do caule (MSC), fibra em detergente neutro da folha (FDNF), hemicelulose da folha (HEMF), fibra em 

detergente neutro do caule (FDNC), hemicelulose do caule (HEMC), proteína bruta do caule (PBC), e também 

fibra em detergente e ácido do caule (FDAC) e proteína bruta da folha (PBF), houve efeito (P<0,05) dos 

intervalos de cortes. A variável fibra em detergente ácido da folha (FDAF), não apresentou efeito significativo 

(P>0,05) para nenhuma das fontes de variação. O manejo do Estilosantes Campo Grande submetido ao 

intervalo de corte de 40 dias, com nível de adubação fosfatada de até 100 kg/ha de P2O5 é o que apresenta 

melhor valor nutricional. 
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RESUMO  

As vantagens de se fornecer o alimento na forma de silagem de ração total consistem em melhorar a eficiência 

energética e proteica no rúmen, além de estabilizar as atividades microbianas. Assim, objetivou-se com este 

trabalho, investigar os efeitos de níveis de palma forrageira em silagens de ração total a base de palma 

forrageira e gliricídia sobre a degradabilidade in situ da matéria seca. A palma utilizada foi a da variedade 

Orelha de Elefante mexicana (Opuntia spp) e a Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) em combinação 

com farelo de soja e milho grão moído. Foram confeccionados silos experimentais (15 cm de diâmetro × 40 

cm de altura) feitos de cloreto de polivinilo (PVC) e selados hermeticamente. Para o ensaio de degradabilidade 

in situ da MS, adotou-se um delineamento inteiramente casualizado dispostos em parcelas subdivididas com 

medidas repetidas no tempo, sendo nas parcelas os níveis de palma nas silagens (15, 30, 45 e 60%) e nas 

subparcelas os tempos de incubação (6, 24, 48, 72 e 96 horas). Foi utilizado um bovino mestiço Girolando 

macho, fistulado no rúmen e com peso médio de 600 kg. Os dados foram submetidos a análise de variância e 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade, utilizando-se o SAS® System for 

Windows ™ 9.4 (Instituto SAS Inc., Cary - NC: USA). Resultados e discussão: As silagens de ração total 

com maiores percentuais de palma forrageira (45 e 60%) apresentaram os maiores valores para fração solúvel 

(A), com médias de 77,24 e 82,56% respectivamente. Estas silagens também apresentaram as maiores médias 

percentuais para a degradação efetiva nas três taxas de passagem (2%, 5% e 8%/h), resultados estes que 

ocorrem em consequência das características das frações “A” e “B” apresentadas pelas silagens com maiores 

teores de palma forrageira. Na prática, os resultados da presente pesquisa demonstram que é viável preservar 

silagens, a base de palma forrageira e gliricídia, por apresentar padrão de fermentação adequado e 

consequentemente maiores taxas de degradação. 
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RESUMO  

Silagens de rações completas é uma forma alternativa para aproveitar as forragens e/ou resíduos/subprodutos 

com altos teores de umidade. Estudos mostram que ensilar rações completas com uma série de ingredientes 

com alto teor de umidade é possível para realizar uma mistura favorável a exigência nutricional do animal, 

além de proporcionar adequado processo fermentativo no silo. O objetivo do estudo foi avaliar as perdas 

fermentativas resultante do processo de ensilagem. A palma utilizada foi a da variedade Orelha de Elefante 

mexicana (Opuntia spp) e a Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) em combinação com farelo de soja e 

milho grão moído. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, sendo 

quatro níveis de palma forrageira. Foram confeccionados silos experimentais (15 cm de diâmetro × 40 cm de 

altura) feitos de cloreto de polivinilo (PVC) e selados hermeticamente. No fundo dos silos adicionou-se 1 kg 

de areia para captura dos efluentes. As plantas foram colhidas manualmente e picadas em forrageira 

estacionária, com tamanhos de partícula de aproximadamente 2x2 cm. Em seguida os silos experimentais 

foram fechados com tampa de PVC dotados de válvulas tipo Bunsen, lacrados com fita adesiva e 

acondicionados sob temperatura ambiente. A abertura dos silos ocorreu 60 dias após a ensilagem. Os dados 

foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de 

probabilidade, utilizando-se o SAS® System for Windows ™ 9.4 (Instituto SAS Inc., Cary - NC: USA). As 

perdas por gases foram mínimas e sem diferenças entre tratamentos (p > 0,05), mantendo-se abaixo de 1% em 

todas as silagens de ração completa do estudo. Complementarmente, as perdas por efluentes também não foram 

significativamente diferentes (p > 0,05) entre as silagens, sendo observado uma média de 13,6 kg ton-1. Para a 

variável de RMS, não foi observado efeito (p > 0,05) dos níveis de palma forrageira nas silagens, tendo todas 

as silagens apresentado alto padrão de RMS, variando de 97,96 a 99,37%. Com base nas perdas, altas 

proporções de palma forrageira podem ser recomendados para a produção de silagens de rações completas sem 

provocar danos a fermentação.  

PALAVRAS-CHAVE: conservação; efluentes; perfil fermentativo 
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RESUMO  

O uso de leguminosas forrageiras como fonte natural de adição de N nas pastagens via fixação biológica de 

nitrogênio (FBN), que em geral é realizada por bactérias simbióticas mais outras de vida livre, tem sido uma 

alternativa em substituição aos adubos inorgânicos nitrogenados, na busca de uma agricultura mais sustentável. 

No Brasil as leguminosas forrageiras em consórcio com gramíneas apresentam-se como uma importante opção 

para os sistemas de pastagens. Compreender a dinâmica das bactérias no solo em monocultivos de gramíneas 

e em consórcios com leguminosas forrageiras é de fundamental importância no manejo da fertilização 

nitrogenada das pastagens. O objetivo deste estudo foi avaliar as bactérias totais do solo em monocultivos de 

diferentes genótipos de capim-elefante (Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone.), e em consórcios entre 

capim-elefante com a leguminosa cunhã (Clitoria ternatea L.). O experimento foi conduzido na Estação 

Experimental de Cana-de-açúcar da Universidade Federal Rural de Pernambuco (EECAC - UFRPE), Carpina, 

Zona da Mata Norte de Pernambuco. O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados, em 

arranjo fatorial (4×2), com quatro repetições, compreendendo quatro genótipos de capim-elefante (IRI 381, 

Elefante B, Taiwan A-146 2.37 e Mott) em monocultivos ou consorciados com a cunhã. Solos foram coletados 

após um período de dois anos de estabelecimento. Foram avaliadas unidades formadoras de colônia (UFC) 

bacteriana total do solo, pelo método de cultivo em ágar tríptico de soja (TSA). Realizou-se análise de 

variância, seguida de teste de Duncan (p<0.05). A quantidade de UFC bacterianas no solo não apresentou 

diferenças significativas entre os solos com genótipos de capim-elefante em monocultivo ou consorciados com 

a leguminosa forrageira cunhã (p=0.32). As bactérias totais do solo variaram entre 105 e 106 UFC g-1 de matéria 

seca solo. Esperava-se que diferentes arranjos produtivos entre diferentes genótipos de capim-elefante ou 

consorcio com leguminosa, alterasse de forma significativa a quantidade de UFC bacteriana total do solo, 

porém não foi observado. Especula-se que o tempo de dois anos desde o estabelecimento não foi suficiente 

para produzir diferenças estatísticas significativas na UFC bacteriana total do solo cultivadas em TSA. O fato 

de não serem observadas diferenças na UFC bacteriana total do solo, não exclui a possibilidade de diferenças 

mais sutis poderem ser detectadas através de outras técnicas de análise das bactérias do solo, como por 

exemplo, através da avaliação do DNA do solo. 
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RESUMO  

Nos países tropicais e subtropicais a pecuária é uma das atividades econômicas mais importantes. A utilização 

da fenação para conservação de forragem contribui para reduzir os impactos negativos decorrente da escassez 

e qualidade da forragem, notadamente no período seco do ano. Objetivou-se determinar a curva de desidratação 

de acessos de Desmanthus (7G e 13AU) e da Clitoria ternatea L. (Cunhã) cultivados na Zona da Mata Seca 

de Pernambuco. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina/UFRPE. 

A temperatura máxima e mínima dos dois dias durante o processo de fenação foram de 43 e 24 ºC 

respectivamente. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 4 repetições. O corte 

das plantas foi realizado 90 dias após o plantio a 10cm de altura para Cunhã e coleta total dos ramos finos e 

folhas dos acessos de Desmanthus. Após o corte a massa de forragem foi distribuída em leiras sobre lona 

plástica de cor preta e expostas ao sol para desidratação. Foram coletadas amostras nos tempos 0, 1, 3, 6, 12, 

24 e 48 horas de secagem para obtenção da curva de desidratação. Estas amostras foram pesadas e colocadas 

para secar em estufa de circulação forçada de ar a 55 ºC até atingir peso constante. Para obtenção da curva de 

desidratação em função do tempo, os dados foram submetidos à análise de regressão, usando o pacote 

estatístico SigmaPlot v. 10. A curva de secagem das espécies de leguminosas apresentou comportamento 

quadrático (p ≤ 0.05), com redução na taxa de desidratação para as espécies com o tempo de secagem. O feno 

dos acessos de Desmanthus apresentou teor de umidade próximo ou inferior a 200 g kg-1 após 22h de 

desidratação nas condições estudadas, diferentemente da Cunhã que atingiu o ponto de feno após 48h de 

desidratação. O feno dos acessos de Desmanthus 7G e 13AU e a Cunhã apresentaram teor de umidade de 

202,0; 197,0; 210,0 g kg-1 respectivamente. A quantidade de água no tecido vegetal no momento do corte teve 

influência direta no tempo de desidratação. Os teores de MS iniciais encontrados nos acessos de Desmanthus, 

pode ter contribuído para rápida perda de água, além das altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar 

(média de 47%) durante o processo de desidratação. Diferentemente da Cunhã, os acessos de Desmanthus 

atingiram ponto de feno após 22 h de desidratação a campo, indicando a possiblidade de produção de feno em 

reduzido intervalo de tempo, com provável manutenção da qualidade da forragem. 
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RESUMO  

As leguminosas forrageiras podem contribuir produção de forragem de qualidade para o consumo animal. A 

cunhã (Clitoria ternatea L.) é uma leguminosa tropical perene, com boa tolerância a seca, além de 

aceitabilidade por parte dos animais. Objetivou-se avaliar características morfológicas da cunhã aos 30, 60 e 

90 dias após o plantio. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do 

Carpina/UFRPE. Utilizou-se sementes comerciais para plantio realizado no espaçamento de 0,5x0,5 cm. Foi 

realizada adubação de fundação com 50kg ha-1 de P2O5 e 60 kg ha-1 de K2O. A precipitação media local foi de 

117mm durante os meses maio, junho, julho e agosto. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, 

com quatro repetições. A cada 30 dias foram avaliadas: altura (medida do solo ao ápice da planta) e largura da 

planta, diâmetro do caule principal, número de folhas por ramo, número de ramos primários e secundários, 

diâmetro dos ramos primários e presença de inflorescência e vagem. Os dados foram submetidos à análise de 

variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey utilizando o Software Genes (p £ 0,05). Houve 

diferenças para todas as variáveis avaliadas, com exceção do número de ramos secundários e diâmetro do ramo 

primário. A maior altura de planta (48 cm), foi observada no pasto aos 90 dias. No entanto não foram 

observadas diferenças significativas entre as idades de 30 e 60 dias com as plantas apresentando altura médias 

de 33 cm. Para as variáveis largura de planta (51 cm), diâmetro do caule (0,28 cm), número de ramos primários 

(6,0) e folhas por ramo (11,0) não foram observadas diferenças significativas entre as idades de 60 e 90 dias. 

A partir dos 60 dias de idade, a cunhã já apresentava inflorescência e vagem. A ausência de diferença das 

idades de 60 e 90 para as características de largura de planta, diâmetro do caule, número de ramos primários e 

folhas por planta podem ter ocorrido devido a mudança do estádio vegetativo para o reprodutivo por volta dos 

60 dias, indicado pela presença de inflorescência e vagem. A cunhã cultivada na Zona da Mata Seca de 

Pernambuco não apresenta diferenças em suas características morfológicas nas idades de 60 e 90 dias após o 

plantio, o que pode ser associado ao crescimento mais lento das leguminosas ou a redução da taxa de 

crescimento devido o início do estádio reprodutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: cunhã;  leguminosa; morfologia 

  



86 

 

 

 

 

 

 

 

5. Genética, Genômica, 

Melhoramento e Reprodução 

animal 
  



87 

 

 

 POLIMORFISMO NO GENE CAPN1 EM GALINHAS CAIPIRAS CANELA-PRETA        

 
Ana Paula Soares e Silva 1; Artur Oliveira Rocha 4; Dayane Pereira de Castro 2; Tamires de Sousa 

Silva 1; Gleyson Vieira dos Santos 3; Sandra Isabel Castañeda Caguana 1; Lilian Rosalina Gomes Silva 
1; José Lindenberg Rocha Sarmento 5 

 
1 PPGCA, UFPI, Teresina - PI; 2 PPGZT, UFPI, Teresina - PI; 3 PPGCA, UFPI, Teresina - PI; 4 Purdue 

University, West Lafayette - USA; 5 DZO, CCA, UFPI, Teresina - PI 

RESUMO  

 A raça nativa de galinhas Canela-Preta vem se tornando referência no Nordeste brasileiro por possuir um 

mercado crescente e forte engajamento de criadores. Nos últimos anos o gene responsável pela expressão da 

calpaina 1 (CAPN1) tem sido utilizado em pesquisas com aves pela sua relação com a qualidade de carne. 

Dado o exposto, objetivou-se conhecer polimorfismo no gene CAPN1 em aves Canela-Preta.   A pesquisa foi 

conduzida de acordo com as Normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), conforme aprovação da Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA) n° 399/17. Foi realizada 

a extração de DNA do sangue das aves de 171 amostras através de kits de acordo com as recomendações dos 

fabricantes. O fragmento do gene Calpaina-1 (CAPN1) foi genotipado em duas etapas para 152 animais, a 

primeira com a otimização das condições para os primers externos e a segunda com a otimização dos internos 

por uma PCR multiplex onde os amplicons gerados na primeira etapa serviram de molde para a ampliação dos 

primers internos. Para a reação de PCR multiplex do Tetra-primer CAPN1 foram utilizados 4 µL de DNA (40 

ng/µL) adicionados a 21 µL de mix de reação composto pelos seguintes reagentes: 2,5 μL de tampão 10X (100 

mMTrisHCl, pH 8,3, 500 mMKCl), 1,8 µL MgCl2 (50 mM), 2 μL da mistura de dNTP (0,2 mM de dATP, 

dCTP, dGTP e dTTP), 0,8 μM de cada iniciador, e 0.2 μL (1U) de Taq DNA polimerase (Ludwig Biotec), para 

um volume final de 25 μL. A PCR foi realizada com 5 minutos de desnaturação inicial a 94ºC; 40 ciclos de 45 

segundos de desnaturação a 94ºC, 45 segundos de anelamento a 68ºC e 50 segundos de extensão a 72ºC; e uma 

extensão final de 7 minutos a 72ºC. Após a genotipagem as frequências foram calculadas.   A genotipagem 

mostrou três padrões de banda possíveis, sendo o homozigoto T/T com dois fragmentos (418 e 191pb) o outro 

homozigoto C/C com dois fragmentos (418 e 280 pb) e o heterozigoto T/C com três fragmentos (418, 280 e 

191 pb). Houve maior frequência de T/C para 73 animais, seguido do genótipo homozigoto T/T com 59 animais 

e o homozigoto C/C com apenas 20. As frequências alélicas tiveram uma maior proporção do alelo T com 

62,83 % e o alelo C com 37,17 %. Esses resultados demonstram variabilidade genética para este locus e 

possibilitam estudos futuros para associação deste com características fenotípicas (CARVALHO et al., 

2016).   Verificou-se alta variabilidade para o locus no gene CAPN1.    
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RESUMO  

Na análise de variância assume-se que os erros experimentais possuem distribuição normal, o que pode não 

ocorrer em algumas situações, como dados de presença e ausência, e prejudicar a inferência a ser realizada. 

Algumas alternativas são utilizadas para solucionar essa limitação, como a transformação de dados, a 

estatística não paramétrica e o uso de Modelos Lineares Generalizados (MLG). O objetivo com esta pesquisa 

foi comparar análises com dados transformados, estatística não-paramétrica e com Modelos Lineares 

Generalizados em dados de ausência e presença de barba. As análises foram realizadas a partir de 145 

observações de 3 raças distintas de caprinos considerando um modelo que incluiu o efeito fixo de raça e o erro 

aleatório, a fim de avaliar a probabilidade de ocorrência da característica analisada, atribuindo-se 0 e 1, 

respectivamente, para ausência e presença. Inicialmente foi realizado o teste de normalidade dos resíduos da 

ANOVA no PROC UNIVARIATE do programa SAS, com base nos dados reais e transformados (logY +1, 

Y0,25,  Y-0,25,  Y-0,5, Y0,5, e Y-3). Em seguida foi aplicado o teste de qui-quadrado com auxílio do PROC FREQ, 

assumindo estatística não-paramétrica. Para ajuste do modelo linear generalizado foi utilizado a opção 

ESTIMATE do procedimento GENMOD do SAS, assumindo diferentes distribuições, que permite testar se 

existe diferenças entre raças e calcular o logarítimo da razão de chances de presença de barba. Os resíduos da 

ANOVA não apresentaram distribuição normal, mesmo com as diferentes transformações aplicadas. Com o 

uso da estatística não paramétrica, a prevalência da característica em estudo foi maior na raça 3. Entre os 

MLGs, a função de distribuição binomial apresentou melhor ajuste aos dados, conforme sugerido pelo X2 de 

Pearson, e evidenciou resultados mais eficientes quando a chance de ocorrência da característica na raça 1 foi 

menor do que nas demais, além disso, as raças 2 e 3 não apresentaram diferenças entre si. O uso do MLG 

(distribuição binomial) foi mais eficiente em comparação com a estatística não-paramétrica por extrair mais 

informações do conjunto de dados. Em geral, procedimentos não-paramétricos não utilizam toda a informação 

fornecida pela amostra (MONTGOMERY; RUNGER, 2009). A distribuição binomial apresentou ajuste mais 

adequado para explicar dados de presença e ausência oriundos de experimentos com animais. 
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RESUMO  

Na análise de variância assume-se que os erros experimentais possuem distribuição normal, o que pode não 

ocorrer em algumas situações, como dados de presença e ausência, e prejudicar a inferência a ser realizada. 

Algumas alternativas são utilizadas para solucionar essa limitação, como a transformação de dados, a 

estatística não paramétrica e o uso de Modelos Lineares Generalizados (MLG). O objetivo com esta pesquisa 

foi comparar análises com dados transformados, estatística não-paramétrica e com Modelos Lineares 

Generalizados em dados de ausência e presença de barba.   As análises foram realizadas a partir de 145 

observações de 3 raças distintas de caprinos considerando um modelo que incluiu o efeito fixo de raça e o erro 

aleatório, a fim de avaliar a probabilidade de ocorrência da característica analisada, atribuindo-se 0 e 1, 

respectivamente, para ausência e presença. Inicialmente foi realizado o teste de normalidade dos resíduos da 

ANOVA no PROC UNIVARIATE do programa SAS, com base nos dados reais e transformados (logY+1, 

Y0,25, Y-0,25 Y-0,5, Y0,5 e Y-3). Em seguida foi aplicado o teste de qui-quadrado com auxílio do PROC FREQ, 

assumindo estatística não-paramétrica. Para ajuste do modelo linear generalizado foi utilizado a opção 

ESTIMATE do procedimento GENMOD do SAS, assumindo diferentes distribuições, que permite testar se 

existe diferenças entre raças e calcular o logaritmo da razão de chances de presença de barba.   Os resíduos da 

ANOVA não apresentaram distribuição normal, mesmo com as diferentes transformações aplicadas. Com o 

uso da estatística não paramétrica, a prevalência da característica em estudo foi maior na raça 3. Entre os 

MLGs, a função de distribuição binomial apresentou melhor ajuste aos dados, conforme sugerido pelo X2 de 

Pearson, e evidenciou resultados mais eficientes quando a chance de ocorrência da característica na raça 1 foi 

menor do que nas demais, além disso, as raças 2 e 3 não apresentaram diferenças entre si. O uso do MLG 

(distribuição binomial) foi mais eficiente em comparação com a estatística não-paramétrica por extrair mais 

informações do conjunto de dados. Em geral, procedimentos não-paramétricos não utilizam toda a informação 

fornecida pela amostra (MONTGOMERY; RUNGER, 2009).   A distribuição binomial apresentou ajuste mais 

adequado para explicar dados de presença e ausência oriundos de experimentos com animais.    
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RESUMO  

A maciez da carne ovina é de importância mercadológica e uma característica complexa que é em parte 

regulada pelo nível de expressão dos  diferentes genes  a qual está associada. Variantes genéticas como Single 

Nucleotide Polymorphisms (SNPs) localizam-se comumente em regiões regulatórias relacionando a expressão 

desses genes. Inovações tecnológicas recentes permitiram a identificação em massa de marcadores SNPs 

possibilitando  vários estudos de melhoramento genético e conservação. Através de abordagem in sílico, foram 

identificados SNPs em regiões genômicas em desequilíbrio de ligação com genes de interesse na expressão da 

característica maciez/textura da carne ovina com base em pesquisa bibliográfica. Os principais bancos de dados 

utilizados foram o QTLdb (The Animal Quantitative Trait Loci) e o NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) dos quais foram analisados 48 artigos associados com os 241 SNPs da espécie bovina e ovina 

selecionados por seu efeito significativo na característica de maciez através de traços como textura, firmeza, 

força de cisalhamento, isoformas de miosina, painéis sensoriais para maciez e suculência. Para identificação 

de SNPs correspondentes nas duas espécies, após análise dos dados foi decidido eliminar SNPs de 

cromossomos bovinos 4, 9, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 25 e 28 que apresentavam baixo grau de homologia entre 

espécies bovina e ovina segundo a literatura avaliada, além disso foram considerados apenas artigos que 

identificavam os marcadores associados a característica de força de cisalhamento, traço de estudo na maioria 

dos artigos ovinos analisados nesse projeto. Para 289 marcadores de SNPs, 48 são da espécie ovina e 241 da 

espécie bovina, muitos em regiões não codificantes de proteínas. Foram reportados 4 marcadores em regiões 

regulatórias de ovinos e 170 de bovinos. Os genes que demonstraram mais SNPs de interesse em ovinos foram 

MSTN, CAST, CAPN3, CAPN2, CAPN1 e em bovinos os genes ADAM15, ANGPTL3, KCTD16, CAST, 

DGKZ, CAPN3 e CAPN1 estão associados aos 71 marcadores restantes. Portanto, com a coleta desses 

marcadores genéticos relacionados à característica de maciez da carne em ovinos há a possibilidade de 

contribuir com futuros trabalhos na área genômica focados em características importantes para 

comercialização. 
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RESUMO  

A suinocultura caminha em passos largos dentro de alguns aspectos que abrangem a qualidade espermática de 

seus reprodutores. A cada ano que se passa, esse setor evolui notoriamente em melhorias da conservação, de 

tempo de duração e qualidade do ejaculado suíno. Entretanto, um dos pontos primordiais para essas melhorias 

são os animais escolhidos para esse fim, a raça, linhagem, idade são de extrema importância para um resultado 

satisfatório do sêmen produzido. Hoje a suinocultura brasileira busca excelência em parâmetros microscópicos, 

como a motilidade, vigor e morfologia, e macroscopicas, odor, cor, aspecto e volume. Uma das preocupações 

também é a escolha da linhagem a se trabalhar, pois essa escolha pode afetar na qualidade, viabilidade e 

quantidade do sêmen, que consequentemente afeta o número de leitões nascidos. O monitoramento dos 

parâmetros macroscópicos do ejaculado tem grande importância na avaliação produtiva do rebanho e da 

linhagem utilizada. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar parâmetros macroscópicos de cachações 

da linhagem P81, como cor, odor, aspecto, volume, peso e temperatura em um período de cinco meses.  Foram 

utilizados três suínos machos com idade de doze meses, peso aproximado de 250 kg, da linhagem P81 da 

empresa de genética Choice®. As coletas foram realizadas semanalmente durante cinco meses na central de 

inseminação artificial (C.I.A), do IFMT Campus São Vicente. Os machos foram levados das baias até a central 

de inseminação, na sala de coleta existe um manequim fixo, após o salto do cachaço no manequim e exposição 

do pênis e fixado, para retirada do ejaculado, eram procedidos à coleta em copo térmico e luvas propicia para 

esse tipo de manejo. Após a coleta o copo térmico com o ejaculado era levado para o laboratório de 

processamento e avaliação do sêmen, onde imediatamente realizou-se as seguintes avaliações: peso, volume, 

temperatura, cor, odor e aspecto. As análises qualitativas, como cor e aspecto eram feitas em comparação com 

tabelas do CBRA, e odor pelo cheiro do ejaculado, essas avaliações foram realizadas por apenas uma pessoa 

para não haver interferência. Para análise dos dados foi utilizado estatística descritiva, sendo a média para 

parâmetros quantitativos e freqüência para características qualitativas. Os dados referentes as características 

macroscópicas dos cachaços da linhagem P81 foram:  média de volume em 277 ml, peso de 259 gramas e 

temperatura de 37ºC, sendo a temperatura e volume ideal para essa linhagem. Entretanto, é considerado um 

valor ideal de proporção volume com peso de 1 ml / 1 g, sendo que 1 ml do ejaculado deveria estar pesando 1 

g, porém as análises dessa pesquisa apresentaram 0,94 g de peso do liquido seminal para 1 ml.   Nos parâmetros 

qualitativos verificou-se odor, característicos (Sui Generis), cor em branco acinzentado e aspecto leitoso. Os 

dados de cor, odor, aspecto estão de acordo com o esperado, onde a literatura apresenta a cor de branco á 

branco acinzentado, aspecto de leitoso a seroso e odor característico. Os suínos da linhagem P81 com idade de 

doze meses, apresentam volume médio de 277 ml, peso de 259 gramas, odor característico, cor branco 

acinzentado, aspecto leitoso e temperatura de 37ºC. As características macroscópicas do ejaculado dos 

cachaços estão dentro do esperado para espécie e linhagem, podendo apresentar boa viabilidade reprodutiva. 
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RESUMO  

Na criação de gado de corte, o peso é um dos índices zootécnicos mais relevantes para bezerros, em razão de 

complicações durante o parto, sendo determinante para maior ganho de peso à desmama, decorrente da 

influência de condições genéticas e ambientais. Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar o peso dos bezerros 

recém-nascidos da raça Aberdeen Angus e Nelore ao nascer, em função da raça e do sexo. A coleta de dados 

foi realizada na Fazenda Paúdarco (Bonito-PE), no período de dois meses (Dezembro e janeiro), na estação de 

seca, efetuando diariamente pesagem, cura do umbigo, vermifugação e identificação dos bezerros ao 

nascimento. Os dados obtidos foram submetidos ao teste Tukey (5%). Foram obtidas respectivas médias para 

sexo de 33,72 e 33,29 kg para fêmeas e machos da raça Aberdeen Angus e de 32,88 e 34,59 kg para fêmeas e 

machos da raça Nelore. A média geral foi de 33,5 e 33,86 kg ao nascimento para as respectivas raças. Desta 

forma, não houve variações significativas de peso, independentemente de sexo ou raça. 
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RESUMO  

Dentre os fatores que influenciam a avaliação da área de olho de lombo (AOL) realizada via ultrassom, destaca-

se a idade do animal, pois o músculo Longissimus dorsi possui maturação tardia (PINHEIRO; JORGE, 

YOKOO; 2010), dessa forma animais mais velhos têm maior AOL. Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi 

avaliar a inclusão da idade do animal como covariável no modelo animal para avaliação genética da área de 

olho de lombo em ovinos Santa Inês.     Foram utilizadas informações de 1.637 animais incluídos na matriz de 

parentesco (pedigree). Os dados foram coletados em 18 rebanhos nos estados do Piauí e Maranhão. A 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. Os componentes de variância e predição de valores genéticos foram obtidos via inferência 

Bayesiana, com uso de programas da família BLUPF90 (MISZTAL et al., 2020). 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, classe de idade e covariável idade do animal), 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. Foram analisados dois modelos, no qual o modelo I incluiu o efeito fixo classificatório de idade e o 

modelo II a idade do animal como covariável. Como critérios de seleção do melhor modelo para a AOL 

utilizou-se o Fator de Bayes (FB) e a acurácia teórica dos valores genéticos (Acc).   A inclusão da idade do 

animal como covariável (ID) foi superior ao uso da classe de idade, indicando que a idade do animal como 

efeito fixo não é suficiente para controlar toda variação existente na medida da AOL, por isso deve ser incluída 

como covariável, assim permitirá que os animais sejam avaliados e comparados em condições iguais para este 

efeito (PITA; ALBUQUERQUE, 2001). O modelo que incluiu ID proporcionou melhores estimativas de 

componentes de variância (σa
2: 1,46; σp

2: 3,64) e herdabilidade (h²: 0,29); e apresentou ganhos em acurácia de 

12,28%, o que caracteriza maior eficiência desse modelo para estimar os componentes de variância e 

herdabilidade.   A inclusão da covariável idade do animal proporcionou maior acurácia dos valores genéticos 

e melhor ajuste para modelar variâncias associadas à medida da AOL.   
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RESUMO  

Estudos de tendência genética possibilitam verificar a eficiência da seleção aplicada nos rebanhos, visando a 

melhoria genética das características de interesse econômico. A área de olho de lombo (AOL) mensurada in 

vivo tem sido descrita como uma característica importante na seleção de ovinos de corte, por fornecer 

informações relacionadas ao rendimento de carcaça, porém na literatura não há verificação da tendência 

genética para AOL em ovinos. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi estimar tendência genética para a área 

de olho de lombo mensurada via ultrassonografia em ovinos Santa Inês. Foram utilizadas informações de 1.637 

animais incluídos na matriz de parentesco (pedigree). As coletas de dados foram realizadas entres os anos de 

2012 e 2018, em rebanhos localizados nos estados do Piauí e Maranhão. A 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. A predição 

dos valores genéticos foi obtida via inferência Bayesiana, com uso de programas da família BLUPF90 

(MISZTAL et al., 2020). 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 em efeito 

quadrático), 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. A tendência genética foi estimada pela 

regressão dos valores genéticos preditos (EBVs) dos animais sobre o ano de nascimento.   A tendência genética 

foi positiva e significativa (P<0,01), com ganhos genéticos de 0,40 cm², que indicam maior aproveitamento da 

carcaça, pois a AOL está relacionada a quantidade total de carne na carcaça. Ao estimarem tendências genéticas 

para características de carcaça em bovinos selecionados para peso e escore de musculatura ao sobreano, Silva 

et al. (2009) obtiveram ganhos de 0,012 cm² para AOL. As propriedades avaliadas não selecionam os animais 

com base nos EBVs e sim a partir de um padrão informal de peso e conformação corporal. Contudo, os 

rebanhos apresentaram ganhos genéticos ao longo dos anos, possivelmente por a AOL ter correlação positiva 

com peso (MCMANUS et al., 2013) e escore de condição corporal (CARTAXO; SOUSA, 2008).  Houve 

progresso genético para AOL em ovinos Santa Inês, apesar de não ser praticada seleção genética nesses 

rebanhos. 
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RESUMO  

A medida da área de olho de lombo (AOL) é influenciada por fatores que podem ocasionar avaliações 

tendenciosas durante a comparação entre os animais, como o sexo, idade e habilidade do operador na 

mensuração (PINHEIRO; JORGE; YOKOO, 2010). Essas fontes de variação devem ser consideradas nas 

análises estatísticas, pois se incluídas como covariáveis, poderão viabilizar valores genéticos preditos mais 

acurados. Portanto, objetivou-se com esta pesquisa identificar covariáveis que proporcionem maior acurácia 

dos valores genéticos para AOL em ovinos Santa Inês.Material e Métodos: Foram utilizadas informações de 

1.637 animais incluídos na matriz de parentesco (pedigree). Os dados foram coletados em 18 rebanhos nos 

estados do Piauí e Maranhão. A 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. Os componentes de variância e predição de valores 

genéticos foram obtidos via inferência Bayesiana, com uso de programas da família BLUPF90 (MISZTAL et 

al., 2020). 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 covariáveis), 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. Foram analisados cinco modelos, no qual o I incluiu a covariável peso corporal (PC), o II a idade do 

animal, o III a profundidade (POL) e comprimento de olho de lombo (COL), o VI todas as covariáveis e 

o V sem covariável. Como critérios de seleção do melhor modelo, utilizou-se o Fator de Bayes (FB) e a 

acurácia teórica dos valores genéticos. O modelo que incluiu todas covariáveis (VI) foi inferior aos demais, 

ficando evidente a penalização de maior parametrização pelo FB. Embora a POL e COL possuam correlação 

positiva com a AOL (Sena et al., 2016), o uso das duas (III) não condicionou melhor ajuste aos dados.  A 

inclusão do PC (I) e ID (II) proporcionou melhor ajuste aos dados, portanto, explicam parte das variações 

observadas da AOL. O uso de PC e ID como covariáveis viabilizou ganhos em acurácia de 17,54% e 12,28%, 

respectivamente, sugerindo que quando inseridas nas análises, podem resultar em maior acurácia dos valores 

genéticos. O uso de modelos menos parametrizados aliado a inclusão de características corretas, 

proporciona valores genéticos mais acurados para AOL. 
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RESUMO  

A criação de caprinos alcançou posições relevantes no agronegócio brasileiro, apesar disso, o segmento ainda 

apresenta baixos índices produtivos. A identificação de animais de maiores valores genéticos (VGs) é um 

esforço importante para superar esse obstáculo. Através da metodologia de Modelos Mistos, desenvolvida por 

Henderson (1973), é possível calcular o Melhor Preditor Linear Não Viesado (BLUP). Há vários softwares 

que realizam o cálculo a partir das equações de modelos mistos e obtenção do BLUP, no entanto, a 

implementação dessa metodologia no software CAPRIOVI é inovadora por se tratar de uma plataforma na 

web que pode ser acessada sem necessitar de programação, além de ser integrada à escrituração zootécnica. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi predizer os valores genéticos de caprinos de corte utilizando os 

softwares CAPRIOVI e SAS. Foi implementado um módulo no software CAPRIOVI para resolver as equações 

de modelos mistos e obtenção do BLUP, que foi realizado com a linguagem Java. Para isso, utilizou-se um 

banco de dados composto por 100 animais tendo como referência médias e variâncias fenotípicas do rebanho 

caprino da raça Anglo Nubiana da UFPI para avaliar os seguintes procedimentos: geração da matriz de 

parentesco e predição do valor genético dos animais. Os fenótipos dos animais referem-se à característica peso 

ajustados aos 180 dias de idade (P180). Os resultados dessas análises foram comparados com os realizados 

pelo PROC MIXED do SAS para o mesmo banco de dados e parâmetros de entrada. O percentual de 

coincidência entre os resultados obtidos pelos softwares e a correlação de Spearman serviram como parâmetro 

para comparar a matriz de parentesco (A) e o ordenamento dos valores genéticos preditos. Os resultados 

mostraram que a matriz de parentesco (A) construída em ambos os softwares foram iguais, consequentemente, 

o rankeamento dos animais com base nos valores genéticos preditos por ambos os softwares não diferiram. Os 

animais 1, 26, 24, 40, 34, 13 e 39 apresentaram VGs positivos em ambos os softwares. A correlação de 

Spearman estimada entre os valores genéticos preditos com base no módulo desenvolvido e os preditos com 

auxílio do PROC MIXED do SAS foi igual a 1, o que indica que não houve mudanças na ordem dos animais. 

O software CAPRIOVI mostrou-se eficiente ao realizar a predição de valores genéticos por meio da 

metodologia BLUP para a avaliação genética de caprinos de corte. 
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RESUMO  

A caprinocultura é uma atividade que se encontra em expansão na agropecuária. Entretanto, ainda se 

caracteriza pelo baixo padrão tecnológico empregado e ausência de escrituração zootécnica, o que acarreta em 

dificuldades na melhoria do manejo e na seleção de animais de alto valores genéticos. Desta forma, torna-se 

necessário adotar a metodologia estatística conhecida como modelos mistos (BLUP) para predizer os valores 

genéticos dos animais. Objetivou-se com esta pesquisa desenvolver um módulo no software CAPRIOVI para 

predição de valor genético para caprinos utilizando-se a metodologia de modelos mistos proposta por 

Henderson (1973). A implementação da metodologia de modelos mistos no software CAPRIOVI foi 

desenvolvida na Universidade Federal do Piauí (UFPI). A resolução dos sistemas de equações da metodologia 

foi realizada com a linguagem de programação Java, Versão 8. Para a obtenção da solução simultânea deste 

sistema de equações foi utilizada a biblioteca EJML. O módulo desenvolvido agrupou os fenótipos em grupo 

de contemporâneos, compostos pelos efeitos de sexo, tipo, estação e ano de nascimento. O passo seguinte é a 

avaliação genética dos animais. Para isso foi adotado o modelo animal, que incluiu o efeito fixo de grupo de 

contemporâneos e os efeitos aleatórios de animal e resíduo. Posteriormente, com auxílio de algoritmos de 

Henderson (1976) e Quaas (1976), foi construída a matriz de parentesco com base nas informações de pedigree 

e sua inversa. Para testar a funcionalidade do módulo desenvolvido foi simulado um banco de dados composto 

por 100 animais do rebanho caprino da raça Anglo Nubiana da UFPI. Os fenótipos dos animais foram 

simulados para característica peso aos 180 dias de idade (P180). A metodologia BLUP possibilitou realizar a 

predição dos valores genéticos. Os animais 2, 7 e 9 destacaram-se em relação aos demais, apresentando valores 

genéticos iguais a 0,7367, 0,6389 e 0,2479 kg, nessa mesma ordem. O desenvolvimento de ferramentas de 

inovação tecnológica, como o software CAPRIOVI, poderá contribuir para maximizar o uso de informações 

geradas a campo a partir dos controles zootécnicos e genéticos dos rebanhos e auxiliar os criadores na seleção 

de animais que apresentam potencial genético superior para as características de importância econômica. O 

módulo desenvolvido mostrou-se adequado para a predição de valores genéticos dos animais avaliados. 
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RESUMO  

A Ovinocultura é uma atividade com grande potencial econômico. Todavia, os sistemas de criação desses 

animais ainda apresentam gargalos, como por exemplo, a ausência de mensuração de fenótipos de 

características relacionada à carcaça dos animais, bem como a utilização dessas informações para a tomada de 

decisão quanto à escolha de animais que possuam genes relacionados ao aumento em quantidade e qualidade 

da produção de carne. Partindo desse pressuposto, desenvolveu-se um módulo no software CAPRIOVI para 

predição de valores genéticos de ovinos com o uso da metodologia BLUP com um modelo animal em análise 

multicaracterística. O módulo foi desenvolvido no Laboratório de Otimização de Softwares e Tecnologias da 

Universidade Federal do Piauí e para sua construção adotou-se a linguagem de programação Java. Para 

obtenção das soluções das equações de modelos mistos de Henderson foi adotada a biblioteca Efficient Java 

Matrix Library (EJML). Para testar o módulo desenvolvido e implementado no software CAPRIOVI foram 

utilizadas 977, 894 e 882 fenótipos das características área de olho de lombo (AOL, cm2), espessura de gordura 

subcutânea (EGS, mm) e perímetro da perna (PERPe, cm), respectivamente, mensurados em ovinos da raça 

Santa Inês criados em fazendas localizadas na subregião Meio-Norte do Brasil (estados do Piauí e Maranhão). 

O efeito fixo considerado foi o grupo contemporâneo, definido por animais do mesmo sexo, estação de coleta, 

ano de coleta e fazenda. Os componentes de (co) variância adotados como valores a priori para predição dos 

valores genéticos dos animais foram estimados por meio de inferência bayesiana utilizando o programa 

THRGIBBS1F90. Os animais 7, 10 e 8, destacaram-se em relação aos demais animais avaliados, apresentando 

os maiores valores genéticos para AOL (4,278; 3,498; 3,264, respectivamente), EGS (0,501; 0,630; 0,222, 

respectivamente) e PERPe (8,654; 8,427; 4,233, respectivamente). Esses valores indicam que esses animais 

possuem genes que promovem maior deposição de gordura entre os músculos, bem como um maior rendimento 

muscular de carcaça, podendo ser selecionados e destinados à reprodução. O módulo desenvolvido e 

implementado no software CAPRIOVI apresenta robustez para predição de valores genéticos para ovinos de 

corte, o que pode contribuir com o desenvolvimento de programas de avaliação genética da raça Santa Inês na 

região Nordeste do Brasil. 
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RESUMO  

Os espermatozoides de ovinos são susceptíveis ao estresse oxidativo devido à grande quantidade de ácidos 

graxos poliinsaturados na membrana plasmática que geram radicais livres e a peroxidação dos lipídeos das 

membranas celulares, colaborando para redução da motilidade ou morte celular. Os antioxidantes têm a função 

de recolher os radicais livres que podem causar a peroxidação lipídica da membrana plasmática dos 

espermatozoides, diferentes substancias vem sendo adicionadas aos agentes diluidores e crioprotetores a 

exemplo do pólen de coco. Objetivou-se avaliar o efeito da adição de diferentes concentrações do pólen apícola 

monofloral (pólen de coco) no sêmen de ovinos sobre a qualidade espermática após a criopreservação. Vinte 

ejaculados de dois carneiros foram coletados, diluídos com diluente Tris-gema-glicerol e subdividido em três 

tubos plásticos para a adição dos tratamentos: 0mg (controle, sem adição), 50mg e 150mg de pólen de coco. 

Em seguida foram acondicionados em câmara fria a 5°C/2h antes de serem envasados em palhetas de 0,5mL 

que depois foram acondicionadas a 8cm da lâmina do nitrogênio liquido por 15min antes de serem submersas 

no nitrogênio. Duas palhetas por tratamento foram descongeladas a 37°C/30s e avaliadas quanto: a motilidade 

espermática total e progressiva, onde 10µL foi avaliado em lâmina pelo sistema de análise computadorizada; 

a integridade da membrana plasmática (iMP), onde 10µL da amostra foi corado com 2µL de iodeto de 

propídio/PI e de Hoescht 33342 antes de incubar em banho-maria a 37°C/8min; acrossomal (iAC), onde 10µL 

da amostra foi corado com 10µL de PI e FITC-PNA antes de incubar em banho-maria a 37°C/20min; e a 

atividade mitocondrial, onde 25µL da amostra foi corado com 2µL de Diaminobenzidine antes de incubar em 

banho-maria a 37°C/1h na ausência de luz. Todas amostras coradas foram avaliadas em microscópia de 

fluorescência contando até 200 células. Dados foram submetidos a ANOVA  e as médias ao teste de Tukey 

(P<0,05). A motilidade total (49,9; 43,2 e 39,8%) e progressiva (22,4; 17,6 e 18%), iMP (80, 75 e 65%) e iAC 

(136,1; 134, 2 e 137,2%) não diferiram entre os tratamentos, respectivamente. A atividade mitocondrial 

apresentou maior inatividade dos espermatozoides tratados com 50mg de pólen (103%) quando comparado ao 

controle (87,5%), que não diferiram dos tratados com 150mg (94,5%). A adição de 50mg de pólen apícola 

monofloral no sêmen de carneiros não melhora a qualidade dos espermatozoides de ovinos descongelados. 
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RESUMO  

O julgamento morfofuncional é uma forma de avaliação fenotípica, que tem por objetivo julgar e evidenciar 

as características morfológicas dos animais. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a frequência de participação 

de equinos Mangalarga em exposições nacionais da raça. Foram utilizadas informações de 4.133 animais, 

participantes de exposições nacionais da raça entre os anos de 1984 e 2018, extraídos do banco de dados da 

associação de criadores. Os dados referentes às 35 exposições foram incorporados a uma planilha única. Em 

seguida, os nomes próprios dos equinos foram organizados em ordem alfabética, possibilitando contabilizar 

quantas vezes o nome de cada indivíduo se repetiu. Para comparar a proporção de garanhões, fêmeas e machos 

castrados que participaram de uma a nove exposições nacionais, os resultados foram submetidos ao teste de 

distribuição de frequência (Qui-quadrado). Constatou-se que a maioria dos equinos competiram somente uma 

vez (59,04%). Ao analisar a proporção de animais que participaram de duas a nove exposições, observou-se 

redução gradual no número de competidores, e apenas um animal (fêmea) participou de nove exposições. A 

participação em apenas uma exposição nacional pode estar relacionada aos elevados custos financeiros 

exigidos para o treinamento específico e manejos diferenciados, além da infraestrutura e logística necessárias 

para a participação desses animais nos julgamentos. Ao comparar a frequência de participação de garanhões, 

fêmeas e machos castrados nas exposições nacionais, observou-se maior percentual de garanhões participando 

somente uma vez desses eventos (62,92%), que fêmeas (57,86%) e machos castrados (44,17%). A maior 

participação dos garanhões em apenas uma exposição nacional sinaliza maior rotatividade dos indivíduos que 

competem nessas categorias. Considerando que essa espécie apresenta progresso genético mais demorado, a 

constante renovação dos garanhões que os criadores levam às exposições e que, provavelmente, utilizam na 

reprodução, acaba acelerando o progresso genético da raça. Considerando que ao longo da vida reprodutiva os 

garanhões deixam maior número de descendentes no rebanho que as fêmeas, uma avaliação mais rigorosa do 

garanhão que participa das competições e, posteriormente, ingressa na reprodução, é primordial para o sucesso 

dos programas de seleção. Conclui-se que a maioria dos equinos Mangalarga participam de apenas uma 

exposição nacional ao longo de sua vida competitiva. 
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RESUMO  

O julgamento morfofuncional é uma importante ferramenta para detecção dos progressos genéticos nos 

rebanhos. Neste contexto, objetivou-se avaliar a frequência de participação de equinos Mangalarga que 

participaram de exposições nacionais em diferentes faixas etárias, entre os anos de 1984 e 2018. Para isso, 

foram utilizadas informações de 4.133 equinos da raça Mangalarga, participantes de exposições nacionais da 

raça entre 1984 e 2018. Para comparar as faixas etárias em que garanhões, fêmeas e machos castrados 

participaram de exposições nacionais, os dados referentes às exposições foram separados em três grupos: 

equinos que competiram apenas quando potros, animais que participaram somente na fase adulta e indivíduos 

que competiram em ambas as faixas etárias. Na sequência, em cada grupo foi contabilizado o número de 

garanhões, fêmeas e machos castrados. Em seguida, os resultados foram submetidos a um teste de distribuição 

de frequência. A proporção de fêmeas Mangalarga que competiram somente quando potras (38,76%) foi 

semelhante à das fêmeas que participaram das exposições apenas na fase adulta (38,53%), sendo ambas as 

proporções superiores a frequência das fêmeas que competiram tanto quando jovens quanto na fase adulta 

(22,72%). Já os garanhões competiram mais quando potros (46,25%), e os machos castrados participaram mais 

de exposição na fase adulta (82,17%). A maior frequência de participação dos animais jovens (futuros 

garanhões) nas exposições nacionais, quando comparada aos indivíduos adultos, pode ser resultado de uma 

estratégia traçada pelos criadores para antecipar a seleção dos seus animais, submetendo maior número de 

potros à avaliação dos jurados nas exposições. Dessa forma, poderia ser possível descartar precocemente os 

indivíduos mal classificados, concentrando a atenção nos animais com maior potencial competitivo e 

reprodutivo. O descarte precoce dos potros menos promissores pode, inclusive, ter favorecido a maior 

frequência de participação dos machos castrados nas exposições somente na fase adulta (82,17%). Assim, 

muitos potros que não obtiveram resultados satisfatórios nas exposições nacionais podem ter sido castrados e, 

já na fase adulta, retornaram às exposições para competirem nas categorias de machos castrados. Concluiu-se 

que fêmeas participam de exposições nacionais da raça Mangalarga, tanto jovens quanto adultas, já garanhões 

competem mais quando potros e machos castrados quando adultos. 
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RESUMO  

Por ocasião da inspeção para o registro genealógico definitivo, os técnicos da Associação Brasileira de 

Criadores do Cavalo da Raça Mangalarga (ABCCRM) analisam a morfologia, andamento e temperamento do 

animal, conferindo pontuação a cada um dos itens, sempre norteada pelo barema do padrão racial vigente. 

Assim, o equino é comparado com o padrão racial vigente e, após 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). Neste contexto, objetivou-se comparar a 

classificação de registro genealógico definitivo de equinos Mangalarga, participantes de exposições nacionais, 

de acordo com o sexo. Para isso, foram utilizadas informações de 4.133 equinos da raça Mangalarga, 

participantes de exposições nacionais da raça entre 1984 e 2018, extraídas do banco de dados da ABCCRM. 

Para comparar as classificações conferidas na ocasião da inspeção para o registro genealógico para os 

garanhões, fêmeas e machos, os dados referentes às exposições foram separados por classificação em quatro 

grupos: regular, boa, muito boa e ótima. Na sequência, em cada grupo foi contabilizado o número de garanhões, 

fêmeas e machos castrados. Em seguida, os resultados foram submetidos a um teste de distribuição de 

frequência. Observou-se que 93,48% das fêmeas e 91,85% dos garanhões foram classificados como ótimos ou 

muito bons. Além disso, a proporção de fêmeas classificadas como ótimas (43,43%) foi superior à dos 

garanhões (35,56%). Por outro lado, a proporção de machos castrados classificados como ótimos foi de apenas 

8,6%, sendo a maioria classificados como bons (27,96%) ou muito bons (60,22%). O fato das fêmeas e 

garanhões Mangalarga terem alcançado pontuações de registro superiores às dos machos castrados indica que 

a seleção feita pelos criadores, somada aos critérios de avaliação usados na prática pelos técnicos de registro, 

através de uma tabela de pontos, atingiu o objetivo esperado, ao eliminar da reprodução justamente os 

indivíduos de menor pontuação. Esses resultados reforçam a importância do sistema de registro genealógico 

para a seleção de indivíduos fenotipicamente superiores, eliminando características indesejáveis do rebanho. 

Concluiu-se que garanhões e fêmeas participantes de exposições nacionais da raça Mangalarga possuem 

melhor classificação de registro que os machos castrados. 
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RESUMO  

A criação de pequenos ruminantes é uma prática difundida em todo o território nacional, porém a maior 

concentração desses animais encontra-se na região Nordeste do Brasil. No geral, a criação desses rebanhos 

nessa região é realizada com baixo nível tecnológico, isso tem dificultado a seleção de animais para 

características economicamente importantes, como aquelas relacionadas ao crescimento. Assim, foi 

desenvolvido e implementado um módulo ao software CAPRIOVI para predição de valores genéticos de 

caprinos e ovinos para características de crescimento com a inclusão no modelo preditivo do efeito genético 

aditivo materno.   O desenvolvimento desse módulo ocorreu no Laboratório de Otimização de Softwares e 

Tecnologias da Universidade Federal do Piauí e para sua construção foi utilizada a linguagem de programação 

Java, versão 8. Para solucionar as equações de modelos mistos e predizer o valor genético dos animais foi 

adotada a biblioteca de programação Java EJML. Para testar a funcionalidade do módulo foi utilizado um 

banco de dados com informações de 14 ovinos da raça Santa Inês criados em sistema semi-intensivo. A 

característica analisada foi o peso aos 120 dias de idade, considerou-se como efeito fixo o grupo 

contemporâneo, definido por sexo do animal e fazenda. Os componentes de variância adotados como valores 

a priori para predição dos valores genéticos dos animais foram levantados a partir da literatura.   A metodologia 

BLUP com a inclusão do efeito genético aditivo materno implementado no software CAPRIOVI possibilitou 

realizar a predição dos valores genéticos diretos e maternos dos animais avaliados. Três desses animais 

apresentaram valores genéticos superiores, cujos valores aditivos diretos foram 0,386 kg, 0,864 kg e 1,752 kg, 

respectivamente, e os aditivos maternos iguais a 0,916 kg, 0,443 kg e 0,363 kg, nessa mesma ordem. Esses 

valores superiores representam o somatório dos efeitos do conjunto gênico que esses animais possuem e 

representa a sua superioridade genética para a característica avaliada. Em programas de seleção a obtenção dos 

valores genéticos diretos e maternos muito contribui para maximizar o ganho genético de características 

influenciadas por esse efeito.   O módulo desenvolvido mostrou-se robusto para predição dos valores genéticos 

e poderá auxiliar os produtores nas decisões quanto à seleção de animais com potencial genético superior para 

características de crescimento.    
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RESUMO  

O setor de caprinocultura tem crescido nos últimos anos, embora esses animais, na maioria das vezes, sejam 

criados em sistema extensivo e sem escrituração zootécnica, o que dificulta a determinação das relações de 

parentesco a partir de informações de pedigree e impossibilitado a predição de valores genéticos. Assim, 

objetivou-se com esta pesquisa desenvolver uma ferramenta no software CAPRIOVI para determinar as 

relações de parentesco e predizer o valor genético de caprinos com a utilização de marcadores moleculares. A 

ferramenta foi desenvolvida no LOST da Universidade Federal do Piauí e em linguagem de programação 

JAVA. Para o cálculo da matriz de similaridade genética (MSG) foi utilizada as regras propostas por Hayes. 

A MSG é estruturada a fim de representar a similaridade entre dois indivíduos e é calculado como a média da 

similaridade entre os dois em todos os locos dos marcadores microssatélites, retirando-se a parte atribuída ao 

acaso. A predição do valor genético foi realizada utilizando a metodologia BLUP com os parentescos 

determinados por marcador microssatélite, o que foi denominado de BLUP Marcador. Foi utilizado 

informações de 38 caprinos da raça Canindé, onde foi mensurada a característica área de olho de lombo (AOL). 

Foram coletados 4 ml de sangue de cada animal, com auxílio de tubos à vácuo contendo anticoagulante EDTA. 

Para a extração de DNA foi utilizado o Mini Kit DNEASY Blood and Tissue da QIAGEN©. Foi utilizado um 

painel com sete marcadores microssatélite para a construção da MSG. A ferramenta possibilitou a predição 

dos valores genéticos, onde os animais 12422; 12423 e 15401 apresentaram, respectivamente, valores 

genéticos de 0,2224; 0,0835 e 0,1234, e destacaram-se em relação aos demais. Essa superioridade é devido aos 

genes que esses animais possuem e representam a soma do efeito de todos os genes presentes no genoma, 

relacionados com a AOL. Sabendo que a diferença esperada na progênie (DEP) trata-se da metade do valor 

genético que pode ser transmitido aos seus descendentes, a seleção de animais com maior DEP irá refletir 

diretamente no sucesso da criação, o que pode ser feito com a ferramenta desenvolvida. A ferramenta mostrou-

se eficiente para predição dos valores genéticos de caprinos e poderá auxiliar aqueles criadores que possuem 

rebanhos com erros e/ou falhas no pedigree, o que permitirá maior controle nas relações de parentesco e melhor 

controle de endogamia. 
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RESUMO  

A criação de pequenos ruminantes é uma prática difundida em todo o território nacional, porém a maior 

concentração desses animais encontra-se na região Nordeste do Brasil. No geral, a criação desses rebanhos 

nessa região é realizada com baixo uso de tecnologias que facilitem as tomadas de decisão acerca da seleção 

ou descarte dos animais para as características economicamente importantes, como por exemplo, aquelas 

relacionadas ao crescimento dos animais. Partindo desse pressuposto, foi desenvolvido e implementado um 

módulo ao software CAPRIOVI para predição de valores genéticos de caprinos e ovinos para características 

de crescimento com a inclusão no modelo preditivo do efeito genético aditivo materno. O desenvolvimento 

desse módulo ocorreu no Laboratório de Otimização de Softwares e Tecnologias da Universidade Federal do 

Piauí e para sua construção foi utilizada a linguagem de programação Java, versão 8. Para solucionar as 

equações de modelos mistos e predizer o valor genético dos animais foi adotada a biblioteca de programação 

Java EJML (Efficient Java Matrix Library). Para testar a funcionalidade do módulo foi utilizado um banco de 

dados com informações de 14 ovinos da raça Santa Inês criados em sistema semi-intensivo. A característica 

analisada foi o peso aos 120 dias de idade, considerou-se como efeito fixo o grupo contemporâneo, definido 

por sexo do animal e fazenda. Os componentes de variância adotados como valores a priori para predição dos 

valores genéticos dos animais com o uso do módulo desenvolvido foram levantados a partir da literatura. A 

metodologia BLUP com a inclusão do efeito genético aditivo materno implementado no software CAPRIOVI 

possibilitou realizar a predição dos valores genéticos diretos e maternos dos animais avaliados. Três desses 

animais apresentaram valores genéticos superiores, cujos valores aditivos diretos foram 0,386 kg, 0,864 kg e 

1,752 kg, respectivamente, e os aditivos maternos iguais a 0,916 kg, 0,443 kg e 0,363 kg, nessa mesma ordem. 

Esses valores superiores representam o somatório dos efeitos do conjunto gênico que esses animais possuem 

e representa a sua superioridade genética para a característica avaliada. Em programas de seleção a obtenção 

dos valores genéticos diretos e maternos muito contribui para maximizar o ganho genético de características 

influenciadas por esse efeito. O módulo desenvolvido e implementado no software CAPRIOVI mostrou-se 

robusto para predição dos valores genéticos e poderá auxiliar os produtores nas tomadas de decisão quanto à 

seleção de animais com potencial genético superior para características de crescimento. 
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RESUMO  

A carne suína sempre foi vista como gordurosa, e por isso, a conformação e aptidão foram modificadas devido 

a essas exigências do mercado consumidor (SANTOS, et al., 2012). Mesmo ocorrendo esta mudança, uma 

parte da população não a consome por achar que a mesma possui altos teores de gordura e colesterol, sendo 

maléfica à saúde (ANJOS, et al., 2018). O objetivo do trabalho foi conhecer a percepção de estudantes do 

ensino superior de diferentes cursos nas áreas de saúde em relação ao aumento do colesterol no organismo 

associado ao consumo da carne suína. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior na cidade 

de Sobral, Ce com estudantes dos cursos de Medicina Humana, Medicina Veterinária, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e Odontologia, a amostra foi estratificada proporcionalmente por curso, 

correspondendo a 10% dos alunos efetivamente matriculados, totalizando 265 discentes. A coleta de dados foi 

realizada mediante a aplicação de um questionário contendo perguntas fechadas. A metodologia estatística foi 

o Teste Qui Quadrado e os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o software R version 

4.0.3 (2020-10-10). Constatou-se diferenças significativas, onde os estudantes de Enfermagem e Odontologia 

acreditam com mais veemência em relação ao aumento do colesterol provocado pelo consumo de carne suína, 

enquanto os estudantes de Medicina Veterinária, mostraram-se mais instruídos sobre esse assunto. Os alunos 

dos cursos de Medicina Humana e Fisioterapia não souberam afirmar. O não consumo da carne suína está 

relacionado a alguns mitos, muitos acreditam que a carne traz malefícios à saúde e possui altos índices de 

colesterol (ARAÚJO, 2018). A carne suína ainda é bastante condenada por alguns médicos, fazendo parte da 

população acreditar que a carne possui alto teor de colesterol, gerando repulsa ao consumo (THOMS et al., 

2010). Em relação ao teor de colesterol quando comparada com outras carnes, por exemplo, o lombo suíno 

consegue ter 34% menos colesterol do que a carne de frango sem pele (RESENDE E CAMPOS, 2015). É 

notória a falta de conhecimento  dos discentes a respeito da qualidade da carne suína e como os  mesmos serão 

geradores de opiniões em relação ao consumo de carnes é importante a construção de estratégias de campanhas 

de informações e desmistificação dos preconceitos relacionados  ao consumo dessa proteína animal. 
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RESUMO  

A cisticercose é uma doença parasitária, classificada como zoonose, sendo o homem o seu único hospedeiro 

definitivo, obtendo a forma adulta no intestino delgado (BOMTEMPO et al., 2018). A maior preocupação da 

população seria a possível transmissão da doença através do consumo da carne suína. Está afirmação é errônea, 

já que a doença está relacionada com problemas de higiene e saúde pública (GRECCO et al., 2011). O objetivo 

do trabalho foi conhecer a percepção de estudantes do ensino superior de cursos nas áreas de saúde sobre o 

consumo da carne suína em relação a transmissão de cisticercose. Pesquisa foi realizada em uma instituição 

de ensino superior na cidade de Sobral, Ceará. O grupo de estudantes foi formado por alunos dos cursos de 

Medicina Humana, Medicina Veterinária, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e 

Odontologia. A amostra foi estratificada proporcionalmente por curso, correspondendo a 10% dos alunos 

efetivamente matriculados, totalizando 265.  A percepção dos alunos sobre a transmissão de cisticercose no 

consumo da carne suína foi avaliada mediante a aplicação de um questionário com preguntas objetivas, sendo 

aplicado de forma aleatória. A metodologia estatística foi o Teste Qui Quadrado e a análise de dados foram 

submetidos à análise de variância utilizando-se o software R version 4.0.3 (2020-10-10). Sobre o conhecimento 

de que o consumo da carne suína transmitia ou não cisticercose, constatou-se diferenças significativas. Os 

estudantes de Medicina Humana afirmam que a carne suína transmite cisticercose, seguidos pelos discentes de 

Enfermagem e Medicina Veterinária. As maneiras de contrair cisticercose são por meio de alimentos ou água 

contaminada com fezes de humanos portadores da Taenia solium. Desta forma, se o ser humano consumir a 

carne suína com o cisticerco, o mesmo não irá desenvolver uma cisticercose e sim uma teníase. (RODRIGUES 

et al., 2012). Vale ressaltar que é preocupante os alunos das referidas áreas não possuírem esse conhecimento, 

pois podem culminar em informações errôneas, desfavorecendo o consumo da carne suína. Existe um 

desconhecimento dos entrevistados em relação à cisticercose, sabendo que seria impossível o ser humano 

contrair a doença via consumo de carne. É importante ressaltar a conscientização desses assuntos com base na 

ciência e desmistificar essas conclusões em relação ao consumo da carne suína. 
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RESUMO  

Os antibióticos como melhoradores de desempenho estão sendo inseridos na produção animal por muitos anos, 

aumentando a saúde intestinal e a produtividade dos mesmos. Sua utilização como melhorador de desempenho 

está relacionada com uma melhora da utilização dos nutrientes da ração, obtendo melhorias no peso final e na 

conversão alimentar (TORRES, 2015). O objetivo do trabalho foi conhecer a percepção de estudantes do 

ensino superior de diferentes cursos na área de saúde em relação à utilização de antibióticos na alimentação de 

suínos. O trabalho foi realizado em uma instituição de ensino superior na cidade de Sobral, Ceará. O grupo de 

estudantes foi formado por alunos dos cursos de saúde. A amostra correspondeu a 10% dos discentes 

efetivamente matriculados nos cursos de Medicina Humana, Medicina Veterinária, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e Odontologia, totalizando 265 indivíduos. Para coleta de dados houve a 

aplicação de um questionário contendo perguntas objetivas, sendo aplicado de forma aleatória e em diferentes 

turnos.  A metodologia estatística foi o Teste Qui Quadrado e a análise de dados foram submetidos à análise 

de variância utilizando-se o software R version 4.0.3 (2020-10-10). Houve diferenças significativas na 

percepção dos estudantes em relação ao uso de antibióticos na dieta de suínos. Observou-se que, os estudantes 

de Enfermagem e Fisioterapia se preocupam com mais veemência com o uso de antibióticos, seguidos pelos 

estudantes de Odontologia, Medicina e Farmácia. Provavelmente essa percepção é devido às discussões no 

mercado sobre a resistência microbiana e a presença de resíduos nos alimentos de origem animal, todavia, 

alguns antibióticos como melhoradores de desempenho têm sido utilizados como aditivos zootécnicos. 

Contudo devido a essas preocupações em relação à segurança sobre o risco de resistência a antibióticos e a 

presença de resíduos químicos em produtos de origem animal, outras estratégias baseadas na suplementação 

de produtos substitutivos aos antibióticos são desenvolvidas para melhorar a saúde e produtividade dos 

animais. Dessa forma, é de fundamental importância processos de conscientização desses futuros profissionais 

para entenderem como são utilizados os antibióticos como melhoradores desempenho já que os mesmos serão 

geradores de opiniões sobre o consumo da carne suína. 
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RESUMO  

A utilização de aditivos promotores de crescimento em dietas para monogástricos tem sido um procedimento 

habitual dentro da nutrição animal, sendo incontestável a contribuição destes para o desempenho animal ao 

longo dos anos.  No entanto, as recentes proibições no uso de alguns destes aditivos tem levado à procura por 

promotores de crescimento alternativos e suas associações, no intuito de substituir os promotores tradicionais 

nas dietas, assim otimizando o desempenho zootécnico animal. Objetivou-se avaliar o efeito da utilização de 

aditivos alternativos (associados ou não), aos antimicrobianos promotores de crescimento tradicionais sobre o 

desempenho de poedeiras leves. Foram utilizadas 378 aves às 94 semanas de idade, pesando 1691± 80g, com 

produção média de ovos de 79,96± 4,9%, sem a realização de muda forçada. O experimento teve duração de 

quatro períodos de 28 dias. Adotou-se um DIC com 7 tratamentos e 6 repetições de 9 aves cada. Utilizou-se 

uma dieta controle sem promotor de crescimento; Controle com promotor de crescimento convencional 

(Enramicina); Dieta com ácidos orgânicos associados; Dieta com probiótico + prebiótico; Dieta com 

Carvacrol; ácido orgânicos associados + prebiótico + probiótico; Dieta com probiótico + prebiótico + 

Carvacrol. Foram avaliadas as variáveis de desempenho (consumo de ração (g/ave/dia), produção 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 obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Não foram observados efeitos dos tratamentos sobre nenhuma das variáveis de 

desempenho avaliadas. Provavelmente, a ausência de desafio sanitário nas instalações contribuiu para os 

resultados encontrados. Uma vez que, até as aves que consumiram dietas sem aditivo promotor de crescimento 

apresentaram resultados semelhantes aos demais tratamentos. Conclui-se que, os promotores de crescimento 

naturais sozinhos ou em associação podem substituir os promotores tradicionais por não prejudicarem o 

desempenho animal. 
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RESUMO  

Os aditivos promotores de crescimento há décadas tem propiciado a manutenção da integridade da mucosa 

intestinal das aves. A utilização destes possibilita uma melhor absorção de nutrientes, extremamente 

necessários para obtenção de um bom desempenho e qualidade dos ovos em poedeiras. No entanto, devido às 

recentes proibições na utilização de alguns promotores de crescimento tem-se intensificado a procura por 

promotores alternativos e associações que possam substituí-los prontamente na nutrição animal. Dessa forma, 

objetivou-se avaliar o efeito da utilização de aditivos alternativos (associados ou não), aos antimicrobianos 

promotores de crescimento tradicionais sobre a qualidade dos ovos de poedeiras leves. Foram utilizadas 378 

aves às 94 semanas de idade, pesando 1691± 80g, com produção média de ovos de 79,96± 4,9%, não utilizou-

se muda forçada. O período experimental foi de 112 dias. Adotou-se um DIC com 7 tratamentos e 6 repetições 

de 9 aves. Foram utilizados os seguintes tratamentos: dieta controle sem promotor de crescimento; dieta 

controle com promotor de crescimento convencional (Enramicina); dieta com ácidos orgânicos associados; 

dieta com probiótico + prebiótico; dieta com Carvacrol; ácido orgânicos associados + prebiótico + probiótico; 

dieta com probiótico + prebiótico + Carvacrol. Ao final de cada período de 28 dias, foram avaliados: o 

percentual de albúmen, de gema, e de casca, a espessura de casca (mm) e gravidade específica dos ovos 

(g/cm3). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Nenhum dos parâmetros de qualidade dos ovos foi influenciado pelos tratamentos. 

Assim, os promotores de crescimento alternativos e combinações provavelmente favoreceram a absorção 

necessária de nutrientes a nível intestinal, fornecendo aporte nutricional necessário à formação dos ovos e 

cascas de qualidade. Considerando a idade das aves ao final do experimento (110 semanas), tais resultados são 

relevantes, haja vista que, as casca em todos os tratamentos não apresentam alterações na espessura e na 

gravidade específica dos ovos, características tão importantes à manutenção da qualidade nutritiva dos ovos e 

tempo de prateleira. Conclui-se que, os promotores de crescimento naturais sozinhos ou combinados podem 

substituir os promotores tradicionais nas dietas de poedeiras por não prejudicarem a qualidade dos ovos. 
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RESUMO  

A integridade da mucosa intestinal proporciona uma melhor absorção de nutrientes, extremamente necessários 

à qualidade óssea das aves. Em aves com tamanha produtividade como as atuais poedeiras, qualquer 

desequilíbrio da microbiota intestinal causado por um promotor de crescimento ineficaz poderia dificultar a 

absorção de nutrientes essenciais à mineralização óssea, prejudicando assim a longevidade produtiva das 

aves.  Assim, com as recentes proibições na utilização de alguns promotores de crescimento tem-se 

intensificado a procura por promotores alternativos e associações que possam substituir a contento os 

tradicionais na alimentação animal. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito da utilização de aditivos 

alternativos (associados ou não), aos antimicrobianos promotores de crescimento tradicionais sobre as 

características ósseas de poedeiras comerciais leves. Foram utilizadas 378 aves às 94 semanas de idade, 

pesando 1691± 80g, com produção média de ovos de 79,96± 4,9%, optou-se por não realizar muda forçada. O 

experimento teve duração de 112 dias. Adotou-se um DIC com 7 tratamentos e 6 repetições de 9 aves. Foram 

utilizados os seguintes tratamentos: dieta controle sem promotor de crescimento; dieta controle com promotor 

de crescimento convencional (Enramicina); dieta com ácidos orgânicos associados; dieta com probiótico + 

prebiótico; dieta com Carvacrol; ácido orgânicos associados + prebiótico + probiótico; dieta com probiótico + 

prebiótico + Carvacrol. Ao final do experimento de campo às 110 semanas de idade foram eutanasiadas 35 

aves (5 por tratamento). Destas aves foram retiradas as tíbias para realização das análises de qualidade óssea. 

Assim, avaliou-se os seguintes parâmetros: a resistência à quebra (kgf/cm²), deformidade óssea (mm), Índice 

de Seedor (mg/mm) e matéria mineral (%). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A resistência óssea à quebra, o Índice de 

Seedor e a Matéria mineral não foram influenciados pelos tratamentos. No entanto, a deformidade óssea 

apresentou melhor resultado no tratamento que continha Enramicina e pior resultado no tratamento que 

continha prebiótico + probiótico sem associações (tratamento quatro). Os tratamentos restantes não diferiram 

dos demais. Conclui-se que, o promotor de crescimento tradicional Enramicina proporciona melhor qualidade 

óssea em poedeiras comerciais. 
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RESUMO  

As perdas ao nascimento geralmente estão relacionadas a problemas no momento do parto ou falhas nas 

medidas de biosseguridade da granja. É fundamental que busque se reduzir as perdas ao nascimento, 

possibilitando otimizar a eficiência reprodutiva dos plantéis, reduzindo custos e aumentando a lucratividade 

da granja. Logo, para que se controlem os índices de mortalidade nos partos, é fundamental que seja realizado 

o manejo dos animais de maneira correta e que se adotem medidas sanitárias e de biosseguridade (PADILHA 

et al., 2017). O objetivo deste trabalho foi pontuar as perdas ao nascimento (mumificados, natimorto e morte 

ao nascer) de leitões em uma granja suinícola. O trabalho foi realizado em uma unidade produtora de leitões 

(UPL), na cidade de Maranguape, no estado do Ceará, nos primeiros cinco meses do ano de 2021. Os dados 

de 1.209 partos do setor de maternidade foram coletados por meio de um software de gestão Agriness e avaliou-

se as perdas ao nascimento, onde foi realizado uma análise descritiva para tabulação dos dados. Os percentuais 

médios de natimortos, mumificados e mortos ao nascer foram de, respectivamente, 5,0%, 3,90% e 2,09%, onde 

os resultados obtidos ultrapassaram as metas estabelecidas pela granja de 3,50%, 3,0% e 1,5%, 

respectivamente. A linhagem utilizada na granja estabelece a ocorrência de menos de 0,8% de leitões 

natimortos por parto, sendo o dado obtido na granja, maior do que o desejado. Segundo Agriness (2020), a 

média geral de natimortos e mumificados em 2020, foi de 6,08% e 2,16%, respectivamente. Geralmente os 

dados de natimortos estão associados a problemas no momento do parto, tais como leitegadas grandes ou 

obstrução da passagem por algum leitão. Com efeito, o alto número obtido nestes percentuais reflete 

diretamente na produtividade da granja, levando a prejuízos na produção, de modo que, é fundamental que se 

realize um bom manejo, associado a medidas de biosseguridade, buscando evitar ou controlar resultados 

elevados destes índices (SOUZA et al., 2012). Dessa forma, é importante a assistência no momento do parto 

para que a equipe possa tomar as decisões cabíveis para diminuir esses problemas, bem como, manter medidas 

de biosseguridade, garantindo baixas perdas ao nascimento, garantindo assim uma boa produtividade. 
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RESUMO  

O desmame é uma fase em ocorre a separação dos leitões da fêmea. Atualmente, o desmame é realizado entre 

21 a 28 dias de vida, contudo, observa-se que, os leitões desmamados com 28 dias apresentam um maior peso 

ao desmame quando comparado aos que foram desmamados aos 21 dias (CAPOULAS, 2015). Para que os 

leitões tenham um bom desempenho em fases seguintes de sua vida, um manejo adequado deve ser realizado 

garantindo que os mesmos sejam desmamados com uma boa média de peso, garantindo assim, menores perdas 

produtivas nas fases subsequentes. Este trabalho teve como objetivo comparar o peso médio de leitões ao 

desmame em uma granja produtora de leitões. A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro a maio do 

ano de 2021 em uma unidade produtora de leitões (UPL) na cidade de Maranguape, região metropolitana de 

Fortaleza no Estado do Ceará. Foi realizada através da avaliação de peso dos leitões ao desmame através do 

levantamento dos dados no software de gestão Agriness S2 para análise dos dados foi realizada uma estatística 

descritiva. O peso médio dos leitões ao desmame foi de 6,67 kg, atendendo o peso estipulado pela granja, de 

6,5kg. De acordo com a ABCS (2014), é recomendado que os leitões sejam desmamados com, no mínimo, 5,5 

kg aos 20 dias de idade, o que irá reduzir a idade ao abate e apresentar uma maior porcentagem de carne na 

carcaça. O peso do desmame varia de acordo com a média de leitões nascidos, da mortalidade e do ganho de 

peso diário, sendo este parâmetro fundamental no desempenho pós-desmame, refletindo na eficiência de 

crescimento dos suínos e na qualidade da carcaça ao abate (MACHADO, 2014). Diante disso, conclui-se que 

o peso médio de leitões ao desmame da granja é satisfatório, sendo um valor considerado ótimo na avaliação 

dos índices zootécnicos em granjas de produção, o que leva a acreditar que os manejos são eficientes, 

garantindo assim melhores desempenho nas fases subsequentes. 
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RESUMO  

A gordura do leite possui ácidos graxos (AG) considerados moléculas bioativas, que atuam na modulação da 

expressão gênica. Dentre eles, destacam-se os AG das famílias ômega-3 (n3) e ômega-6 (n6), e os saturados. 

Esses AG são importantes na dieta de humanos devido à sua essencialidade (n3 e n6) e ao seu efeito na saúde 

humana. O perfil de AG mais estudado é o do leite de ruminantes, especialmente o bovino. Porém, o leite de 

equídeos (jumentas e éguas) vem ganhando destaque devido às suas propriedades nutracêuticas e 

características semelhantes ao leite humano. O objetivo do estudo foi determinar o melhor perfil de AG para 

o consumo humano, ressaltando os AG n3, n6 e saturados nos leites de jumenta, égua e vaca. Foram utilizadas 

amostras de leite liofilizado de égua, jumenta e vaca. Os ésteres metílicos de AG dos leites foram obtidos 

segundo Kramer et al. (1997) e identificados por cromatografia gasosa. Foi realizada a ANOVA considerando 

um delineamento inteiramente casualisado e o teste post-hoc de Tukey (P<0,05) para as comparações de média 

com o uso do software R. Os teores dos AG de cadeia curta (C4:0, C6:0 e C8:0) foram mais elevados nos leites 

de jumenta e vaca, e os de cadeia média (C10:0, C12:0 e C14:0) maiores apenas no leite de jumenta. Esses 

grupos de AG são principalmente oriundos da síntese de novo na glândula mamária (Palmquist et al., 1993). 

Os AG saturados foram significativamente mais elevados no leite de vaca. O leite dos equídeos é rico em AG 

insaturados, quando comparados ao leite de ruminantes (Claeys et al., 2014), diferença observada no presente 

estudo. O teor de C18:2n6 foi mais elevado no leite de jumenta, enquanto os ácidos C16:0, C18:0 e cis-9 C18:1 

foram maiores no de vaca. Devido ao processo de biohidrogenação, espera-se um maior teor para os AG 

saturados em ruminantes, com ênfase no C16:0 e C18:0 (Doreau et al., 2002). O leite de égua obteve o teor 

mais elevado de C18:3n3. O teor de C18:3n3 influenciou no total de AG n3 (C18:3n3, C20:5n3 e C22:6n3), 

grupo este com maior teor no leite de égua, 12 vezes mais elevado que no leite de vaca e 8 vezes maior que o 

de jumenta. Os AG n6 (C18:2 n6 e C20:4 n6) foram mais elevados no leite de jumenta, seguido pelo leite de 

égua, e 15 vezes menor no leite de vaca. Conclui-se que quando comparado ao leite de vaca, o leite de equídeos 

apresenta maiores teores de n3 e n6; portanto, é mais saudável para o consumo humano. 
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RESUMO  

O nível de proteína bruta (PB) na dieta de frangos de corte influencia diretamente o desempenho e 

consequentemente o rendimento de carcaça. Os níveis de PB da dieta deve ser adequado para linhagem 

utilizada. Níveis altos de PB na ração podem causar aumento de gordura, maior excreção de nitrogênio pelas 

aves e aumento no custo de produção. Para frangos de corte de crescimento lento, as informações referentes 

aos níveis adequados de PB na dieta são escassos, normalmente utiliza-se recomendações de aves de 

crescimento rápido, o que pode causar prejuízos a produção dessas aves. Portanto, objetivou-se avaliar o 

rendimento de carcaça de frangos de corte da linhagem Isa Label pescoço pelado, alimentados com diferentes 

níveis de proteína bruta (PB) na fase inicial de um a 28 dias de idade. Um total de 240 aves com um dia de 

idade foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco 

repetições, de 12 aves, por parcela. Os tratamentos consistiram em dietas experimentais contendo diferentes 

níveis de PB, 21,06; 20,56; 20,06 e 19,56% de PB. Aos 28 dias de idade cada parcela foi pesada e uma ave 

com o peso médio da parcela foi abatida para determinação do rendimento de carcaça.  As variáveis estudadas 

foram: rendimento de peito, carcaça e de coxa mais a sobrecoxa. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). Dentre os resultados avaliados, não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas entre as variáveis (P>0,05) peso vivo, carcaça, peito e coxa + 

sobrecoxa.  No entanto, ao utilizar o maior nível de PB( 21,06%) o rendimento de coxa + sobrecoxa teve o 

maior peso entre as variáveis.  Já o nível de 20,56% trouxe maior peso de peito, com o valor de 18,65% de 

rendimento. O nível de 20,06% trouxe maior peso de carcaça, com o valor de 68,89%. O menor nível de PB 

(19,56%) não trouxe melhor peso em nenhuma variável. Os diferentes níveis de PB utilizados não 

influenciaram  no rendimento de carcaça entre os tratamentos. Então é possível reduzir os níveis de Proteína 

Bruta sem diminuir o peso relativo do rendimento de carcaça. 
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RESUMO  

Existem poucas informações na literatura sobre o aproveitamento dos nutrientes e energia dos frangos de corte 

de crescimento lento. Para as formulações de rações para essa categoria, normalmente faz o uso de exigências 

nutricionais determinados com aves de crescimento rápido, podendo assim fornecer uma ração subestimada 

ou superestimada aos frangos de crescimento lento. Portanto, objetivou-se avaliar o desempenho zootécnico 

de frangos da linhagem Isa Label pescoço pelado, alimentados com diferentes níveis de proteína bruta (PB) na 

fase pré-inicial (um a sete dias). Um total de 240 aves com um dia de idade foram distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições, de 12 aves, por parcela. Os tratamentos 

consistiram em dietas experimentais contendo diferentes níveis de PB, 21,06; 20,56; 20,06 e 19,56% de PB. 

As variáveis estudadas foram: peso vivo, consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). Os diferentes níveis 

de PB da ração não influenciaram o desempenho das aves (P>0,05) para as variáveis peso final e ganho de 

peso. Houve diferença estatística para variável conversão alimentar e consumo de ração. A redução no nível 

de PB da dieta melhorou a conversão alimentar. Os níveis de 19,56% e de 21,56% de PB apresentaram o menor 

valor para essa variável. O consumo de ração foi maior no nível de 20,56%. Os níveis de 19,56% e de 21,06% 

se sobressaíram perante os demais tratamentos. Os níveis elevados de PB na dieta de frangos de corte de 

crescimento lento podem elevar os custos com a ração além de poder ocasionar um maior acumulo de gordura 

na carcaça nas fases de crescimento e terminação. Portanto, é possível reduzir os níveis de proteína bruta das 

rações de frangos de corte de crescimento lento (Isa Label) na fase pré inicial de um a sete dias de idade, sem 

levar ao baixo desempenho e melhorando a conversão alimentar.   
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RESUMO  

Objetivo deste trabalho foi estimar a exigência de metionina digestível sobre a fase final de criação e 

rendimento de carcaça para frangos de corte machos criados de 34 a 42 dias de idade. Foram adotados 

programa de ração segundo recomendação de (ROSTAGNO et al., 2011). As dietas foram formuladas à base 

de milho, farelo de soja e farelo de glúten de milho. Os níveis utilizados na fase final (34 a 42 dias de idade) 

foram de 0,359; 381; 404; 0,428 e 0,454% de metionina digestível. 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 dados de ganho de 

peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e mortalidade foram calculados semanalmente 

para cada período de criação. O rendimento dos cortes nobres (peito, coxa e sobrecoxa) foi calculado em 

relação ao peso da carcaça eviscerada (com pés e cabeça) e o peso relativo das vísceras comestíveis (coração, 

fígado e moela) e da gordura abdominal foi calculado em relação ao peso vivo em jejum. Como também a 

determinação do comprimento das aves e biometria dos órgãos comestíveis foram calculados aos 42 dias de 

idade. Pelos resultados obtidos, verifica-se que na fase final, houve diferença significativa para as variáveis 

CR e CA. O qual foi verificado que o CR foi aumentado através dos níveis de metionina na dieta. Dessa forma, 

a exigência de metionina digestível para frangos de corte machos criados no sertão paraibanos é de 0,359%. 

Os níveis crescentes de metionina digestível na dieta de frangos de corte machos, não influenciaram nos dados 

de rendimento de carcaça e órgãos comestíveis. 
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RESUMO  

A lisina, segundo aminoácido limitante para aves, é fisiologicamente essencial para a deposição proteica, sendo 

usualmente quantificada em equações de regressão. Na produção animal as rações representam um dos 

principais custos, porém a maioria dos experimentos nutricionais com codornas focam na avaliação das 

variáveis de desempenho em função dos aminoácidos da dieta, não considerando as variáveis econômicas. 

Assim, por meio da metanálise, objetivou-se estimar os níveis ótimos de lisina (Lys) para codornas de postura 

de 1 a 42 dias, baseado na viabilidade econômica.Utilizou-se 79 dados de conversão alimentar (CA) de estudos 

que avaliaram níveis de Lys na ração para codornas de postura. O modelo com o menor Critério de informação 

Bayesiano (BIC) (melhor ajuste) foi utilizado na análise econômica. Os níveis de Lys das rações foram 

analisados como variáveis independentes usando o modelo de efeito fixo: Yi = A + B (1 - e –C (Lysi–D)) +ei, em 

que A= resposta de CA estimada para a ração com nível basal de Lys; B= diferença entre a mínima e a máxima 

resposta com a adição de Lys; C= coeficiente de inclinação da curva; D= nível de Lys da ração basal; e= base 

do logaritmo neperiano (2,718282). Com base no modelo ajustado, obteve-se os níveis de Lys adequados para 

reduzir os custos alimentares, sendo os níveis ótimos de Lys definidos como os que permitem os menores 

custos com alimentação/kg de GP e maior margem. Utilizou-se o Software SAS 9.0 nas análises.Com o modelo 

ajustado (BIC de 538,2 e u3): CA = 50,68+44,21*(1–e –10,94*(Lys – 0,640)), obteve-se a variação do custo com 

alimentação/kg de GP por meio da seguinte equação: R$/kg GP = CRB + ((CLys/100) -

(CRB/100)*NSLys)*(CAD*100/(50,68+44,21*(1–2,71828–10,94*(Lys – 0,640)))) em que: R$/kg GP= custo/kg de 

codorna produzido; CRB= custo/kg da ração basal; CLys= custo/kg de Lys suplementar; NSLys= acréscimo 

na concentração de Lys (%) obtido pela adição de L-lisina HCl na ração basal; CAD= CA desejada de acordo 

com o potencial genético (g/g); Lys= nível de Lys a ser utilizado na ração (%). Considerando o preço da L-

lisina HCl (78,5%) de R$ 23,00, o nível ótimo de Lys nas rações para codornas é de 1,000% pois viabilizam 

as maiores margens. Porém, se o preço de Lys aumentar para R$ 27,60, o nível ótimo reduz para 0,980%, 

tendo consequência na redução da margem.Os níveis ótimos econômicos de Lys para codornas de postura 

foram de 1,000% e 0,980%, com o preço da L-lisina de R$ 23,00/kg e R$ 27,60/kg, respectivamente. Os níveis 

ótimos econômicos de Lys para codornas de postura foram de 1,000% e 0,980%, com o preço da L-lisina de 

R$ 23,00/kg e R$ 27,60/kg, respectivamente. 
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RESUMO  

Com a proibição do uso de antibióticos como promotores de crescimento na dieta de frangos de corte, tem-se 

buscado aditivos alternativos que proporcionem resultados semelhantes sem gerar resíduos nos produtos ou 

aumento na resistência de bactérias. Os aditivos naturais são produtos obtidos de plantas que possuem 

compostos secundários com ação direta no controle de microrganismos patógenos. O Chenopodium 

ambroisioides L. (Mastruz) quando utilizado na produção animal proporciona a diminuição da carga parasitária 

intestinal devido à presença dos compostos ativos fenóis, flavonoides e terpenos, tais como o ascaridol, que 

podem melhorar o desempenho produtivo de frangos de corte. Objetivou-se avaliar as características de carcaça 

de frangos de corte recebendo dietas com adição de extrato aquoso de mastruz (EAM) em substituição à 

enramicina 8%. O estudo foi realizado no Setor de Avicultura da UFRN. Foram utilizados 360 pintos de corte, 

Cobb 500 em lote misto, de 1 a 42 dias de idade distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado 

composto por seis tratamentos e seis repetições de 10 aves por unidade experimental. Os tratamentos foram 

uma dieta controle com a enramicina e 5 dietas contendo 0,0; 0,15; 0,30; 0,45 e 0,60% de EAM. Adotou-se 

fornecimento “ad libitum” de ração e água. Aos 42 dias de idade, duas aves com peso médio da parcela, foram 

abatidas para avaliação do rendimento da carcaça, cortes comerciais e vísceras comestíveis. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e teste Dunnet, sendo o tratamento com antibiótico a referência, já os níveis 

crescentes de EAM foram submetidos à análise de regressão. Diferenças foram consideradas significativas a 

5% de probabilidade. Não foram observadas diferenças para as variáveis: rendimentos de carcaça quente 

(82.14%), peito (36.31%), coxa (11.83%), sobrecoxa (13.66%), asa (8.89%), dorso (20.23%), pernas (3.61%), 

pescoço (3.94%) fígado (2.00%), moela (1.20%) e gordura abdominal (1.80%). O EAM apresentou efeito 

significativo sobre o rendimento de coração apenas para o tratamento com 0,15% de EAM (0.51±0,02%), 

quando comparado ao tratamento com a enramicina (0.43±0,02%). O rendimento do coração ainda comportou-

se de forma linear decrescente (P=0,011), quando avaliados apenas os tratamentos com EAM, segundo a 

equação: Y= 0.499-0.119X (r2=59.78). A inclusão de EAM a 0,6% pode ser adotada em substituição ao 

promotor de crescimento sem interferir nas características de carcaça, entretanto, sua inclusão pode reduzir o 

rendimento do coração de frangos de corte.  
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RESUMO  

A eimeriose é uma das doenças entéricas que mais acomete as aves acarretando em redução do desempenho e 

mortalidade no campo. Os anticocidianos são empregados nas rações com a finalidade de controlar a 

coccidiose e as perdas decorrentes desta, entretanto seu uso pode resultar no aparecimento de resistência ou 

toxicidade. O Mastruz (Chenopodium ambrosioides L.) possui ação antiparasitária devido à presença de 

compostos ativos como os flavanoides quercetina e rutina, e o terpeno ascaridol, que proporcionam o declínio 

da carga parasitária intestinal dos animais. Objetivou-se avaliar os efeitos dos níveis crescentes do extrato 

aquoso de mastruz (EAM) na dieta de frangos de corte sobre o número de ovos de Eimeria sp. por gramas de 

excretas (OPG). O estudo foi realizado no Setor de Avicultura da UFRN, utilizando 300 pintos de corte, Cobb 

500, no período de 1 a 18 dias de idade, distribuídos em DIC, composto por 5 tratamentos e 6 repetições, de 

10 aves cada. Os tratamentos consistiram de níveis crescentes de EAM 0; 0,15; 0,30; 0,45 e 0,60% incluídos 

na ração. No 18º dia de idade das aves, foi realizada a coleta de amostras de cama e excretas por unidades 

experimentais. Para análise de OPG foi utilizada a metodologia descrita por Gordon e Whitlock (1939). Os 

dados sofreram transformação logarítmica antes de serem analisados. Os resultados obtidos foram submetidos 

à análise de variância e teste Dunnet, a 5% de probabilidade. Houve diferença significativa (P = 0,0001) para 

o OPG de frangos aos 18 dias de idade, onde o tratamento com 0,60% do EAM proporcionou o menor número 

de ovos de eimeria quando comparado ao tratamento sem EAM. As médias obtidas de OPG nos tratamentos 

foram: 16.195±5.491; 16.511±2.157; 14.980±1.861; 19.622±2.076 e 6.646±7.53, correspondentes aos níveis 

crescentes de EAM, respectivamente. A análise de OPG da cama resultou em 16.050 ovos por grama de cama, 

onde não diferiu significativamente dos resultados de OPG obtidos nos tratamentos com 0,0%, 0,15%, 0,30 e 

0,45% de inclusão de EAM. Os números de ovos encontrados, apesar de altos, não foram suficientes para 

causar danos à saúde intestinal e produtividade das aves. Os animais submetidos ao tratamento com 0,60% 

EAM demonstraram redução de 60% no número de ovos de Eimeria sp. em relação ao tratamento com 0,0% 

confirmando a eficácia do EAM no intestino das aves. O EAM no nível de 0,60% é eficaz na redução da 

Eimeria sp., apresentando-se como uma alternativa natural aos anticoccidianos comerciais. 

PALAVRAS-CHAVE: Aditivo natural; Chenopodium ambrosioides L.; Eimeria sp.; OPG  
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RESUMO  

A lisina é o segundo aminoácido limitante para aves, sendo direcionada principalmente para a deposição 

proteica, além de ser a referência para a determinação dos demais aminoácidos. As exigências de lisina para 

mantença de frangos vêm sendo estudadas há anos, sendo importante direcionar tais estudos para codornas de 

corte. Assim, objetivou-se estimar as exigências de lisina para mantença de codornas de corte a partir da técnica 

da coleta total de excretas. Foram utilizadas 64 codornas de corte de 45 dias, com peso inicial de 173,93 ± 

29,43g, distribuídas em DIC, com quatro tratamentos e quatro repetições de quatro aves por parcela, 

totalizando 16 unidades experimentais. As rações foram formuladas pela técnica da “diluição” para prover 

níveis crescentes de lisina digestível, correspondentes a 0,306; 0,442; 0,578 e 0,714%, sendo ofertadas ad 

libitum. Avaliou-se o peso final (PF; g/ave); variação no peso (%); consumo de ração (mg/kg0,75.dia-1); 

consumo de nitrogênio (CN; g/kg0,75.dia-1); consumo de lisina digestível (CLys; mg/kg0,75.dia-1), nitrogênio 

excretado (NEX; g/kg0,75.dia-1) e retenção de nitrogênio corporal (RNC; mg/kg0,75.dia-1). Os dados de todas as 

variáveis foram submetidos a testes de normalidade, homoscedasticidade e análise de variância. As médias 

foram comparadas com o tratamento controle utilizando-se o teste de Dunnett. As RNC (mg/kg0,75.dia-1) foram 

regredidas em função do CLys (mg/kg0,75.dia-1), por meio de regressão linear simples, sendo a exigência de 

lisina para a mantença (Lysm) estimada pela intersecção da reta no eixo das abcissas. A ração contendo o 

menor nível de lisina digestível (LysDig) resultou em CR, CN e CLys inferiores em relação a ração controle 

(RC). A RNC aumentou com LysDig das rações, sendo que a ração mais deficiente proporcionou RNC inferior 

a RC. Por meio da regressão linear simples da RNC (mg/kg0,75.dia-1) em função do CLys (mg/kg0,75.dia-1) a 

exigência de Lysm foi estimada em 17,08 mg/kg0,75.dia-1, sendo a quantidade de lisina necessário para manter 

a RNC igual a zero. A exigência de lisina digestível para a mantença de codornas de corte é 17,08mg/kg0,75.dia-

1, correspondendo à 26,45 mg/kg.dia-1 ou 55,53 mg/kgPB0,73.u.dia-1. 
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RESUMO  

A produção de codornas europeias tem crescido no Brasil, o que justifica o aumento no volume de estudos 

nutricionais para essa espécie. Porém, a maioria desses estudos baseiam-se apenas na análise de variáveis 

relacionadas à produção, desprezando as variáveis econômicas. Dos aminoácidos essenciais, a Lisina  é o 

segundo limitante para aves, sendo recomendada com base em equações de regressão. Assim, com base numa 

metanálise objetivou-se definir o nível ótimo econômico de Lisina  para codornas de corte de 1 a 42 

dias. Utilizou-se 125 dados de conversão alimentar (CA) de estudos que avaliaram níveis de Lys na ração. Os 

níveis de Lys foram analisados como variáveis independentes usando o modelo: Yi = A + B (1 - e –C (Lysi–D)) + 

ei, em que: A= resposta de CA estimada para a ração com nível basal de Lys; B= diferença entre a mínima e a 

máxima resposta com a adição de Lys; C= coeficiente de inclinação da curva; D= nível de Lys da ração basal, 

e= base do logaritmo neperiano (2,718282). Com base no modelo ajustado, obteve-se os níveis de Lys para 

reduzir os custos alimentares, sendo os níveis ótimos definidos como os que permitem os menores custos com 

alimentação/kg de GP. Foram simuladas duas situações em função do preço do kg da L-Lisina HCL (Lys). 

Utilizou-se o Software SAS 9.0 nas análises. Com o modelo misto com efeito aleatório de estudo no parâmetro 

C: CA = 56,94+39,84*(1–e –7,97*(Lys – 0,786)), obteve-se a variação do custo com alimentação/kg de GP por meio 

da seguinte equação: R$/kg GP= CRB+((Lys/100)-(CRB/100)*NSLys)*(CAD*100/(56,94+39,84*(1–e ––

7,97*(Lys – 0,786)))) em que: R$/kg GP= custo/kg de codorna produzida; CRB= custo do kg da ração basal; Lys= 

custo/kg de Lys suplementar; NSLys= acréscimo na concentração de Lys (%) obtido pela adição de Lys na 

ração basal; CAD= CA desejada de acordo com o potencial genético (g/g); Lys= nível de Lys digestível a ser 

utilizado na ração (%). Considerando o custo da ração basal de R$ 2,00/kg, e a CA desejada de 1,7 (g/g), os 

níveis ótimos econômicos de Lys digestível nas rações para codornas de corte foram 1,178% e 1,200%, quando 

o preço da Lys foi de R$ 33,60/kg e R$ 28,00/kg, respectivamente. Nessa mesma ordem, os custos/kg de GP 

foram de R$ 3,80/kg e R$ 3,75/kg. Os níveis ótimos econômicos de Lys para codornas de 1 a 42 dias foram 

de 1,178% e 1,200%, com o preço da L-Lisina HCL de R$ 33,60/kg e R$ 28,00/kg, respectivamente.        
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RESUMO  

A produção de codornas europeias tem crescido no Brasil, o que justifica o aumento no volume de estudos 

nutricionais para essa espécie. Porém, a maioria desses estudos baseiam-se apenas na análise de variáveis 

relacionadas à produção, desprezando as variáveis econômicas. Dos aminoácidos essenciais, a metionina é o 

primeiro limitante para aves, sendo recomendada com base em equações de regressão. Assim, com base numa 

metanálise objetivou-se definir o nível ótimo econômico de metionina+cistina (Met+cis) para codornas de 

corte de 1 a 42 dias. Utilizou-se 220 dados de conversão alimentar (CA) de estudos que avaliaram níveis de 

met+cis na ração. Esses níveis foram analisados como variáveis independentes usando o modelo: Yi= A + B 

(1 - e –C (MC–D)) +ei,  em que: A= resposta de CA estimada para a ração com nível basal de Met+cis; B= diferença 

entre a mínima e a máxima resposta com a adição de Met+cis; C= coeficiente de inclinação da curva; D= nível 

de Met+cis da ração basal, e= base do logaritmo neperiano (2,718282). Com base no modelo ajustado, obteve-

se os níveis de Met+cis para reduzir os custos alimentares, sendo os níveis ótimos definidos como os que 

permitem os menores custos com alimentação/kg de GP. Foram simuladas duas situações em função do preço 

do kg da DL-Metionina (DL-Met). Utilizou-se o Software SAS 9.0 nas análises. Com o modelo misto com 

efeito aleatório de estudo no parâmetro C: CA= 85,41+11,75*(1–e –9,14*(MC – 0,630)), obteve-se a variação do 

custo com alimentação/kg de GP por meio da seguinte equação: R$/kg GP= CRB+((CMet+cis/100)-

(CRB/100)*NSMet+cis)*(CAD*100/(85,41+11,75*(1–e –9,14*(MC – 0,630)))) em que: R$/kg GP= custo/kg de 

codorna produzida; CRB= custo do kg da ração basal; CMet+cis= custo/kg de met+cis suplementar; 

NSMet+cis= acréscimo na concentração de met+cis (%) obtido pela adição de DL-Met na ração basal; CAD= 

CA desejada de acordo com o potencial genético (g/g); Met+cis= nível de Met+cis digestível a ser utilizado 

na ração (%). Considerando o custo da ração basal de R$ 2,00/kg, e a CA desejada de 1,7 (g/g), os níveis 

ótimos econômicos de Met+cis digestível nas rações para codornas de corte foram 0,870% e 0,900%, quando 

o preço da DL-met foi de R$ 27,30/kg e R$ 21,80/kg, respectivamente. Nessa mesma ordem, os custos/kg de 

GP foram de R$ 3,65,/kg e R$ 3,63/kg. Os níveis ótimos econômicos de Met+cis para codornas de 1 a 42 dias 

foram de 0,870% e 0,900%, com o preço da DL-metionina de R$ 27,30/kg e R$ 21,80/kg, respectivamente. 
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RESUMO  

Suínos apresentam altas exigências de lisina, e na ausência dessa, outros aminoácidos podem não se combinar 

corretamente e não formar a proteína, por isso a lisina é considerada o primeiro aminoácido limitante na dieta 

de suínos, ou seja, a síntese e deposição de proteína muscular dos animais será limitada pela quantidade 

disponível na dieta, objetivou-se com a pesquisa avaliar a eficiência econômica da inclusão dos níveis de lisina 

em dietas de suínos na fase inicial. Foram utilizados 50 suínos machos castrados da raça Duroc, o delineamento 

experimental foi inteiramente casualizados, com cinco tratamentos e cinco repetições, com dois animais por 

parcela. Os tratamentos consistiram em cinco rações contendo níveis crescentes de lisina, mantendo relação 

com os demais aminoácidos digestíveis: 0,84%Lis; 0,94%Lis; 1,04%Lis; 1,14%Lis e 1,24%Lis tomando como 

ponto médio dos tratamentos o nível de lisina. A viabilidade econômica dos custos médios das rações por 

quilograma de peso vivo (PV) foi calculado através: Custo da ração = (Quantidade média de ração consumida 

x Preço médio kg de ração)/Ganho médio. Para o cálculo do Índice de Eficiência Econômica (IEE) foi utilizado 

à seguinte fórmula: IEE= (Menor custo médio da ração/Custo total médio em ração por kg de ração)x100. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e de regressão em função dosníveis de lisina nas rações, 

utilizando o nível de 5% de probabilidade, com oauxílio do pacote estatístico PROC GLM e PROC REG do 

SAS®. O custo por kg de ração foi o seguinte: 0,84%LIS R$1,00; 0,94%LIS R$1,04; 1,04%LIS R$1,09; 

1,14%LIS R$1,22; 1,24%LIS R$1,34, (P <0,001) apresentando efeito linear crescente para custos da ração em 

função da inclusão dos níveis de lisina na dieta (Y = 3.87933 – 8.05705X; R²= 0,99). Índice de eficiência 

econômica (IEE) apresentou os seguintes valores: 0,84%LIS 82,79%; 0,94%LIS 81,90%; 1,04%LIS 81,23%; 

1,14%LIS 72,22%; 1,24%LIS 70,60%, respectivamente, (P>0,055). O índice de custo da ração: 0,84%LIS 

122,33%; 0,94%LIS 122,67%; 1,04%LIS 124,72%; 1,14%LIS 140,40%; 1,24%LIS 142,59%, (P > 0,053). Os 

custos por kg de ração apresentaram valores crescentes, no entanto os índices de eficiência econômica e de 

custo da ração não diferiram estatisticamente para os resultados encontrados nesta pesquisa, o que viabiliza 

economicamente a produção. 
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RESUMO  

Com o objetivo de reduzir os custos com a alimentação, o uso de coprodutos da agroindústria como 

ingredientes na ração de animais ruminantes tem crescido. No estado do Maranhão, a industrialização do coco 

babaçu gera o coproduto denominado de borra de babaçu. Devido ao fato de ainda não se conhecer sobre os 

potenciais efeitos da adição da borra de babaçu na dieta de ovinos em terminação sobre a aceitação da carne, 

o objetivo neste estudo foi avaliar o efeito da adição de teores crescentes de borra de babaçu na dieta (0, 5, 10 

e 15%) sobre a análise sensorial da carne ovina. Foram utilizados 28 músculos Longissimus lumborum da meia 

carcaça esquerda de cordeiros Dorper x Santa Inês alimentados com as dietas experimentais. Para realizar a 

análise sensorial, as amostras foram avaliadas por 75 painelistas de consumo não treinados. Os atributos 

sensoriais foram registrados utilizando-se uma escala hedônica de nove pontos. Os dados, foram realizados 

por meio do teste não paramétrico de Friedman (P < 0,05). A adição dos níveis crescentes da borra de babaçu 

não veio a alterar (P>0,05) as características sensorias, aparência, aroma, maciez, suculência, e sabor da carne, 

obtendo valores médios de 6,6 ± 0,2, 6,6 ± 0,9, 6,6± 0,3, 7,2 ± 0,6 e 6,7 ± 0,7, respectivamente. A borra de 

babaçu pode ser adicionada em até 15% na dieta de ovinos, sem alterar as características sensorias da carne. 

PALAVRAS-CHAVE: aceitação do produto; pequenos ruminantes; subproduto 
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RESUMO  

O calor e a nutrição afetam o consumo e o ganho de peso dos animais. Compreender como esta interação afeta 

o crescimento de codornas pode reduzir perdas econômicas. Além disso, existem mais de uma recomendação 

nutricional e opção de plano nutricional para codornas japonesas na literatura, porém ainda faltam dados 

comparativos que influenciem a escolha de um plano nutricional para as codornas pelo setor produtivo. O 

modelo de Gompertz tem sido aplicado na interpretação do crescimento biológico e obter estimativas válidas 

do crescimento de animais submetidos a diferentes condições de meio. Objetivou-se estimar o crescimento 

corporal de codornas japonesas submetidas a três planos nutricionais (PNs) e duas temperaturas ambientes. 

Foram utilizadas 576 codornas japonesas (um dia de idade), distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 3 x 2 (três planos nutricionais x duas temperaturas) que resultaram em 6 

tratamentos com 12 repetições de 8 aves. As codornas foram alojadas em duas câmaras climáticas (25 e 35ºC) 

e alimentadas com três planos nutricionais: PN1 com oferta de duas dietas de 1 a 21 dias e de 22 a 39 dias 

(Silva; Costa, 2009); PN2 com oferta de duas dietas de 1 a 14 e de 15 a 39 dias (Rostagno et al., 2017); PN3 

com oferta de uma única dieta de 1 a 39 dias (Silva; Costa, 2009). Foram estimados: peso à maturidade (Pm), 

taxa de maturidade, idade à maturidade e a curva de crescimento corporal pelo modelo não-linear de Gompertz 

e, submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey (p<0,05). Os PN’s não afetaram 

os parâmetros da Curva de Gompertz para peso corporal no ambiente de 25ºC, mas afetaram no ambiente de 

35ºC com o PN2 reduzindo o Pm das codornas em comparação, respectivamente, com o PN1 e o PN3 (213,5B g 

vs. 231,2A e 229,6A g). O Pm está diretamente relacionado a fatores extrínsecos à produção, como a nutrição e 

a temperatura, que influenciam a forma da curva de crescimento e promovem pesos assintóticos distintos. 

Codornas alimentadas com o PN3 apresentaram maior valor da curva e da taxa de crescimento corporal. A 

taxa de maturidade das codornas foi menor no estresse pelo calor. No conforto térmico o PN3, oferta de dieta 

única de 1 a 39 dias de idade, influenciou maior curva de crescimento das codornas. A escolha do plano de 

nutrição de codornas japonesas em crescimento deve incluir uma análise da temperatura ambiente, o 

escalonamento de troca de rações e a composição nutricional das dietas. 

PALAVRAS-CHAVE: coturnicultura; curva de crescimento; modelo de Gompertz 
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RESUMO  

A torta de dendê (TD) é um coproduto extraído do óleo de dendê com capacidade de fornecer energia e proteína 

para cabras em lactação, a baixo custo e com regularidade de oferta anual. Assim, objetivou-se avaliar a análise 

sanguínea de cabras em lactação submetidas a dietas com TD. O experimento foi realizado no setor de 

caprinocultura da Universidade Federal da Bahia. Utilizou-se doze cabras, oito da raça Saanen e quatro da raça 

Anglo Nubiana. O delineamento utilizado foi o quadrado latino triplicado. O experimento consistiu em testar 

a inclusão da TD nas proporções de 0, 80, 160 e 240 g kg-1 com base na dieta total. A proporção de volumoso: 

concentrado foi de 40:60 sendo o volumoso utilizado a silagem de milho. Amostras de sangue foram coletadas 

por pulsão da veia jugular para a avaliação das concentrações sérica de nitrogênio ureico, albumina e proteínas 

totais. A análise estatística foi realizada considerando o modelo misto e o efeito do nível da TD foi decomposto 

em contrastes usando polinômios ortogonais. A diferença foi considerada como significativa quando o P-valor 

for menor que 0,05. A ureia plasmática reduziu com a inclusão da TD (P=0,001) enquanto os demais 

parâmetros sanguíneos analisados se mantiveram, estatisticamente, estáveis (P>0,05). Apesar das dietas terem 

sido balanceadas para serem isonitrogenadas e isoenergéticas, os consumos de energia e proteína reduziram 

com a adição da TD, o que reduziu o teor de ureia plasmática (P=0,001). Assim, as alterações na concentração 

de ureia plasmática podem estar correlacionadas com o pool amoniacal no rúmen. Conclui-se que a inclusão 

de até 80 g kg-1 de torta de dendê é recomendada em dietas para cabras em lactação. 

PALAVRAS-CHAVE: Coproduto da indústria de biocombustíveis; Parâmetros sanguíneos; Ureia 
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RESUMO  

Os coprodutos são alternativas nos sistemas de produção, pois além de apresentar menor custo, podem ser 

importantes fontes proteico/energética na alimentação de ruminantes. A composição nutricional da torta de 

dendê, coproduto da indústria do biodiesel, evidencia seu potencial para substituir ingredientes tradicionais 

como milho e farelo de soja. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da torta de dendê em dietas de alto 

concentrado sobre o consumo e digestibilidade aparente de cabritos confinados. Foram utilizados 32 cabritos 

mestiços Boer com peso vivo médio de 20 kg e 4 meses de idade. Os animais foram distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado em quatro tratamentos (dietas) de acordo com a utilização da torta de 

dendê 0, 12, 24 e 36% da matéria seca total. O período experimental teve duração de 60 dias, precedido de 15 

para a adaptação dos animais, que receberam casca de arroz como volumoso e concentrado constituído de uma 

ração comercial na proporção volumoso concentrado de 20:80. O consumo foi definido pela diferença entre a 

quantidade de cada componente contido nos alimentos fornecidos aos cabritos e a quantidade contida nas 

sobras. Para o ensaio de digestibilidade foram quantificadas e coletadas as sobras e fezes e os coeficientes de 

digestibilidade (CD) da MS, MO, PB, EE, FDN, CNF e NDT foram calculados utilizando a seguinte equação: 

CD = [(Porção ingerida - Porção excretada) / (Porção ingerida)] x 100. Houve efeito quadrático (P<0,05) nos 

consumos (g/dia) de MS, MO, PB, EE, FDNcp e NDT, com máximas estimativas de 944,6; 834,5; 119,1; 39,7; 

459,7; e 560,8 nos níveis de inclusão de torta de dendê de 9,27; 9,60; 12,3; 15,0; 13,7; e 10,3%, 

respectivamente. O melhor consumo de MS e nutrientes no nível de inclusão próximo a 12% de torta de dendê, 

entretanto, a partir de 24% de inclusão da torta de dendê houve limitação da ingestão de MS e nutrientes. A 

digestibilidade da MS, MO, PB, FDN e NDT não foram influenciadas pelo coproduto. Entretanto, a do EE 

aumentou (P=0,010) e atingiu ponto máximo com o maior teor do coproduto na ração e a dos CNF reduziu 

(P=0,017). A inclusão de 12% do coproduto é indicada, pois aumenta o consumo de nutrientes e a 

digestibilidade do EE. 
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RESUMO  

O conhecimento do sistema de produção de bovinos de corte de forma regional é essencial para definir 

estratégias de apoio a atividade, como a venda de alimentos para os animais. Foram desenvolvidos no Brasil, 

péletes com 90% de forragem na composição, que é uma alternativa para alimentação de ruminantes. A 

exportação deste alimento para países com moeda mais valorizada pode ser uma excelente oportunidade 

econômica para o Brasil. O objetivo com este estudo foi verificar o interesse de produtores de bovinos 

portugueses em adquirir péletes de forragem. Está pesquisa foi conduzida entre 2019 e 2020 em Bragança, 

Portugal, que é o maior Estado da região de Trás os Montes, localizada no nordeste deste país. Foi realizado o 

seguinte questionário com 12 produtores de bovinos de corte: 1) Quantidade de animais da propriedade; 2) 

Tipo de alimento volumoso que fornece aos animais e o preço destes?; 3)  Tem conhecimento sobre péletes 

com 90% de forragem? e 4) Teria interesse em comprar estes péletes?. Essas informações permitiram entender 

em parte o sistema de produção da região e se haveria mercado para os péletes de forragem. O tamanho médio 

do efetivo foi de 27 cabeças por fazenda. 92% dos produtores utilizaram mais de uma fonte de volumoso na 

propriedade, o feno esteve presente em todas, ainda 67% utilizaram aveia, 33% centeio, 8% silagem e 17% 

compraram palha de fazendas espanholas. 75% dos produtores cultivaram todo o volumoso necessário na 

própria fazenda e não souberam informar quanto custou para produzir esta forragem. 25% que compraram 

palha ou feno informaram que pagaram 0,07€/kg de feno e 0,08€/kg de palha. Embora alguns produtores 

tivessem conhecimento sobre péletes, 100% deles não conhecem péletes com 90% de forragem, no entanto 

42% mostraram interesse em adiquirir este alimento para o rebanho, desde que o preço compensasse. Mesmo 

com alguns produtores interessados em comprar os péletes de forragem, o Estado de Bragança não demonstrou 

ser um local apropriado para exportação deste produto, pois as propriedades possuem pequenos rebanhos e 

normalmente, todo o alimento volumoso para os animais é produzido em suas propriedades. Dessa maneira, 

dificilmente, o preço dos péletes seria competitivo, até porque nenhum dos produtores soube informar quanto 

custa para produzir o próprio volumoso, o que não permite determinar o preço ideal para os péletes. O Estado 

de Bragança-PT não é um mercado interessante para os péletes de forragem brasileiro. 
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RESUMO  

O confinamento de ovinos tem despertado o interesse de criadores na intensificação dos sistemas de produção 

visando aumentar o desempenho produtivo desses animais e diminuir as perdas de animais jovens por 

deficiências nutricionais e infecções parasitárias. Em sistemas de confinamento é fundamental a elaboração de 

uma dieta eficiente que atendam às exigências nutricionais para obtenção do desempenho desejado, de forma 

que a relação custo/benefício seja lucrativa para o produtor, aliado ao emprego de alimentos regionais, como 

a borra de babaçu, na dieta desses animais. O objetivo neste estudo foi avaliar o desempenho de ovinos 

alimentados com dietas contendo níveis crescente de borra de babaçu na dieta. Vinte e oito ovinos não 

castrados (Peso inicial de 20±3 kg) foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado. As dietas 

experimentais consistiram em teores crescentes de inclusão da borra do babaçu na dieta (0, 5, 10, e 15% na 

matéria seca total da dieta). O experimento teve duração de 60 dias, com um período inicial de 10 dias para 

adaptação dos animais às baias (1,45 m2), ao manejo e às dietas experimentais, e 50 dias de confinamento. 

Foram avaliados o consumo de nutrientes, assim como o ganho médio diário e conversão alimentar. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e, quando significativos (P<0,05), aplicou-se regressão linear e 

quadrática. O peso inicial dos animais foi utilizado como covariável. Houve efeito linear crescente (P<0,05) 

para as variáveis: consumo de matéria seca (CMS) (P = 0,003) e, consequentemente, consumos de matéria 

orgânica (CMO) (P = 0,002), proteína bruta (CPB) (P = 0,001), extrato etéreo (CEE) (P = 0,001), fibra em 

detergente neutro (CFDN) (P  < 0,001) e consumo de carboidratos totais (CCHOT) (P = 0,012). Entretanto, 

não foi observado efeito de dieta no consumo de energia metabolizável (P = 0,201) e, consequentemente, o 

peso final (P = 0,344), conversão alimentar (P = 0,712) e ganho médio diário (P = 0,338), com valores médios 

de 2,737±0,0736; 31,413± 0,4981; 3,929± 0,2522; 259,95± 12,4150, respectivamente. Recomenda-se a adição 

de até 15% de borra de babaçu na dieta de ovinos em terminação, tendo em vista a ausência de efeito negativo 

no desempenho dos animais. 
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133 

 

 

RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO DO QUEIJO DE CABRAS SUBMETIDAS A DIETAS 

COM TORTA DE LICURI 

 
Arthur Alves Leahy 1; Fernanda Gazar Ferreira 2; Gleidson Giordano Pinto de Carvalho 3; Sarah 

Nogueira da Silva e Silva 4; Layse Araujo Gordiano 5; Miguel Maia Gazar 1; Manuela Silva Libanio 

Tosto 3; Laudí Cunha Leite 6 

 
1 Universidade Federal da Bahia, Salvador / BA; 2 Universidade Federal da Bahia, Salvador / BA; 3 

Universidade Federal da Bahia, Salvador / BA; 4 Universidade Federal da Bahia, Salvador / BA; 5 

Universidade Federal da Bahia, Salvador / BA; 6 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das 

Almas / BA 

RESUMO  

A suplementação de cabras em lactação é uma estratégia para melhorar o desempenho produtivo e a qualidade 

do leite e derivados produzidos. Porém está relacionado com aumento no custo de produção. A torta de licuri 

(TL) surge como uma alternativa de menor valor comercial. Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito da 

inclusão da TL na dieta, sobre a produtividade e qualidade nutricional do queijo Minas Frescal de cabras 

leiteiras.     O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal da Bahia. Foram 

utilizadas doze cabras (oito Saanen e quatro Anglo Nubiana), distribuídas em um delineamento em quadrado 

latino (4x4) triplicado.  Os tratamentos experimentais consistiram na inclusão da TL nos níveis de 0, 66,7, 133 

e 200 g kg-1, com base na dieta total. A proporção de volumoso (silagem de milho) e concentrado foi de 50:50. 

Para calcular os rendimentos dos queijos utilizou-se a seguinte fórmula: Rendimento = [(0.93 G + C – 0.1) × 

1.09 × 100] / (100 – U), em que G corresponde a gordura do leite (%), C é a caseína (%) e U é a umidade (%). 

Após a produção dos queijos foram coletadas amostras para análise de umidade, proteína bruta, extrato etéreo 

e cinza. Realizou-se a análise de variância e regressão, considerando o nível de 5% de significância.     O 

rendimento do queijo não foi influenciado pela inclusão da TL, possivelmente devido à semelhança no teor de 

sólidos totais do leite, visto que este fator tem forte influencia sobre o rendimento. As dietas tiveram efeitos 

sobre a umidade do queijo (P = 0,0125) e o teor de cinzas (P < 0,0001) com resposta decrescente. O teor de 

extrato etéreo do queijo teve efeito quadrático (P =0,0208) com valor máximo no nível de inclusão estimado 

de 143,95 g kg-1. As alterações observadas nos queijos foram provenientes da influencia das dietas sobre a 

composição do leite.     A TL pode ser utilizada em dietas de cabras em lactação até o nível de inclusão de 200 

g kg-1.    
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RESUMO  

A torta de licuri (TL) é um coproduto da produção do óleo de licuri com potencial de ser utilizado como fonte 

de energia e proteína para os animais ruminantes, reduzindo os custos de produção. Assim, objetivou-se avaliar 

a utilização da TL em dietas de cabras em lactação sobre os parâmetros de comportamento ingestivo.   O 

experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal da Bahia. O delineamento 

adotado foi o quadrado latino, 4 x 4 triplicado, com doze cabras multíparas com média de 30 dias de lactação, 

sendo oito da raça Saanen e quatro da raça Anglo Nubiana. As dietas experimentais consistiram na dieta sem 

inclusão de TL e com os níveis de inclusão de: 66,7, 133,3 e 200 g kg-1 com base na dieta total. O volumoso 

utilizado foi silagem de milho e a proporção de volumoso: concentrado foi de 50:50. Para avaliação do 

comportamento ingestivo os animais foram submetidos à observação visual por um período de 24 horas. As 

seguintes variáveis foram anotadas: alimentação, ruminação e ócio, e a partir destas informações foram 

calculados os tempos e período de alimentação, ruminação e ócio e eficiências de alimentação e ruminação. 

Para as observações foram usadas escalas de intervalo de cinco minutos. A análise estatística foi realizada 

considerando o modelo misto por meio da análise de variância e regressão, com grau de desdobramento para 

efeitos lineares e quadráticos, considerando o nível de 5% de significância.   Os parâmetros referentes ao 

comportamento ingestivo não foram influenciados pelas dietas testadas, exceto, a eficiência de alimentação (P 

= 0,005) e ruminação da fibra em detergente neutro (P<0,001), que aumentaram. Os aumentos das eficiências 

de alimentação e ruminação da fibra em detergente neutro (FDN) são justificados devido ao acréscimo no 

consumo desta fração da dieta, visto que a eficiência é a relação entre o consumo da FDN e o tempo gasto com 

alimentação e ruminação.   A torta de licuri pode ser utilizada na dieta de cabras em lactação em até 200 g kg-

1, uma vez que não altera o comportamento ingestivo dos animais.  
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RESUMO  

O capim Tanzânia, é uma forrageira tropical muito utilizada para silagens, devido à alta produtividade e alto 

valor nutritivo. Apresenta-se bem difundida entre os produtores como uma alternativa para o aproveitamento 

da forragem excedente no período das águas. Contudo, a inclusão de materiais absorventes, como subprodutos, 

é necessária para melhorar as características fermentativas, elevando os teores de matéria seca, carboidratos 

solúveis e reduzindo, as perdas por efluentes, diminuindo o pH, e o N-amoniacal, fatores estes que melhoram 

a qualidade da silagem. Diante disto, a avaliação de subprodutos do babaçu na silagem, é de forte relevância, 

visto que, este alimento possui características bromatológicas que podem trazer alterações benéficas sobre o 

perfil fermentativo da silagem, reduzindo as perdas por fermentações indesejáveis. Se torna importante avaliar 

o perfil fermentativo, quantificar as perdas por gases e efluentes e a recuperação de nutrientes das silagens de 

ração total. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com quatro 

tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na forma de ração total (SRT) foram compostas 

por 50% de volumoso e 40% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de capim Tanzânia (SCT); 

silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; silagem de ração 

total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com inclusão da torta 

do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, foram formuladas de forma a atender as 

exigências nutricionais de vacas leiteiras com produção de 15kg/dia. As perdas por gases e efluentes foram 

mensuradas por meio da diferença de peso, obtidas através de equações. Os dados foram comparados utilizando 

o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED do SAS. Houve efeito 

significativo (p<0,05) para as variáveis perda por gases (PG), efluentes (PE) e recuperação da matéria seca 

(RMS). Foram constatadas maiores PG e PE para a silagem SCT em relação as SRT. As SRT obtiveram 

maiores valores de RMS em relação à SCT. A inclusão dos subprodutos do babaçu reduz as perdas por gases 

e efluentes, além de elevar a recuperação da matéria seca, em silagens de ração total. A inclusão dos 

subprodutos do babaçu reduz as perdas por gases e efluentes, além de elevar a recuperação da matéria seca, 

em silagens de ração total. 

PALAVRAS-CHAVE: fermentação; perfil fermentativo; agroindústria  
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PERDAS POR GASES, EFLUENTES, E RECUPERAÇÃO DA MATÉRIA SECA DE 

SILAGEM DE CAPIM TANZÂNIA EM MISTURA TOTAL COM ADIÇÃO DE 

SUBPRODUTOS DO BABAÇU PARA OVINOS DE CORTE 

 
Carlos Rodolfo do Nascimento Castro 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
1 UFMA, Chapadinha-MA; 2 UFMA, Chapadinha-MA; 3 UFMA, Chapadinha-MA; 4 UFMA, Chapadinha-

MA; 5 UFMA, Chapadinha-MA; 6 UFMA, Chapadinha-MA; 7 UFMA, Chapadinha-MA; 8 UFMA, 

Chapadinha-MA 

RESUMO  

O capim Tanzânia, é uma forrageira tropical muito utilizada para silagens, devido à alta produtividade e alto 

valor nutritivo. Apresenta-se bem difundida entre os produtores como uma alternativa para o aproveitamento 

da forragem excedente no período das águas. Contudo, a inclusão de materiais absorventes, como subprodutos, 

é necessária para melhorar as características fermentativas, elevando os teores de matéria seca, carboidratos 

solúveis e reduzindo, as perdas por efluentes, diminuindo o pH, e o N-amoniacal, fatores estes que melhoram 

a qualidade da silagem. Diante disto, a avaliação de subprodutos do babaçu na silagem, é de forte relevância, 

visto que, este alimento possui características bromatológicas que podem trazer alterações benéficas sobre o 

perfil fermentativo da silagem, reduzindo as perdas por fermentações indesejáveis. Se torna importante avaliar 

o perfil fermentativo, quantificar as perdas por gases e efluentes e a recuperação de nutrientes das silagens de 

ração total. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com quatro 

tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na forma de ração total (SRT) foram compostas 

por 50% de volumoso e 40% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de capim Tanzânia (SCT); 

silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; silagem de ração 

total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com inclusão da torta 

do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, foram formuladas de forma a atender as 

exigências nutricionais de vacas leiteiras com produção de 15kg/dia. As perdas por gases e efluentes foram 

mensuradas por meio da diferença de peso, obtidas através de equações. Os dados foram comparados utilizando 

o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED do SAS. Houve efeito 

significativo (p<0,05) para as variáveis perda por gases (PG), efluentes (PE) e recuperação da matéria seca 

(RMS). Foram constatadas maiores PG e PE para a silagem SCT em relação as SRT. As SRT obtiveram 

maiores valores de RMS em relação à SCT. A inclusão dos subprodutos do babaçu reduz as perdas por gases 

e efluentes, além de elevar a recuperação da matéria seca, em silagens de ração total. A inclusão dos 

subprodutos do babaçu reduz as perdas por gases e efluentes, além de elevar a recuperação da matéria seca, 

em silagens de ração total. 
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RESUMO  

Dentre as diversas espécies forrageiras destaca-se o capim Tanzânia, sendo uma forrageira tropical muito 

utilizada para silagens, devido à alta produtividade e alto valor nutritivo. Apresenta-se bem difundida entre os 

produtores como uma alternativa para o aproveitamento da forragem excedente no período das águas. A 

inclusão de materiais absorventes, como subprodutos, melhora as características fermentativas, elevando a 

qualidade da silagem. Diante disto, a avaliação de subprodutos do babaçu na silagem, é de forte relevância, 

visto que, este alimento possui características bromatológicas que podem trazer alterações benéficas sobre o 

perfil fermentativo da silagem. Assim o objetivou-se determinar a composição bromatológica das silagens de 

ração total, com inclusão de subprodutos do babaçu. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado (DIC) com quatro tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na forma de ração 

total (SRT) foram compostas por 50% de volumoso e 50% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva 

de capim Tanzânia (SCT); silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta 

padrão; silagem de ração total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração 

total, com inclusão da torta do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, foram formuladas 

de forma a atender as exigências nutricionais de ovinos com peso médio de 20,0 kg/PV. Foram determinados 

os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e 

proteína (FDNcp), lignina (LIG), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), carboidratos totais (CT), carboidratos 

não-fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Os dados foram comparados utilizando o teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED do SAS. Houve efeito significativo 

(p<0,05) para as variáveis de MS, MM, MO, PB, FDNcp, FDA, CT e CNF. As variáveis de LIG, EE e NDT 

não foram significativas (p<0,05). A inclusão dos subprodutos do babaçu melhorou a composição 

bromatológica das silagens formuladas para ovinos de corte, atendendo a proposta da silagem de ração total. 
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EFEITO DA INGESTÃO DE CULTIVARES DE CAPIM-ELEFANTE SOBRE 

PARÂMETROS METABÓLICOS DE OVINOS 
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RESUMO  

Capineiras são pequenas áreas cultivadas com gramíneas, e geralmente são utilizadas no período seco do ano. 

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) se destaca entre os mais utilizados na formação de 

capineiras, devido suas inúmeras qualidades. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito da ingestão de cultivares 

de capim-elefante sobre parâmetros metabólicos de ovinos. O experimento foi executado na fazenda 

experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada em Garanhuns, PE. O Período 

experimental foi de 38 dias, sendo sete dias de adaptação dos animais à alimentação e instalações, e 31 dias de 

coleta de dados. Foram utilizados 24 ovinos Santa Inês machos, com aproximadamente 24 kg de peso corporal. 

Os animais foram alojados em gaiolas metabólicas (0,50x1,5m), com comedouro e bebedouro individual. As 

dietas experimentais foram compostas por quatro cultivares de Capim-elefante: Mott, Taiwan A-146, Elefante 

B e IRI-381, os dois primeiros cultivares de porte anão e os dois últimos de porte alto, sendo que, cada 

tratamento foi composto por uma cultivar diferente, sendo fornecida a vontade aos animais. A coleta de sangue 

(endovenosa) foi realizada ao 23º dia, quatro horas após o primeiro arraçoamento. As amostras de sangue 

foram colocadas na centrífuga a 4.000 rpm, durante 20 min. O plasma colhido foi destinado as seguintes 

análises: glicose, colesterol, triglicerídeos, lactato, ureia plasmática, proteína sérica total, albumina, alanina 

transaminase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). Foram realizadas pelos de kits comerciais (Labtest 

®). O delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos e seis repetições. Os 

dados foram submetidos ANOVA e comparados pelo teste de Tukey (P<0,05) pelo pacote estatístico SAS. 

Animais alimentados com Mott e Taiwan apresentaram maior (P<0,05) teor de glicose. Ovinos alimentados 

com capim Mott apresentaram maior concentração de triglicerídeos em relação ao Elefante B, não diferindo 

do Taiwan e IRI. A ureia plasmática foi maior para os ovinos alimentados com o Mott, não diferiram do 

Taiwan, mas foi maior (P<0,05) para os animais que receberam Elefante B e IRI. Não houve diferença (P>0,05) 

para o colesterol, lactato, albumina, ALT e AST. O capim Mott mostrou superioridade, desta forma, 

recomenda-se seu uso para formação de capineira. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioquímica; Capineiras; Nutrição de ruminantes 
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DESEMPENHO DE OVINOS ALIMENTADOS COM CULTIVARES DE CAPIM-

ELEFANTE 

 
Clóves Isaack da Rocha Souza 1; Jordânia Kely Barbosa da Silva 4; José Ricardo Coelho da Silva 3; 

Márcio Vieira Cunha 2; Mércia Virginia Ferreira dos Santos 2; Adriana Lima de Carvalho 1; Elias 

Leocadio dos Santos Neto 1; Evaristo Jorge Oliveira de Souza 2 

 
1 UFRPE, UAST; 2 UFRPE; 3 UFRPE; 4 UFRPE 

RESUMO  

A grande maioria das capineiras instaladas no Brasil é explorada com cultivares de capim-elefante de porte 

alto. Na qual apresentam elevada produtividade, porém, devido a sua alta relação colmo/folha, a qualidade da 

forragem é comprometida. Os clones de porte baixo, apesar de produzir menor quantidade de forragem, 

possuem elevada relação folha/colmo, e produz forragem de melhor valor nutritivo. Com isso, objetivou-se 

avaliar o desempenho de ovinos alimentados com cultivares de capim-elefante. O experimento foi executado 

na fazenda experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada em Garanhuns, PE. O 

Período experimental foi de 38 dias, sendo sete dias de adaptação dos animais à alimentação e instalações, e 

outros 31 dias de coleta de dados. Foram utilizados 24 ovinos Santa Inês, 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 cultivares de Capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum): Mott, Taiwan A-146, 

Elefante B e IRI-381, os dois primeiros cultivares de porte anão e os dois últimos de porte alto, sendo que, 

cada tratamento foi composto por uma cultivar diferente. O capim-elefante teve idade inicial de 68 e final de 

99 dias de rebrota, foi previamente colhido manualmente, rente ao solo, picado em máquina forrageira e 

fornecido a vontade aos animais. Os animais foram pesados antes do inicio e ao final do experimento. Antes 

de cada pesagem os animais foram submetidos a jejum de sólidos por 16 horas. O ganho de peso total foi 

obtido pela diferença entre o peso corporal final e o inicial, enquanto o ganho médio diário (GMD) foi obtido 

pelo ganho total dividido pelo período de confinamento. O delineamento experimental foi o inteiramente ao 

acaso, com quatro tratamentos e seis repetições. Os dados foram submetidos ANOVA e comparados pelo teste 

de Tukey (P<0,05) pelo pacote estatístico SAS. Os animais alimentados com capim-elefante Mott e Taiwan 

A-146, apresentaram maior ganho de peso corporal total (P<0,05), sendo 2,14 e 2,25 kg, respectivamente. Os 

clones de porte baixo também apresentaram maior (P<0,05) GMD (69,03g/dia para Mott e 72,58 g/dia para 

Taiwan A-146), quando comparados ao Elefante B e IRI-381 (-11,29 e -36,56 g/dia, respectivamente).  Os 

capins de porte baixo apresentaram maior desempenho, desta forma, recomenda-se o uso de capim-elefante de 

porte baixo para formação de capineiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Capineiras; Ganho de peso; Produção de ruminantes 
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QUANTIFICAÇÃO DE PROTOZOÁRIOS CILIADOS DO FLUIDO RUMINAL DE 
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RESUMO  

Os protozoários ciliados do rúmen desempenham diversas funções interligadas, sendo estas, bioquímicas e 

fisiológicas de grande importância para os ruminantes, sobretudo no metabolismo de nutrientes (COALHO et 

al., 2003). Diante disso, objetivou-se quantificar os protozoários ciliados no rúmen de cordeiros confinados 

alimentados com dietas estratégicas  contendo diferentes concentrações de palma forrageira. O experimento 

foi realizado na Fazenda Experimental da UFRPE. Foram utilizados 32 cordeiros mestiços Santa Inês, com 

peso corporal médio de 19,0 ± 2,5 Kg, sob protocolo CEUA N° 9616280520. Os animais foram distribuídos 

em delineamento em locos casualizados com quatro tratamentos e oito repetições. Foram avaliados diferentes 

níveis de substituição, do milho pela palma forrageira nos níveis de 0, 250, 500 e 750 g/Kg. Associado a coleta 

de líquido ruminal após o abate, 15 mL do meio foi filtrado e 1 mL foi conservada em 9 mL de solução de 

formalina a 37% para preservar as estruturas morfológicas dos protozoários (DEHORITY 1993). A 

quantificação dos protozoários, foi realizada por meio de diluições como proposto por Dehority (1984) com 

modificações sugeridas por D’Agosto e Carneiro (1999) para a contagem de protozoários pequenos, médios, 

grandes e células totais por varredura em câmara de Sedgewick-Rafter, em microscópio binocular Finita 

Acromático Halógena, sendo estipulado uma média na quantidade de protozoários por mL. Na contagem total 

de protozoários ruminais, não houve efeito quantitativo desta população microbiana em relação às dietas 

estudadas, visto que, a contagem total de protozoários ciliados do rúmen não apresentou modificações das 

unidades variáveis. O mesmo foi observado para os protozoários ciliados grandes, médios e pequenos. Com 

isso a média aproximada de protozoários ciliados do rúmen foi de 30x104 /ml de fluido coletado no abate. O 

período de jejum afeta na comunidade de protozoários, uma vez que, a taxa de degradação das dietas foi 

diminuindo devido a indisponibilidade de compostos carboxílicos de rápida e média fermentação e a faixa de 

pH encontrar-se em condições próximas a neutralidade. O desempenho na produção de carne, leite ou lã de 

animais ruminantes, não depende somente da disponibilidade de alimento, mas também da qualidade 

nutricional que esse alimento apresenta em sua composição, pois esses fatores afetam diretamente na eficiência 

ruminal e consequentemente na produção desejada.  

PALAVRAS-CHAVE: dietas estratégicas; microrganismos; ovinos 
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RESUMO  

Várias espécies forrageiras são utilizadas para silagem, destacando-se o capim Tanzânia, sendo uma forrageira 

tropical muito utilizada para silagens, devido à alta produtividade e alto valor nutritivo. Apresenta-se bem 

difundida entre os produtores como uma alternativa para o aproveitamento da forragem excedente no período 

das águas. A inclusão de materiais absorventes, como subprodutos, melhora as características fermentativas, 

elevando a qualidade da silagem. Com isso, a avaliação de subprodutos do babaçu na silagem, é de forte 

relevância, visto que, este alimento possui características bromatológicas que podem trazer alterações 

benéficas sobre o perfil fermentativo da silagem. Assim o objetivou-se determinar a composição bromatológica 

das silagens de ração total, com inclusão de subprodutos do babaçu. O delineamento experimental utilizado 

foi o inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens 

na forma de ração total (SRT) foram compostas por 50% de volumoso e 40% de concentrado. Onde o controle 

silagem exclusiva de capim Tanzânia (SCT); silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), 

utilizada como dieta padrão; silagem de ração total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); 

silagem de ração total, com inclusão da torta do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, 

foram formuladas de forma a atender as exigências nutricionais de vacas leiteiras com produção de 15kg/dia. 

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral 

(MM), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro 

corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), lignina (LIG), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), carboidratos 

totais (CT), carboidratos não-fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Os dados foram 

comparados utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED 

do SAS. Houve efeito significativo (p<0,05) para as variáveis de MS, MM, MO, PB, FDNcp, FDA, CT, CNF 

e NDT. As variáveis de CEL, LIG e EE não foram significativas (p<0,05). A inclusão dos subprodutos do 

babaçu melhorou a composição bromatológica das silagens, atendendo a proposta da silagem de ração total.   
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RESUMO  

O capim Tanzânia, sendo uma forrageira tropical muito utilizada para silagens, devido à alta produtividade e 

alto valor nutritivo. Apresenta-se bem difundida entre os produtores como uma alternativa para o 

aproveitamento da forragem excedente no período das águas. Contudo, a inclusão de materiais absorventes, 

como subprodutos, é necessária para melhorar as características fermentativas, elevando os teores de matéria 

seca, carboidratos solúveis e reduzindo, as perdas por efluentes, diminuindo o pH, e o N-amoniacal, fatores 

estes que melhoram a qualidade da silagem. Diante disto, a avaliação de subprodutos do babaçu na silagem, é 

de forte relevância, visto que, este alimento possui características bromatológicas que podem trazer alterações 

benéficas sobre o perfil fermentativo da silagem, reduzindo as perdas por fermentações indesejáveis. Avaliar 

o perfil fermentativo, quantificar os valores de pH, perdas por gases e e a recuperação de nutrientes das silagens 

de ração total. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com quatro 

tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na forma de ração total (SRT) foram compostas 

por 50% de volumoso e 40% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de capim Tanzânia (SCT); 

silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; silagem de ração 

total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com inclusão da torta 

do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, foram formuladas de forma a atender as 

exigências nutricionais de vacas leiteiras com produção de 15kg/dia. As perdas por gases e efluentes foram 

mensuradas por meio da diferença de peso, obtidas através de equações. Os dados foram comparados utilizando 

o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED do SAS. Houve efeito 

significativo (p<0,05) para as variáveis perda por gases (PG), efluentes (PE) e recuperação da matéria seca 

(RMS). Foram constatadas maiores PG e PE para a silagem SCT em relação as SRT. As SRT obtiveram 

maiores valores de RMS em relação à SCT. A inclusão dos subprodutos do babaçu reduz as perdas por gases 

e efluentes, além de elevar a recuperação da matéria seca, em silagens de ração total. 
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RESUMO  

A palma forrageira destaca-se por apresentar altos teores de carboidratos totais, matéria mineral e umidade, 

sendo bastante importante na dieta de animais que vivem em regiões com escassez hídrica (Frota et al., 2015). 

Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes concentrações de palma forrageira OEM na dieta de ovinos 

confinados sobre o perfil bioquímico do metabolismo. O experimento foi realizado na Fazenda da UFRPE, em 

que foram utilizados 32 cordeiros mestiços Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio de 19,0±2,5 

Kg distribuídos em um delineamento em blocos casualizados, contendo 4 tratamentos e 8 repetições, sendo 40 

dias de confinamento. Foram avaliadas 4 dietas com diferentes concentrações do milho quebrado e palma 

forrageira OEM: 1) dieta de alto concentrado (sem palma forrageira); baixa concentração de palma forrageira 

(250 g/Kg da MS); média concentração (500 g/Kg da MS) e; alta concentração (750 g/Kg na MS), sendo 

isoenergéticas.  As coletas de sangue foram realizadas no 39º dia do período experimental, 4 horas após o 

fornecimento matinal da dieta. Após a coleta do sangue, as amostras passaram por processos para dosagem 

das concentrações séricas dos dados: glicose, albumina, triglicerídeos, colesterol total, colesterol-HDL, ureia, 

enzima AST, GGT e minerais (Ca e P). As leituras foram submetidas ao analisador bioquímico LABMAX 

240. Os dados foram submetidos à análise de variância, foi utilizado o Teste de Tukey ao nível de significância 

de (P<0,05). O status séricos de metabólicos energéticos e enzimas hepáticas não apresentaram diferenças em 

relação as dietas, porém os metabólicos proteicos relativos à ureia e ácido úrico circulante no sangue dos 

cordeiros foram aumentando (P<0,05) entre as dietas experimentais. Isto tem relação com a fonte de N utilizada 

nas dietas. Quantos aos minerais circulantes no sangue, houve diferenças (P>0,05) para o cálcio e fosforo. Tais 

diferenças foram inversamente proporcionais em relação as dietas utilizadas neste estudo, uma vez que, as 

concentrações de Ca foram aumentando e as concentrações de P foram diminuindo com a variação do nível de 

palma forrageira nas dietas, observando o efeito sinérgico e antagônico entre os ingredientes utilizados. 

Segundo Silva (2018) a palma é rica em Ca e possui baixo teor de P, resultando em relação extremamente alta 

de Ca:P, podendo chegar na relação 40:1. Conclui-se que a palma forrageira apresenta características de um 

alimento energético, assim como o milho. 

PALAVRAS-CHAVE: Cactaceas ; ovinos; perfil bioquímico 

ACKNOWLEDGMENTS  

CAPES e CNPq pelo apoio e ao Programa de Pós-graduação em Ciência Animal e Pastagens da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) E Universidade Federal do Agreste de 

Pernambuco (UFAPE). 

 

  



144 

 

DEGRABILIDADE IN VITRO DE PALMA FORRAGEIRA ASSOCIADO A DIETAS DE 

ALTO CONCENTRADOS. 

 
EDSON FERREIRA DE MELO JÚNIOR 1; PEDRO HENRIQUE BORBA PEREIRA 3; DANIEL 

BARROS CARDOSO 4; ANDRÉ LUIZ RODRIGUES MAGALHÃES 2; SAFIRA VALENÇA BISPO 
2; DULCIENE KARLA DE ANDRADE SILVA 2; GEANE DIAS GONÇALVES 2; AIRON 

APARECIDO SILVA DE MELO 2 

 
1 Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE, Garanhuns, PE; 2 Universidade Federal do 

Agreste de Pernambuco - UFAPE, Garanhuns, PE; 3 Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, 

Recife, PE.; 4 Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Recife, PE. 

RESUMO  

A palma forrageira com sua adaptabilidade as regiões secas, alta produção de biomassa e aceitabilidade pelos 

animais, fazem dessa planta importante fonte de nutriente para os animais destas regiões. Objetivou-se avaliar 

a degradabilidade in vitro da matéria seca da palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana (OEM), de dietas 

formuladas para ovinos confinados. O experimento foi realizado no laboratório da UFAPE, utilizando o 

delineamento inteiramente casualizado, avaliando 4 dietas com diferentes concentrações do milho quebrado e 

palma forrageira. Sendo essas: 1) dieta de alto concentrado (sem palma forrageira); 2) baixa concentração de 

palma forrageira (250 g/Kg da MS); 3) média concentração (500 g/Kg da MS) e; 4) alta concentração (750 

g/Kg na MS). O ensaio de degradabilidade in vitro foi realizado com a incubação das dietas experimentais em 

recipientes com amostra das dietas experimentais juntamente com um meio nutritivo descrito por Goering e 

Van Soest (1970). Atrelado a isto, foi injetado gás CO2 e 10 mL de líquido ruminal de um bovino fistulado. 

Posteriormente, os recipientes foram vedados, para serem incubados em estufa com temperatura constante de 

39 °C. Para a degradação in vitro das dietas experimentais, os horários correspondidos por 6, 12, 24 e 48 foram 

analisados após a incubação. A degradabilidade in vitro foi estimada pela diferença entre a quantidade de 

amostra que foi colocada para fermentar em cada recipiente e a quantidade de resíduo recuperado após a 

digestão com solução de detergente neutro por 1 hora e posteriormente foi filtrado e seco em estufa a 105 ºC 

por 24 horas. Os dados foram submetidos à análise de variância, foi utilizado o teste de tukey de (P<0,05). A 

degradabilidade de matéria seca (DMS) apresentou os seguintes resultados, 863,9 g/kg para a dieta (sem palma 

forrageira), 830,6 g/kg (baixa concentração de palma forrageira), 848,5 g/kg (média concentração), e 742,4 

g/kg (alta concentração). A DMS da dieta sem palma forrageira diferiu da dieta com alta concentração de 

palma, sendo 14,06% maior. Porém, as dietas com baixa e média concentração de palma forrageira não 

diferiram das sem palma e da dieta com alta concentração de palma. Respectivamente, com a inclusão da palma 

as dietas também foram diminuindo sua MS, consequentemente, menor a degradação do conteúdo pelos 

microorganismos. A inclusão de até 500 g/kg de MS de palma forrageira OEM não afeta a degradabilidade in 

vitro da MS em dietas formuladas para ovinos confinados. 
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RESUMO  

Um dos fatores limitantes para obter bons resultados na criação de animais de produção é a disponibilidade de 

ingredientes alimentares em quantidade e qualidade. Em regiões áridas e semiáridas, a disponibilidade desses 

ingredientes é sazonal o que limita a produção e onera os custos. Assim, a conservação de alimentos como o 

milho, principal ingrediente energético da ração de ovinos e caprinos, na forma de silagem, torna-se importante 

alternativa para conservar e melhorar a qualidade deste alimento, ainda mais quando se usa aditivos que possam 

melhorar a conservação e a qualidade nutritiva. Para avaliar a eficiência do uso do grão de milho umidificado 

na dieta de caprinos, torna-se necessário observar o comportamento ingestivo, uma ferramenta importante para 

avaliação nutricional, pois a partir da detecção de alterações, ajustes podem ser feitos para melhor atender as 

necessidades dos animais. Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de caprinos alimentados com 

silagens de milho moído hidratado com diferentes aditivos umidificantes.   Foram distribuídos em bloco 

casualizado 32 cabritos machos, com peso médio de 16,7 ± 2,5 kg, alojados em baias individuais e alimentados 

por 57 dias com uma dieta formulada para ganho de peso de 200 g/d e a dieta fornecida ad libitum, duas vezes 

ao dia. Os tratamentos utilizados: controle (milho moído), silagem de grão de milho moído hidratado com 

água, mucilagem de palma e soro de leite em substituição ao milho moído. As avaliações ocorreram no 30° 

dia experimental, com observação individual dos animais a cada 5 minutos, durante 24 h para determinação 

do tempo despendido para ingestão, ruminação e ócio, além do cálculo das eficiências de alimentação e 

ruminação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste T, utilizando 

o PROC MIXED do SAS Software 9.4, a 5% de probabilidade.   Não houve efeito (p>0,05) do tipo de aditivo 

(água, mucilagem de palma e soro de leite) para silagem de grão de milho moído sobre os tempos despendidos 

para ingestão, ruminação, ócio e eficiências de ingestão (242 g/h) e ruminação (162 g/h) de matéria seca, e 

eficiência da ingestão (130 g/h) e ruminação (88 g/h) da fibra em detergente neutro. A similaridade do 

comportamento ingestivo dos cabritos pode ser atribuída à ausência de fibra nos aditivos úmidos, o que 

proporcionou similar composição química das silagens e, portanto, não modificou nenhuma das variáveis. Os 

animais passaram bem mais tempo em ócio (875 min.) comparado aos tempos de ingestão (225 min.) e 

ruminação (340 min.) devido a maior quantidade de concentrado das dietas.   Os tipos de aditivos úmidos 

usados para silagens de milho moído não modificaram o comportamento ingestivo dos cabritos, sendo 

recomendado o aditivo de maior disponibilidade e mais baixo custo de aquisição. 
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RESUMO  

O confinamento tem como principal objetivo minimizar a abertura de novas áreas para implantação de 

pastagens, entretendo o custo dos concentrados ainda é um fator limitante, os custos com alimentação dos 

rebanhos chegam a ser responsáveis por 70% das despesas totais. Porém o uso de alimentos alternativos na 

alimentação de ruminantes, visa reduzir tais custos, enfatizando que a implementação desses alimentos deve 

ser realizada sem prejudicar o desenvolvimento animal. Portanto o trabalho teve como objetivo avaliar as 

perdas por gases e efluentes e recuperação da matéria seca de silagens de ração total para ovinos confinados. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualisados com quatro tratamentos e cinco repetições, onde as 

silagens de ração total foram compostas por 50% de volumoso e 50% de concentrado, onde os tratamentos era 

compostos por silagem de milho, silagem de milho e 50% de concentrado com base na dieta padrão milho e 

soja, silagem de milho e 50% de concentrado com inclusão da farinha do mesocarpo do babaçu e silagem de 

milho e 50% de concentrado com a inclusão da torta de babaçu. Para o processo de ensilagem a planta do 

milho foi cortada aproximadamente 10 cm do solo, e picada em máquina forrageira. Em seguida, foi realizada 

a ensilagem em silos, com capacidade de 3L. Após 40 dias de fermentação os silos foram abertos. Antes da 

abertura, os mini silos foram pesados, para posterior determinação das perdas de matéria seca (MS) na forma 

de gases e efluentes e a recuperação de matéria seca (RMS) As perdas por efluente foram calculadas baseadas 

na diferença de peso da areia e relacionadas com a massa de forragem fresca no fechamento, assim como a 

perda por gases que foi calculada por simples diferença de peso do momento da ensilagem e no momento da 

abertura do silo, onde os silos utilizados eram dotados de válvula de Bunsen para quantificação dos gases, a 

recuperação da matéria seca foi estimada através de equações. Após os 40 dias de fermentação os silos foram 

abertos e foram realizadas as análises laboratoriais, posteriormente os dados foram submetidos a análise de 

variância   dos dados, pelo teste de Tukey (P<0,05) Houve efeito significativo (P<0,05) para as variáveis perdas 

por gases, efluentes, e para a recuperação da matéria seca (RMS). As dietas em forma de ração total melhoram 

os valores nutritivos e atendem as exigências de ovinos em terminação.  
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RESUMO  

Em regiões de baixa disponibilidade hídrica e irregularidade de chuvas, a oferta de forragem e de água de 

bebida se apresentam como limitações na atividade pecuária. A associação de estratégias (como a silagem de 

palma forrageira e intermitência na oferta de água) pode compor uma alternativa promissora no confinamento 

de caprinos, principalmente em propriedades que cultivam grandes quantidades ou exclusivamente a palma 

forrageira. Objetivou-se avaliar o efeito da oferta intermitente de água (OIA) e da substituição do feno de 

Tifton 85 por silagem de palma forrageira (SPF) sobre as características fisico-químicas da carne de 

caprinos. O experimento foi conduzido na EMBRAPA Semiárido, e foram utilizados 36 caprinos machos 

castrados, SPRD com 18.25 ± 7,23 kg de peso corporal médio. O período experimental foi de 75 dias, sendo 

12 dias de adaptação, e 63 dias de coleta de dados. O delineamento foi em blocos completos casualizados, e 

os tratamentos foram arranjados em um esquema fatorial 3 × 3, compreendendo três razões de adição de SPF 

(0, 21 e 42% com base na MS da dieta, e em substituição ao feno de Tifton 85) e três intervalos de oferta de 

água (0, 24 e 48 horas), com quatro repetições. O pH da carcaça foi determinado através de medidor de pH 

portátil. Os índices de coloração foram determinados via colorímetro (Miltenburg et al., 1992). As perdas por 

cocção (PPC) foram determinados segundo metodologia da AMSA (2015), e sequencialmente foi medida a 

força de cisalhamento (FC) das amostras, segundo indicações de Wheeler et al. (1995). O teste de Tukey foi 

aplicado a um nível de 5% de probabilidade. Ocorreram interações entre os efeitos das dietas com SPF e as 

OIA para as variáveis perdas por cocção (p = 0,012) e força de cisalhamento (p = 0,018). Foi observado 

aumento das PPC quando os animais foram submetidos à dieta com 21% de SPF e intervalo de oferta de 48h 

(37,53%), em comparação aos animais da mesma dieta mas com oferta contínua de água (25,68%). Os animais 

alimentados com SPF à 21% na MS da dieta, apresentaram maior FC quando submetidos à OIA à 48h em 

comparação aos que receberam água de forma contínua, sem intervalos de oferta. Essa mesma dieta (21% de 

SPF) apresentou menores valores para FC (1,68 kg/cm²) em comparação aos animais que receberam a dieta 

sem adição de silagem (2,44 kg/cm²), quando ambas receberam água de forma contínua. As dietas e OIA não 

resultaram em diferenças (p>0,05) nas demais características físico-químicas da carne. É possível que as 

diferenças para PPC e FC tenham sido principalmente ocasionadas devido à leve encurtamento das fibras 

musculares, ocorrente durante o período de resfriamento das carcaças, influenciado por variações na espessura 

de gordura subcutânea, que se apresenta como isolante térmico. A substituição do feno de Tifton por SPF e a 

estratégia de OIA não resultam em alterações que comprometam a qualidade da carne de caprinos, se 

apresentando como alternativas nos módulos produtivos. 
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RESUMO  

Uma estratégia geralmente adotada em regiões de baixa disponibilidade hídrica é a oferta de água de forma 

intermitente (OIA) na tentativa de mitigar efeitos negativos durante a escassez de água. Outra forma de atenuar 

os efeitos da escassez hídrica é a disponibilidade de água por meio da alimentação. De acordo com Costa et 

al. (2012) e Bispo et al. (2007), a OIA combinado com a utilização da palma forrageira potencializa a eficiência 

da utilização de água no sistema produtivo nos períodos de seca. Objetivou-se avaliar o efeito da oferta 

intermitente de água e da substituição do feno de Tifton 85 por silagem de palma forrageira sobre a composição 

centesimal da carne de caprinos SPRD terminados em confinamento. O experimento foi conduzido na 

EMBRAPA Semiárido, e foram utilizados 36 caprinos machos castrados, SPRD com 18.25 ± 7,23 kg de peso 

corporal médio. O período experimental foi de 75 dias, sendo 12 dias de adaptação, e 63 dias de coleta de 

dados. O delineamento foi em blocos completos casualizados, e os tratamentos foram arranjados em um 

esquema fatorial 3 × 3, compreendendo três razões de adição de SPF (0, 21 e 42% com base na MS da dieta, 

e em substituição ao feno de Tifton 85) e três intervalos de oferta de água (0, 24 e 48 horas), com quatro 

repetições. A concentração de umidade, cinzas e proteína foram estipuladas de acordo com a metodologia 

proposta pela AOAC (2012), pelos protocolos 985.41; 920.153; 928.08, respectivamente. A concentração de 

extrato etéreo foi determinada pelo método Am 5-04, conforme preconizado pela AOCS (2009). O teste de 

Tukey foi aplicado a um nível de 5% de probabilidade. As dietas e OIA não resultaram em diferenças (p > 

0,05) na composição centesimal da carne, com exceção do percentual de cinzas, ocorrendo um aumento 

(p<0,001) da concentração desta variável no músculo Longissimus lumborum dos caprinos que foram 

alimentados com a dieta de 42% de SPF. Observou-se aumento linear do consumo de alguns minerais (Ca, 

Mg, K) ao introduzir e aumentar o nível de SPF na dieta dos caprinos (Albuquerque et al., 2020). Este aumento 

do consumo de minerais é resultado da própria SPF ser um ingrediente rico em Ca e Mg, aumentando a 

participação destes nas dietas. Essa é a provável explicação para os níveis de cinzas também apresentarem 

aumento na carne dos animais alimentados com a dieta de 42% de SPF. Os altos teores de minerais na carne 

são favoráveis à qualidade da carne, tendo em vista que influenciam em processos biológicos e características 

da carne, como composição de proteína, coloração e maciez (Patel et al., 2019). A substituição do feno de 

Tifton por SPF aumenta os teores de minerais na carne de caprinos, o que é favorável a qualidade nutracêutica 

do produto. A OIA não resultam em alterações na composição centesimal, e, portanto, ambas estratégias podem 

ser adotadas no confinamento de caprinos. 
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RESUMO  

Alternativas que amenizem as dificuldades de produção animal em regiões com baixas precipitações, 

irregulares de chuvas e alta evaporação, devem ser estudadas (Toro-Mujica et al., 2015; Campos et al., 2017). 

A oferta intermitente de água (OIA) e a adoção de alimentos úmidos na dieta dos animais, como a silagem de 

palma forrageira (SPF), podem ser exemplos de estratégias para atenuar a baixa oferta hídrica ao rebanho. 

Objetivou-se avaliar o efeito da OIA e da substituição do feno de Tifton 85 por SPF sobre as características de 

carcaça de caprinos SPRD em confinamento. O experimento foi conduzido na EMBRAPA Semiárido, e foram 

utilizados 36 caprinos machos castrados, SPRD com 18.25 ± 7,23 kg de peso corporal médio. O período 

experimental foi de 75 dias, sendo 12 dias de adaptação, e 63 dias de coleta de dados. O delineamento foi em 

blocos completos casualizados, e os tratamentos foram arranjados em um esquema fatorial 3 × 3, 

compreendendo três razões de adição de SPF (0, 21 e 42% com base na MS da dieta, e em substituição ao feno 

de Tifton 85) e três intervalos de oferta de água (0, 24 e 48 horas), com quatro repetições. Ao fim do período 

experimental, os animais foram abatidos, esfolados, eviscerados, e os pés, a cabeça e a cauda foram removidos, 

obtendo-se o peso de carcaça quente (PCQ), incluindo os rins e gordura pélvico-renal. O peso de corpo vazio 

(PCV) foi determinado através da diferença entre o PVA e o peso dos conteúdos do TGI e da bexiga e vesícula 

biliar vazias. Após 24 horas em câmara frigorífica em ± 4 ºC, foram determinados o peso de carcaça fria (PCF) 

e perdas por resfriamento (PR). Posteriormente os rendimentos de carcaça quente (RCQ) e fria (RCF) e 

rendimento biológico (RB) foram obtidos através das equações, conforme Cézar e Sousa (2007). As 

mensurações das áreas de olho de lombo (AOL) do músculo Longissimus dorsi foram determinadas através do 

traçado do contorno do músculo em folha plástica de transparência, e posteriormente adoção de planímetro 

digital. A espessura de gordura subcutânea (Medida C) foi determinada conforme Cézar e Souza (2007). As 

OIA, SPF e interação entre esses fatores não resultaram (p > 0,05) em diminuições do peso ao abate, PCV, 

PCQ, PCF, PR, RB e AOL (Tabela 5). Por outro lado, observou-se acréscimo significativo (p < 0,001) no RCQ 

e RCF dos animais submetidos às dietas que continham SPF (21 e 42% na MS) como substituto ao feno de 

Tifton 85. Como não foram observadas diferenças no peso dos órgãos e demais constituintes não carcaça, o 

efeito das dietas sobre os RCQ e RCF podem estar relacionadas ao peso de TGI cheio, que apresentou valores 

superiores para os animais alimentados com a dieta a base de feno de Tifton 85, devido a taxa de passagem e 

à maior ingestão de FDN e tempo gasto com alimentação e ruminanção (Albuquerque et al., 2020). A 

substituição do feno de Tifton por SPF aumenta o RCQ e RCF de caprinos em confinamento, se mostrando 

como alternativa viável a terminação dos animais. 
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RESUMO  

A dinâmica e interação dos protozoários continuam sendo objeto de pesquisa para compreensão e 

desenvolvimento de tecnologias capazes proporcionar ganhos produtivos satisfatórios. Sabe-se que aditivos 

possuem capacidade de modular a fermentação ruminal, assim, objetivou-se avaliar o efeito de níveis 

diferentes de aditivo fitogênico sobre a população de protozoários ruminais e sua relação com a digestibilidade 

em ovinos. O experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST/UFRPE. Foram 

utilizados cinco ovinos, machos, adultos, fistulados no rúmen, em delineamento experimental quadrado latino 

5x5. Os tratamentos foram compostos por cinco (0, 200, 400, 600 e 800mg/mL) diferentes concentrações do 

aditivo fitogênico oriundo das vagens de algaroba. Foi fornecido antes do arraçoamento, 6 mL do aditivo. A 

coleta do conteúdo ruminal ocorreu em diferentes tempos (2, 4, 6, 8 e 10 horas) a partir do momento do 

primeiro arraçoamento. Após coleta, o conteúdo ruminal foi conservado imediatamente em solução de formol 

a 18,5%. A contagem dos protozoários foi realizada sob a luz da microscopia óptica, utilizando a objetiva de 

40X. A digestibilidade dos nutrientes foi calculada pela quantidade de nutrientes absorvidos dos nutrientes 

ingeridos, a partir da produção de matéria seca fecal determinada pela coleta total de fezes. Os dados foram 

submetidos ao Statistical Analysis Sistems (SAS, Versão 9.1). As diferenças entre os tratamentos foram 

consideradas significativas quando P<0,05. Houve redução (P<0,05) sobre a população de protozoários e 

aumento na digestibilidade da matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis totais (NDT) 

com a adição de 600mg/mL do aditivo. Os protozoários se mostraram susceptíveis à ação antimicrobiana do 

tanino presente no aditivo, reduzindo sua população, através da desestabilização e morte celular. A redução 

populacional dos protozoários resultou na maior disponibilidade de substrato para degradação pelas bactérias 

Gram-negativas, que possuem alta taxa de multiplicação, implicando numa maior taxa de degradação do 

alimento, favorecendo o aumento na produção de propionato e de proteína microbiana a ser absorvida no 

intestino delgado, resultando no aumento da digestibilidade da MS, PB e NDT. Portando, a administração de 

600 mg/mL do aditivo fitogênico é recomendada para reduzir a população de protozoários e melhorar a 

digestibilidade dos nutrientes em ovinos.  
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RESUMO  

O principal problema sanitário na criação de ovinos no Brasil é causado por nematoides gastrintestinais. Sendo 

assim, a avaliação dos anti-helmínticos em um rebanho é importante para estabelecer os princípios ativos aos 

quais os nematoides são sensíveis e assim poder instituir um controle eficaz. O monepantel, lançado em 2012 

no Brasil, é indicado para rebanhos com multirresistência e, diante disso, objetivou-se verificar a eficácia do 

monepantel no controle de nematoides gastrintestinais de ovinos nos municípios de Janaúba e Nova Porteirinha 

- MG. Foram utilizados 31 ovinos distribuídos em: propriedade A (Janaúba), com 11 animais; propriedades B 

e C (Nova Porteirinha), com 10 animais em cada, os ovinos apresentaram contagens de ovos por grama de 

fezes (OPG) igual ou superior a 200. O tratamento foi realizado com o anti-helmíntico monepantel na dose de 

2,5 mg/kg por via oral de acordo o fabricante. As coletas de fezes foram realizadas nos dias -3, e 7 dias pós-

tratamento. As contagens de OPG pré e pós-tratamentos foram utilizadas para a estimativa da redução da 

contagem de ovos nas fezes (RCOF). Os dados foram analisados com o pacote “eggCounts 2.3” no RStudio, 

usando um modelo Bayesiano com design pareado. A situação da resistência anti-helmíntica foi interpretada 

baseado nas diretrizes World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology  sobre resistência 

anti-helmíntica. Consideraram-se eficácia adequada percentuais de RCOF> 95% e limite de confiança inferior 

(LCI)> 90%. Constatou-se uma redução na contagem de OPG dos animais após aplicação do anti-helmíntico. 

Na propriedade A, os valores de RCOF e LCI no dia 7 foram de 95,2% e 92%, respectivamente, caracterizando 

como um anti-helmíntico eficaz. As propriedades B e C apresentaram porcentagens de RCOF de 98,9% e 

99,7%, e o LCI de 97,3% e 99,5%, respectivamente, com porcentagens acima do recomendado, podendo-se 

afirmar a eficácia do monepantel nas propriedades B e C. O monepantel ainda não havia sido utilizado nos 

rebanhos das propriedades do estudo, e havia confirmação de resistência ao levamisol, albendazol e 

ivermectina. O monepantel é um derivado da aminoacetonitrila, tem um modo e local de ação diferente quando 

comparado aos outros anti-helmínticos, isso seria uma explicação para sua alta eficácia em cepas resistentes 

aos demais anti-helmínticos. Conclui-se que o monepantel foi eficaz nas propriedades, sendo recomendado a 

utilização para o controle de nematoides gastrintestinais. 
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RESUMO  

A alimentação é um dos principais fatores que influenciam o desempenho produtivo de caprinos e ovinos, 

sendo uma das maiores dificuldades no semiárido mineiro, pois a região apresenta longos períodos em 

estiagem. Nesse contexto, objetivou-se caracterizar o manejo alimentar utilizado nos rebanhos de caprinos e 

ovinos em municípios pertencentes ao Norte de MG para dar suporte futuro aos criadores. O estudo foi 

realizado em 35 propriedades rurais pertencentes a nove cidades. Os proprietários participantes foram 

entrevistos sobre temas que abordaram: gramíneas utilizadas; uso de alimentos concentrados, conservados e 

creep feeding; e se os animais foram alimentados de acordo com as exigências nutricionais da categoria. Em 

54% das propriedades criam-se ovinos, em 17% das propriedades são criados caprinos e 29% criam ambas as 

espécies. A gramínea mais cultivada nas propriedades é o Buffel (47%), seguido do Andropogon e Tifton 

(10%), Massai (10%), Aruana (7%), Tanzânia (7%), Mombaça (5%) e Capiaçu (3%), sendo que em 69% das 

propriedades não adotam a rotação de pastagens. O Buffel é uma das principais espécies forrageiras cultivadas 

no semiárido, devido sua capacidade de resistir a estiagens e boa produtividade, alto valor nutritivo e 

digestibilidade. Em 46% das propriedades, os animais têm acesso a alimentos concentrados. O creep feeding 

não é adotado em 91% das propriedades, este visa suplementar as crias em seus primeiros dias de vida, 

corrigindo os déficits nutricionais, aumentando assim a taxa de crescimento, a eficiência alimentar e o ganho 

em peso dos animais, contribuindo também para a adaptação ao consumo de alimentos sólidos e reduzir a 

mortalidade. Em 40% das propriedades, os animais têm acesso a alimentos conservados. Em 89% das 

propriedades não ocorre alimentação dos animais de acordo com as exigências nutricionais da categoria. Do 

total de propriedades, 83% fornecem mistura mineral aos animais. Em algumas fases de criação, estes animais 

apresentam exigências diferenciadas necessitando de suplementação alimentar. A suplementação alimentar 

vem para dirimir as possíveis perdas tidas principalmente durante o período seco, podendo ser realizada por 

meio do fornecimento de alimentos dessecados, silagens, concentrados proteicos e energéticos, pastagens 

consorciadas e irrigadas. Há necessidade de ajustes no manejo alimentar das propriedades participantes de 

ovinos e caprinos para melhorias na produtividade, e, no desenvolvimento rural dessa região semiárida.  
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RESUMO  

Com uma disponibilidade irregular de forragem na região Nordeste devido a sazonalidade climática, 

especialmente na parte semiárida nordestina, surge a necessidade de se desenvolver e utilizar forragens capazes 

de resistir as adversidades edafoclimáticas e produzir biomassa suficiente para garantir a produtividade animal 

ao longo do ano. Com base nisso, objetivou-se avaliar a eficiência de ruminação e alimentação de ovinos 

consumindo com cultivares de capim-elefante porte alto e porte baixo. O experimento foi realizado na fazenda 

experimental da UFRPE, em Garanhuns – PE, após aprovação do Comitê de Ética e Uso de Animais – CEUA 

(nº 117/2018). Foi utilizado os cultivares IRI-381 e Elefante B (porte alto) e Taiwan A-146 2,37 e Mott (porte 

baixo) com idade de corte entre 69 a 99 dias. O período experimental correspondeu a 38 dias, sendo sete dias 

de adaptação e 31 de coleta de dados, utilizando 24 ovinos Santa Inês, machos, não castrados, com peso inicial 

médio de 24,08±1,76 kg, mantidos em gaiolas metabólicas providas de bebedouros e comedouros. As dietas 

experimentais foram compostas pelos quatro cultivares, no qual além da forragem foi fornecido cerca de 10g 

de sal mineral. Durante a avaliação comportamental, amostras das dietas e sobras foram coletadas para 

determinação dos teores de MS e FDN para cálculo das eficiências de alimentação e ruminação de MS e FDN, 

com a divisão do consumo de MS e FDN pelo tempo de alimentação; a eficiência de ruminação em função do 

consumo de MS e FDN, a relação entre o consumo de MS e FDN em função do tempo de ruminação (h/dia). 

Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e seis repetições, os dados 

foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) por meio do 

pacote estatístico SAS, versão 9.1. Houve diferença significativa (p<0,05) para a eficiência de ruminação, 

ocasionando uma melhora no aproveitamento da MS e FDN em virtude da maior relação folha:colmo e menor 

teor de FDN. Como houve diferença na composição entre os cultivares, onde os de porte baixo apresentaram 

menores teores de MS e FDN, devido a sua relação folha:colmo, esses fatores foram os principais a influenciar 

na eficiência de ruminação. Os cultivares de Mott e Taiwan A-146 2,37 apresentam melhor eficiência de 

ruminação em ovinos quando comparados aos cultivares IRI-381 e Elefante B. 
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RESUMO  

Cultivares de capim-elefante de porte alto e baixo estão sendo desenvolvidos para a formação de capineiras. 

Clones de porte baixo possuem melhor digestibilidade, por outro lado os clones de porte alto são mais 

produtivos. Diante disso, objetivou-se verificar qual capim seria mais recomendado para alimentação de 

ovinos: capim-elefante de porte alto (Elefante B e IRI-381) ou de porte baixo (Taiwan A-146 2,37 e Mott) e 

sua influência sobre o balanço de nitrogênio (BN). Com a aprovação do Comitê de Ética e Uso de Animais – 

CEUA (nº 117/2018), foram utilizados 24 ovinos machos, não castrados, 24,08±1,76 kg de peso corporal. O 

período experimental durou 38 dias, sendo sete para adaptação e 31 para coleta de dados. Os animais foram 

mantidos em gaiolas metabólicas individuais providas de comedouro e bebedouro. Os tratamentos foram 

fornecidos juntamente com cerca de 10g sal mineral. Os dados coletados para o cálculo do BN deram-se a 

partir de amostras spot de urina coletadas ao 22° dia de experimento, obtidas de todos os animais, por meio da 

micção espontânea, quatro horas após o primeiro arraçoamento. Para obtenção da excreção diária de creatinina, 

utilizou-se a média de 31 mg/kg PC/dia, valor encontrado por meio da coleta total de urina de cinco animais 

experimentais imediatamente após o término do mesmo. Para o cálculo do BN foi utilizado a seguinte equação: 

BN = N ofertado – (N sobras + N fezes + N urina). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado e os 

dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) por meio 

do pacote estatístico SAS. A excreção de ureia na urina (mg/dia) e ureia urinária (mg/L) foi maior (p<0,05) 

para os animais alimentados com Elefante B, que não diferiu do IRI-381. A menor excreção de ureia urinária 

pelos animais alimentados com os capins de porte baixo Mott e Taiwan A-146 2,37 pode ter sido devido a 

maior reciclagem de N que os animais alimentados com os demais de porte alto. Estudos indicam que diferentes 

volumosos podem provocar diversas respostas, pois a proteína de cada volumoso apresenta potencial para 

formação de pool de N ruminal por meio da reciclagem de ureia plasmática, sendo também influenciado pelo 

menor teor de fibra e pela maior digestibilidade dos capins anões. Os animais alimentados com cultivares de 

capim-elefante de porte baixo têm maior retenção de nitrogênio quando comparados aos animais que 

receberam as cultivares de porte alto. 
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RESUMO  

Com a grande variação na disponibilidade de forragem ao longo do ano na região Nordeste em virtude da 

irregularidade pluviométrica da região, torna-se necessário a utilização de técnicas de produção e conservação 

de forragens para suprir o déficit forrageiro, sobretudo no período da seca. Diante disso, objetivou-se avaliar 

o comportamento ingestivo de ovinos alimentados com cultivares de capim-elefante porte alto e porte baixo. 

Com a aprovação do Comitê de Ética e Uso de Animais – CEUA (nº 117/2018), o experimento foi realizado 

na fazenda experimental da UFRPE, em Garanhuns – PE. Foi utilizado os cultivares IRI-381 e Elefante B 

(porte alto) e Taiwan A-146 2,37 e Mott (porte baixo) com idade de corte entre 69 a 99 dias. O período 

experimental correspondeu a 38 dias, sendo sete dias de adaptação e 31 de coleta de dados, utilizando 24 ovinos 

Santa Inês, machos, não castrados, com peso inicial médio de 24,08±1,76 kg, mantidos em gaiolas metabólicas 

de providas de bebedouros e comedouros. As dietas experimentais foram compostas pelos quatro cultivares, 

no qual além da forragem foi fornecido cerca de 10g de sal mineral. O comportamento ingestivo foi realizado 

no 15º e 16º dia experimental intervalo de varredura de cinco minutos durante 48 horas para avaliação do 

tempo despendido na ingestão, ruminação, mastigação e ócio. Foi utilizado um delineamento inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos e seis repetições, os dados foram submetidos a análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) por meio do pacote estatístico SAS, versão 9.1. Houve 

diferença significativa (p<0,05) apenas para as variáveis tempo de ruminação (min/dia) e tempo de alimentação 

(min/dia). O tempo gasto com a ruminação está diretamente relacionado com o nível de parede celular dos 

alimentos, sendo os cultivares de porte alto os que apresentaram um maior tempo de ruminação justamente 

pelos níveis de FDN que apresentaram em comparação aos de porte baixo. O tempo de alimentação foi menor 

quando comparado os cultivares de porte alto com os de porte baixo, isso também se deve a elevação de FDN 

nas dietas com os cultivares Elefante B e IRI-381. Os cultivares IRI-381 e Elefante B aumentam o tempo de 

ruminação e diminuem o tempo de alimentação em ovinos em comparação aos cultivares Mott e Taiwan A-

146 2,37. 
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RESUMO  

O cobalto é o único microelemento essencial na nutrição de ruminantes, sendo necessário para a síntese ruminal 

de vitamina B12 (cianocobalamina). Por sua vez, a vitamina B12 é um cofator importantíssimo durante a 

conversão do propionato a succinato e, se estiver ausente, pode haver o comprometimento da rota e 

consequentemente, maior acúmulo de determinados ácidos graxos específicos nos produtos finais (carne e 

leite). O objetivo com esse trabalho foi avaliar os parâmetros sanguíneos de cordeiros Rabo Largo e Santa Inês 

alimentados com dietas contendo alta ou baixa proporção de concentrado. Quarenta cordeiros não castrados 

foram distribuídos em blocos completos casualizados, em esquema fatorial 2×2 (2 genótipos e 2 dietas), sendo 

20 animais da raça Rabo Largo (peso inicial de 16,68 kg ± 2,78 kg) e 20 animais da raça Santa Inês (peso 

inicial de 19,29 kg ± 3,28kg). As dietas experimentais consistiram em alta proporção de concentrado (70%) 

ou de baixa proporção de concentrado (30%), totalizando dessa maneira quatro tratamentos. Para as análises 

sanguíneas, realizou-se três coletas de sangue, nos dias 0, 21° e 42° do período experimental por meio de 

punção venosa jugular. Os dados sanguíneos foram submetidos à análise de variância, sendo analisados como 

medidas repetidas no tempo (3 coletas), em que foi feita a seleção da estrutura de covariância mais adequada 

à variação das medidas dentro do tratamento para cada característica. Quando significativos a 5%, foram 

submetidos à comparação das médias pelo Teste Tukey. Animais Rabo Largo apresentaram menores 

concentrações (P<0,05) plasmáticas de vitamina B12, enquanto animais Santa Inês apresentaram maiores 

(P<0,05) concentrações de molibdênio, micromineral que também esteve em maior quantidade no sangue de 

animais que receberam dieta contendo alto concentrado(P=0,015). Os níveis de folato e cobre plasmáticos 

foram maiores (P<0,05) para animais Santa Inês alimentados com dietas contendo alto concentrado. Os 

cordeiros Santa Inês alimentados com dietas contendo alta proporção de concentrado demonstraram maior 

eficiência de digestão e melhor aproveitamento de fibras de qualidade razoável, produzindo quantidade de 

Vitamina B12 considerável em ambas as dietas. 
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RESUMO  

O desempenho pode ser altamente influenciado pela densidade energética da dieta, a qual afeta as taxas de 

ganho de peso e a eficiência alimentar, desse modo, as dietas devem conter níveis adequados de nutrientes, 

tornando-se necessária a maximização do uso de alimentos concentrados na alimentação de pequenos 

ruminantes. Além disso, dietas à base de volumosos possuem maior proporção de fibra, que pode influenciar 

diretamente no consumo dos animais ruminantes, através da influência na taxa de passagem do alimento. O 

objetivo com esse trabalho foi avaliar o efeito de raça e dieta sobre o consumo de nutrientes e desempenho de 

ovinos Rabo Largo e Santa Inês alimentados com dietas contendo alta ou baixa proporção de concentrado. 

Quarenta cordeiros não castrados foram distribuídos em blocos completos casualizados, em esquema fatorial 

2×2 (2 genótipos e 2 dietas), sendo 20 animais da raça Rabo Largo (peso inicial de 16,68 kg ± 2,78 kg) e 20 

animais da raça Santa Inês (peso inicial de 19,29 kg ± 3,28kg). As dietas experimentais consistiram em alta 

proporção de concentrado (70%) ou de baixa proporção de concentrado (30%), totalizando dessa maneira 

quatro tratamentos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando significativos a 5%, 

foram submetidos à comparação das médias pelo Teste Tukey. Animais da Raça Santa Inês apresentaram maior 

(P<0,05) consumo de matéria seca, parâmetro que foi influenciado (P<0,05) também pela dieta contendo alto 

concentrado. Em consequência ao consumo de matéria seca, também foi observado efeito (P<0,005) de dieta 

e de genótipo para o consumo de proteína bruta, consumo de matéria orgânica, consumo de carboidrato não 

fibroso, consumo de carboidratos totais, consumo de hemicelulose e consumo de extrato etéreo. A dieta 

contendo alto concentrado aumentou (P<0,05) a eficiência alimentar dos animais. Os cordeiros Santa Inês 

alimentados com dietas contendo alta proporção de concentrado apresentaram maior consumo de nutrientes e 

maior ganho médio diário, mostrando eficiência de digestão e aproveitamento de fibras de qualidade razoável. 

Além disso, animais Rabo Largo podem apresentar maior eficiência, quando alimentados com dietas com alta 

concentração de energia. 
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RESUMO  

Em ovinos denominados de “cauda gorda”, acredita-se que o mesmo possui metabolismo diferenciado e atua 

como um órgão endócrino, apresentando inclusive perfil de gordura diferente, com maiores concentrações de 

ácidos graxos de cadeia ramificada, devido ao possível melhor aproveitamento de fibra dietética. Dessa forma, 

o objetivo com esse trabalho foi avaliar perfil de AG da cauda de cordeiros Rabo Largo (genótipo de cauda 

gorda) e Santa Inês (genótipo “controle”) alimentados com dietas contendo alta ou baixa proporção de 

concentrado. Quarenta cordeiros não castrados foram distribuídos em blocos completos casualizados, em 

esquema fatorial 2×2 (2 genótipos e 2 dietas), sendo 20 animais da raça Rabo Largo (peso inicial de 16,68 kg 

± 2,78 kg) e 20 animais da raça Santa Inês (peso inicial de 19,29 kg ± 3,28kg). As dietas experimentais 

consistiram em alta proporção de concentrado (70%) ou de baixa proporção de concentrado (30%), totalizando 

dessa maneira quatro tratamentos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando 

significativos a 5%, foram submetidos à comparação das médias pelo Teste Tukey. A dieta contendo baixa 

proporção de concentrado aumentou (P<0,05) a concentração total de ácidos graxos saturados, de ácidos 

graxos poliinsaturados e de ácidos graxos de cadeia ramificada terminais na gordura da cauda, o que resultou 

em menor (P<0,05) firmeza da gordura da cauda. Enquanto a dieta contendo alto concentrado aumentou 

(P<0,05) a concentração total de ácidos graxos de cadeia ramificada não terminais, a partir do aumento das 

concentrações da maioria dos ácidos graxos metil-ramificados da gordura da cauda. a dieta contendo baixo 

concentrado oriunda das maiores concentrações de para a dieta contendo baixo concentrado. Maiores 

concentrações (P<0,05) de ácidos graxos de cadeia ramificada não terminais também foram encontradas na 

gordura da cauda de animais Santa Inês, bem como maiores concentrações de ácidos graxos de cadeia 

ramificada terminais. A gordura da cauda de animais Santa Inês alimentados com alto concentrado apresentou 

menor concentração de ácidos graxos saturados, porém, observou maior concentração total (P<0,05) de ácidos 

graxos de cadeia ramificada não terminais. Não foi observado efeito de dieta (P=0,751), genótipo (P=0,172), 

e interação Dieta×Genótipo (P=0,125) sobre a concentração total de Ácidos graxos monoinsaturados cis, bem 

como também não foi observado efeito de dieta (P=0,751), genótipo (P=0,172) e interação Dieta×Genótipo 

(P=0,125) sobre a concentração total de Ácidos graxos monoinsaturados trans. Os cordeiros Santa Inês 

alimentados com dietas contendo alta proporção de concentrado apresentaram maior concentração de ácidos 

graxos de cadeia ramificada total, demonstrando particularidades em seu metabolismo lipídico, mostrando 

eficiência em aproveitamento de fibras de qualidade razoável. 
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RESUMO  

Os metabolitos sanguíneos são um indicativo do metabolismo de nutrientes nos animais. A dieta é um dos 

principais fatores que afeta o perfil dos metabolitos sanguíneos. A torta de licuri (TL) é um coproduto 

produzido em regiões de clima tropical e apresenta características nutritivas relevantes para ruminantes. Assim 

é importante determinar o efeito da inclusão deste coproduto sobre os metabolitos sanguíneos dos animais. 

Objetivou-se determinar o efeito da inclusão de TL na dieta sobre os metabolitos sanguíneos de cabras em 

lactação. Foram utilizadas 12 cabras (8 da raça Saanen e 4 Anglo Nubiana), multíparas, produção média de 

0,7 kg/dia e peso corporal de 37,93 ± 9,22. O experimento foi realizado em quadrado latino 4x4. Cada período 

experimental teve 14 dias sendo os primeiros 10 destinados à adaptação e os 4 últimos à coleta de dados. As 

cabras foram alojadas em baias indivíduas com área igual a 1,5m². A dieta foi formulada segundo o NRC 

(2007) para atender as exigências de mantença e produção de leite. Os tratamentos consistiram no tratamento 

sem adição de TL e com 66,7; 133,0 e 200,0 g/kg de matéria seca (MS). No 14° dia de cada período 

experimental foi coletado sangue da veia jugular pra a obtenção do soro. No soro foram determinadas as 

concentrações de albumina, proteína total e ureia. A inclusão de níveis crescentes de TL na dieta não promoveu 

diferenças no perfil sanguíneo de cabras em lactação. Entretanto, observou-se efeito quadrático (P<0,05) para 

a concentração de ureia com valor máximo de 81,48 mg/dl no nível de inclusão estimado de TL de 156,22 

g/kg MS. Os resultados observados indicam que o metabolismo proteico, onde atuam principalmente a 

albumina e globulina, não foi afetado com a inclusão de TL na dieta. Por outro lado, provavelmente a falta de 

sincronia proteína e energia, promoveram um excesso de amônia ruminal, resultando em maiores 

concentrações de ureia no sangue. Conclui-se que a inclusão de TL na dieta afeta o metabolismo proteico de 

cabras em lactação e que mais dados são necessários para poder determinar o melhor nível de inclusão.    
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RESUMO  

A torta de licuri (TL) é um coproduto amplamente distribuído nos climas tropicais e seu uso tem sido avaliado 

em diferentes espécies sem obter resultados homogêneos das características físico-químicas ou sensoriais dos 

produtos obtidos . Os coprodutos apresentam características nutricionais capazes de competir com os 

ingredientes de uso comum (milho e soja). Além disso, são economicamente importantes ao diminuir o preço 

das dietas. Objetivou-se determinar as características sensoriais do queijo minas frescal (QMF) de leite de 

cabras alimentadas com níveis crescentes de TL. Foram utilizadas 12 cabras (8 da raça Saanen e 4 Anglo 

Nubiana), multíparas, produção média de 0,7 kg/dia e peso corporal de 37,93 ± 9,22. O experimento foi 

realizado em quadrado latino 4x4. Cada período experimental teve 14 dias sendo os primeiros 10 destinados à 

adaptação e os 4 últimos à coleta de dados. As cabras foram alojadas em baias indivíduas com área igual a 

1,5m². A dieta foi formulada para atender as exigências de mantença e produção de leite. Os tratamentos 

consistiram no tratamento sem adição de TL e com 66,7; 133,0 e 200,0 g/kg de matéria seca (MS). As cabras 

foram ordenhadas manualmente uma vez ao dia (07:00A análise sensorial foi realizada por meio da aplicação 

de um questionário avaliando cinco atributos sensoriais: cor, odor, sabor, textura e aceitação global. O teste 

foi realizado com um painel de 101 consumidores não treinados. Os dados foram interpretados por meio da 

Análise por Componentes Principais (CP) utilizando o programa SAS 9.2. A partir da analise de CP foi 

determinado que textura (77,80%) e sabor (21,33) são as variáveis que maior influencia tiveram (98,13%) na 

avaliação sensorial do QMF. Além disso, observou-se que a aceitabilidade da textura do QMF incrementou. 

Enquanto, a aceitabilidade ao sabor do QMF aumentou com a inclusão de TL em até 133,3 g/kg de MS e no 

nível de 200 g/kg de MS a aceitabilidade foi menor quando comparado com a dieta sem inclusão de TL. 

Conclui-se que a inclusão de TL de 133,3 g/kg de MS é o nível mais indicado ao incrementar a aceitabilidade 

e as características sensoriais do QMF de cabras alimentadas com este coproduto.     
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RESUMO  

A carne suína é apontada, popularmente, como menos saudável, possivelmente, por crenças e mitos que a 

associa com transmissão de doenças (cisticercose) e problemas cardiovasculares, sendo considerada 

“gordurosa” e “calórica” (SILVA, 2017). Todavia, essa é rica em proteínas, vitaminas do complexo B e 

vitamina A, possui  baixo valor energético, e, quando comparada a carne bovina, expressa quantidades 

superiores de aminoácidos essenciais como leucina, lisina e valina (THOMS et al., 2010). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a percepção de estudantes dos cursos de Medicina Humana, Medicina Veterinária, 

Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina e Odontologia de uma instituição de ensino 

privada no município de Sobral, Ceará a respeito de suas percepções sobre o consumo de carne suína. Foi 

aplicado um questionário aos discentes da área da saúde em uma Instituição de Ensino Superior sobre, em sua 

percepção, qual carne era considerada mais saudável para o consumo. Uma amostra de 10% dos alunos 

efetivamente matriculados foi selecionada ao acaso, perfazendo 265 questionários. Foi realizado o Teste de 

Qui-quadrado (χ²) para verificar a associação entre as respostas das questões, prosseguido da análise de 

variância utilizando o software R 4.0.3 (2020-10-10). Proporcionalmente a cada curso, para maioria dos 

entrevistados, a carne de peixe se tratava da mais saudável, contudo, ao se comparar com as outras alternativas 

de proteína animal, não se configurou uma diferença significativa (p<0,114), isso pode se dar pela ausência de 

respostas em algumas das alternativas. Dueli et al. (2018) notou em sua pesquisa que 54% dos entrevistados 

acreditam que a carne suína, quando comparada a outras como peixe, frango e bovina, continha maior 

percentual de colesterol e, de acordo com o demonstrado por Benatti (2014), a carne suína possui proteínas de 

alto valor biológico e seus cortes magros são nutricionalmente comparados aos cortes magros bovino e de 

frango, possuindo baixo teor de calorias e gordura e exibindo-se uma ótima alternativa a quem pratica atividade 

física. O conhecimento pelos estudantes da instituição mostrou-se limitado em relação a carne suína como uma 

proteína animal saudável. Sendo necessária, dessa forma, a disseminação da constatação da carne suína como 

apta para uma alimentação saudável e uma alternativa de incrementação ao cardápio dos consumidores 

brasileiros.  
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RESUMO  

A utilização de alimentos alternativos pode tornar a produção animal mais eficiente do ponto de vista 

econômico, pois esses alimentos podem diminuir os custos de produção. Objetivou-se avaliar a viabilidade 

financeira da substituição total do milho pelo  Farelo de Biscoito (FB) na dieta de cordeiros Morada Nova 

vermelha (MNV) e cruzados com a Morada Nova Branca (½MNV ½MNB) em confinamento. Os dados 

zootécnicos utilizados foram oriundos de uma pesquisa de 24 cordeiros MN (12=MNV e 12= ½MNV ½MNB), 

machos não castrados, com peso inicial de 16.85 ± 2.20 kg e idade média de quatro meses, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado. Os parâmetros zootécnicos foram extrapolados para que a análises 

pudesse ser realizada em cunho cientifico e em economia de escala; tornando um sistema de criação com 72 

cordeiros confinados durante um período de 92 dias, com peso de abate médio de 28 kg, com 4 lotes (ciclos) 

e 284 animais produzidos/ano. Quatro sistemas de produção foram simulados SP1 - criação de cordeiros puros 

alimentados com dieta contendo milho; SP2 - criação de cordeiros puros alimentados com FB; SP3 - criação de 

cordeiros cruzados alimentados com dieta contendo milho; SP4 - criação de cordeiros cruzados alimentados 

com FB. A avaliação dos dados foi realizada de forma descritiva, utilizando-se planilhas no Excel®, as quais 

foram formuladas de acordo com análise do custo de produção e dos indicadores de viabilidade econômica. 

Os tratamentos que utilizaram o FB mostraram-se atrativos ao longo de 10 anos com a taxa de juros de 6% ao 

ano. Os resultados de valor presente líquido e valor presente líquido anualizado foram razoáveis em SP2 e SP4 

ao contrário dos sistemas em que utilizou a dieta padrão. Em relação ao payback nos tratamentos SP2 e SP4, 

foi possível recuperar o capital investido em 5,44 e 3,24 anos respectivamente, mostrando menor tempo, 

independente do grupo genético alimentado com o FB, no entanto, em bem menos para o sistema que optou 

pelo uso de animais cruzados. Com relação à taxa interna de retorno e a taxa interna de retorno modificada, 

em dietas com FB tiveram indicadores positivos, estando acima da taxa mínima de atratividade estipulada. Os 

índices de lucratividade e as taxas de rentabilidade positivas foram maiores nos sistemas que utilizaram o FB. 

A substituição total do milho pelo farelo de biscoito na dieta de ovinos MN puros e cruzados foi financeiramente 

viável. 
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RESUMO  

A crescente demanda por carne ovina tem como reflexo o aumento da produção, entretanto, essa produção 

ainda é insuficiente em quantidade e qualidade, levando o Brasil à importação de carne de países vizinhos, 

como Argentina e Uruguai Fernandes, (2014). Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito de dietas formuladas 

conforme National Research Council – NRC (2007), com e sem restrição de nutriente nas características 

quantitativas de carcaça de borregos Morada Nova. 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.O 

delineamento foi inteiramente casualizado com duas dietas (100(D100) e 85%(D85) das exigências de NDT e 

PB pelo NRC (2007) para borregos em terminação com ganho médio de 200 g dia-1, perfazendo 2 tratamentos 

com 14 repetições, totalizando 28 animais experimentais. 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 

(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 calculados o peso da carcaça fria (PCF) (24 horas após o abate); rendimento de carcaça quente 

(RCQ): relação percentual entre peso vivo ao abate e PCQ (RCQ = PCQ/PVA x 100); rendimento de carcaça 

fria (RCF): relação percentual entre peso vivo ao abate e PCF (RCF = PCF/PVA x 100. Para a análise de 

variância e comparação das médias, utilizou-se o teste F a 5% de probabilidade. Não houve efeito (P>0,05) 

das dietas D100 e D85 sobre as características quantitativas de carcaça em borregos Morada Nova. Dessa 

forma, recomenda-se a dieta D85 pois não alterou as características quantitativas de carcaça avaliadas. 
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RESUMO  

O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de ovinos confinados avaliando a conversão 

alimentar (CA) e o ganho de peso diário (GPD), consumindo dietas com níveis de inclusão de wet distillers 

grain (WDG) em substituição ao farelo de soja. Foram utilizados 60 cordeiros machos mestiços (com 

predominância das raças Dorper e Santa Inês) não castrados, com idade média de 6 meses e peso vivo inicial 

médio de 29,5 kg, mantidos em confinamento por 56 dias. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados com 5 repetições, distribuídos nas baias em função do peso vivo, alocando os animais por sorteio 

nos tratamentos, sendo considerado como unidade experimental a baia para a variável desempenho. As baias 

apresentavam dimensionamento de 25 m2 (5,0 × 5,0 m) e foram alocados três animais em cada baia e cinco 

baias para cada tratamento, com total de 15 animais por tratamento. Os tratamentos utilizados foram: T1= 0% 

de inclusão de WDGS (Testemunha); T2= 10% de inclusão de WDGS em substituição parcial do farelo de 

soja; T3= 20% de inclusão de WDGS em substituição parcial do farelo de soja; T4= 30% de inclusão de WDGS 

em substituição total do farelo de soja. Não foram verificados efeitos dos níveis de inclusão do WDG (P<0,05) 

sobre o ganho de peso (GP) expresso em kg/baia/dia e conversão alimentar. A utilização de diferentes níveis 

de inclusão de substituição WDG em substituição ao farelo de soja não afetou a conversão alimentar e o ganho 

de peso dos ovinos confinados, sendo que estes apresentaram o mesmo desempenho nos diferentes níveis de 

inclusão, deste modo, o WDG é uma alternativa viável para diminuir os custos da dieta de terminação de ovinos 

confinados. 
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RESUMO  

Na alimentação animal, o milho é bastante utilizado como o principal componente da dieta, destacando-se pela 

sua qualidade nutricional Mourão et al. (2012). Dessa forma, a reidratação do grão de milho, é considerada 

uma alternativa, pois beneficia a fermentação no processo de ensilagem e a digestão amido pode ser favorecida 

no rúmen e diminuída no intestino delgado, favorecendo a produção de ácidos graxos voláteis e de proteína 

microbiana Zinn et al. (2002). O comportamento ingestivo é importante para adequar práticas nutricionais e 

de manejo, com a finalidade de aumentar a produtividade dos animais. Com isso, objetivou-se avaliar o 

comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês alimentados com dietas de alto concentrado com níveis 

crescentes de silagem de milho grão moído e reidratado.   O experimento foi conduzido na Fazenda 

Experimental São Gonçalo dos Campos da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Teve duração de 64 dias 

com 21 dias para adaptação. Foram utilizados 40 cordeiros Santa Inês machos inteiros com 4 meses e peso 

médio de 21 ± 2,8 kg. Foi utilizado DIC onde os tratamentos foram constituídos por dietas contendo diferentes 

níveis de substituição do milho moído pelo SMGR no concentrado (0, 250, 500, 750 e 1000 g/Kg de MS). O 

volumoso foi a silagem de milho e o concentrado foi farelo de soja, gérmen de milho, uréia, mistura mineral e 

proporções distintas de milho moído e SMGR na proporção de 30:70. 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). A variáveis foram submetidas a análise de variância utilizando PROC MIXED – do SAS. Para todas 

as avaliações considerou-se o nível de 5% de probabilidade para o erro tipo I.   As variáveis referentes ao 

comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês alimentados com níveis crescentes de silagem de milho grão 

reidratado (SMGR) não foram influenciadas (P>0,05) pela substituição do milho moído por SMGR. Os tempos 

de alimentação, ruminação e ócio mensurados não diferiram entre os tratamentos avaliados, 

consequentemente, as demais variáveis: percentual de tempo dispendido na atividade, número de episódios 

por atividade e tempo médio dispendido em cada atividade também não foram alterdos (P>0,05) pela 

substituição do milho moído por SMGR Tempos de alimentação, ruminação e ócio de 214, 372 e 854 minutos, 

respectivamente, foram relatados por Guimarães (2021) avaliando a substituição total do milho grão moído 

por silagem de milho grão moído e reidratado para cordeiros mestiços Dorper-Santa Inês em ditas com 85% 

de concentrado.   O uso de silagem de milho grão reidratado em dietas de cordeiros Santa Inês confinados não 

interfere no comportamento ingestivo dos animais. 
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RESUMO  

O fornecimento de alimentos concentrados proporciona melhor aproveitamento dos ingredientes, viabilizando 

a produção de carcaça com melhor qualidade e acabamento de forma precoce (Pereira et al. 2016). A 

reidratação do grão de milho (processo que consiste em devolver a umidade adequada para o grão maduro), é 

considerada uma alternativa promissora, pois beneficia a fermentação no processo de ensilagem e a 

degradabilidade ruminal deste ingrediente (da Silva et al., 2018), influenciando na qualidade da carcaça e da 

carne. Diante disso, objetivou-se avaliar as características físico-químicas da carcaça de ovinos confinados e 

alimentados com silagem de grão de milho moído e reidratado. O experimento foi conduzido na Fazenda 

Experimental São Gonçalo dos Campos da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Teve duração de 64 dias 

com 21 dias para adaptação. Foram utilizados 40 cordeiros Santa Inês machos inteiros com 4 meses e peso 

médio de 21 ± 2,8 kg. Foi utilizado DIC onde os tratamentos foram constituídos por dietas contendo diferentes 

níveis de substituição do milho moído pelo SMGR no concentrado (0, 250, 500, 750 e 1000 g/Kg de MS). O 

volumoso foi a silagem de milho e o concentrado foi farelo de soja, gérmen de milho, uréia, mistura mineral e 

proporções distintas de milho moído e SMGR na proporção de 30:70. Ao final do experimento, os animais 

foram pesados após um jejum de sólidos por 16 horas, em seguida, transportados para um frigorífico comercial. 

Foi obtido o peso (PCQ) carcaça quente em seguida as carcaças foram e então foi coletado o peso de carcaça 

fria (PQF). Um corte longitudinal dividiu-se a carcaça ao meio, a meia carcaça esquerda foi seccionada em 

quatro cortes comerciais: costela, pernil, paleta e lombo. O lombo direito e esquerdo (longissimus lumborum) 

de cada carcaça foram identificados, embalados e armazenados em freezer a -18 ºC, para mensuração da 

conformação e marmoreiro. A variáveis foram submetidas a análise de variância utilizando PROC MIXED – 

do SAS. Para todas as avaliações considerou-se o nível de 5% de probabilidade para o Erro Tipo I. As 

características quantitativas e qualitativas das carcaças dos cordeiros não diferiram (P > 0,05) em função dos 

níveis de substituição do milho moído pela SMGR. A substituição total do milho moído no concentrado por 

SMRG, não alterou as características de carcaça dos cordeiros, resultando em pesos e rendimentos 

semelhantes. Além disso, considerando a semelhança dos animais em idade, é provável que a ausência de 

efeito da inclusão do SMRG na dieta sobre as características quantitativas e qualitativas da carcaça, seja efeito 

do desenvolvimento isométrico que promove a harmonia anatômica dos cordeiros (Santos et al., 2019). A 

crescente inclusão de silagem de milho grão reidratado não altera características quantitativas da carcaça dos 

animais, podendo substituir integralmente o milho moído no concentrado da dieta de cordeiros confinados. 
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RESUMO  

O conhecimento das excreção de nitrogênio urinário (ENU) é uma importante ferramenta para avaliação da 

eficiência de utilização de compostos nitrogenados de ruminantes sob condições tropicais. O objetivo com este 

estudo foi de desenvolver uma equação de predizer a ENU em bovinos de corte. Oito bovinos, sendo quatro 

Nelore (com peso corporal (PC) médio inicial de 241,3±43Kg e 14 meses de idade) e quatro cruzados Angus 

x Nelore (com PC médio inicial 263,4±47 Kg e 14 meses de idade), foram distribuídos em dois quadrados 

latinos 4 x 4 sendo um para cada grupo genético. Em cada período, foi realizada a coleta total de urina durante 

três dias consecutivos. O N ingerido (NI)  e consumo de NDT (CNDT) foram analisados para a predição da 

ENU, por meio de regressão linear múltipla utilizando o procedimento STEPWISE do SAS (versão 9.1). A 

seguinte equação foi obtida para predizer ENU (g/dia) em função do N ingerido (NI, g/dia) e do consumo de 

nutrientes digestíveis totais  (CNDT, kg/dia) :  ENU = 23,213 + 0,716 NI – 16,390 CNDT, r 2 = 0,75. Estes 

dados demonstram uma relação positiva entre o consumo de N e de NDT com a ENFU. Desta forma, uma 

maior eficiência do uso de compostos nitrogenados pode ser atribuída à menor ingestão de N total e 

sincronização entre energia e proteína em dietas de ruminantes. Nossos resultados demonstram que  bovinos 

de corte apresentam um aumento na excreção de N de 0,7 g/d para cada grama de N ingerido e uma redução 

de 16,39 g/d para kg de NDT consumido.              
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RESUMO  

A quantificação da partição das excreções de nitrogênio (N) em ruminantes é de grande importância para 

verificar a eficiência da adoção de estratégias nutricionais adotadas sob condições tropicais. O objetivo com 

este estudo foi de desenvolver uma equação de predizer a excreção de N fecal (ENF) em bovinos de corte. 

Oito bovinos, sendo quatro Nelore (com peso corporal (PC) médio inicial de 241,3±43Kg e 14 meses de idade) 

e quatro cruzados Angus x Nelore (com PC médio inicial 263,4±47 Kg e 14 meses de idade), foram distribuídos 

em dois quadrados latinos 4 x 4 sendo um para cada grupo genético. Em cada período, foi realizada a coleta 

total de fezes durante três dias consecutivos. O N ingerido (NI) e consumo de NDT (CNDT) foram analisados 

para a predição da ENF, por meio de regressão linear múltipla utilizando o procedimento STEPWISE do SAS 

(versão 9.1). A seguinte equação foi obtida para predizer ENF (g/dia) em função do  NI (g/dia) e CNDT 

(Kg/dia) : ENF = 0,438 + 0,092 NI + 4,631 CNDT, r2 = 0,84. Estes dados demonstram uma relação positiva 

entre o consumo de N e de NDT com a ENF. Estes resultados podem ser atribuído à maiores contribuições de 

N indigestível microbiano excretado nas fezes destes animais em resposta ao maior consumo de N. Nossos 

resultados demonstram que  bovinos de corte apresentam um aumento na excreção de N de 0,09 g/d para cada 

grama de N ingerido e um aumento de 4,63 g/d para kg de NDT consumido.  
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RESUMO  

A palma forrageira é uma planta adaptada às condições climáticas do Semiárido e apresenta em torno de 90% 

do seu conteúdo de água, além de apresentar elevados teores de carboidratos não fibrosos: 54,25%, e conteúdo 

expressivo em nutrientes digestíveis totais: 65,3% (Rezende et al., 2020), por isso, é importante ser estudada 

a sua utilização na alimentação de ovinos como possível substituto parcial ou total por alimentos concentrados, 

no intuito de diminuir o custo com alimentação. Objetivou-se avaliar a digestibilidade aparente de cordeiros 

alimentados com dietas de alto concentrado associadas à palma forrageira Orelha-de-Elefante Mexicana 

(OEM). O experimento foi realizado no Município de Garanhuns - Pe, foram utilizados 32 cordeiros mestiços 

Santa Inês. O delineamento experimental utilizado foi o em blocos casualizados. As dietas consistiam em 

diferentes concentrações de palma forrageira associada a dieta de alto concentrado, em nível de 0, 250, 500 e 

750 g/Kg da palma forrageira. Para o ensaio de digestibilidade, foram coletadas amostras das sobras e formada 

uma amostra composta do período, também foram coletadas amostras de fezes diretamente na ampola retal, 

durante cinco dias consecutivos, em horários diferentes após alimentação (0, 2, 4, 6 e 8 h) (Cardoso et al., 

2019), favorecendo a estimativa da digestibilidade aparente. Os dados foram submetidos à análise de variância 

e as médias foram comparadas através do teste de Tukey a 5%. Observou que a digestibilidade aparente da 

matéria seca (DMS), e dos demais nutrientes (proteína bruta, matéria orgânica, extrato etéreo, fibra em 

detergente neutro e carboidrato não fibroso) apresentaram maiores índices (P<0,05) com a inclusão da palma 

forrageira na dieta, apresentando melhores valores para os níveis de 500 e 750g/Kg de palma forrageira, 

provavelmente, em razão da maior concentração de carboidratos não fibrosos, componente de rápida 

degradação no rúmen, que pode ter favorecido a atividade microbiana e consequentemente, uma maior 

digestibilidade. Em comparação, a dieta de alto concentrado com a dieta contendo 750 g/kg de palma 

forrageira, a taxa de digestibilidade aparente da MS, PB, FDN e CNF melhorou em 64,23%, 35,55%, 31,05% 

e 27,66%, respectivamente. Cardoso et al. (2019), utilizando dietas contendo aproximadamente ± 500g/Kg de 

palma forrageira notaram evidente melhoria da DMS. Portanto, a partir da concentração de 250g/Kg de palma 

forrageira na dieta de cordeiros, há melhoria da digestibilidade.  
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RESUMO  

A palma forrageira é uma fonte alternativa de alimento em regiões Áridas e Semiáridas, devido ao seu elevado 

conteúdo de água, boa palatabilidade, digestibilidade e elevados teores de carboidratos não fibrosos: 54,25% 

e conteúdo expressivo em nutrientes digestíveis totais: 65,3% (Lins et al., 2016). Avaliar o consumo de 

nutrientes deste alimento, possibilita ajustar o manejo alimentar dos animais e obter melhor desempenho 

produtivo. Objetivou avaliar o consumo de matéria seca e nutrientes de cordeiros alimentados com palma 

forrageira Orelha-de-Elefante Mexicana associado a dietas de alto concentrado. O experimento foi realizado 

no Município de Garanhuns - Pe, foram utilizados 32 cordeiros mestiços Santa Inês, com peso corporal médio 

de 19,0 ± 2,5 Kg distribuídos em um delineamento em blocos casualizados. Os tratamentos consistiam em 

diferentes níveis de substituição, do milho pela palma forrageira nos níveis de 0, 250, 500 e 750 g/Kg. As 

análises laboratoriais foram realizadas através da metodologia descrita pelo INCT-CA (Detmann et al., 2012). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas através do teste de Tukey a 

5%. Houve redução (P<0,05) no consumo de matéria seca expresso em g/dia, e no consumo de matéria 

orgânica, com maiores valores observados para as dietas com 0g e 250g de inclusão da palma forrageira, 

enquanto houve aumento no consumo de matéria mineral com o incremento da palma forrageira, em que, 

maiores valores foram observados para as dietas com 500 e 750g/kg de palma forrageira, provavelmente 

devido ao elevado teor de minerais presente neste alimento e, assim, nas dietas dos animais. A diminuição no 

consumo de matéria seca está relacionada ao baixo teor de matéria seca das dietas com maiores concentrações 

de palma forrageira. O consumo de fibra em detergente neutro, carboidratos não fibrosos e nutrientes 

digestíveis totais, foram menores para a dieta com alta concentração de palma forrageira, devido ao menor 

consumo de matéria seca. Enquanto o consumo de extrato etéreo foi maior. Oliveira et al (2007) trabalhando 

com dietas que consistiam de uma ração completa, em cinco níveis de palma na substituição total ao milho e 

parte do feno de capim-tifton, quando as proporções de palma forrageira nas dietas aumentaram, o consumo 

de matéria seca diminui linearmente. A oferta de até 250g/Kg de palma forrageira associado a dietas contendo 

alto concentrado não afeta o consumo de matéria seca e nutrientes em cordeiros. 
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RESUMO  

A hidratação e ensilagem do grão de milho aumenta a digestibilidade do amido no rúmen e pode influenciar a 

qualidade da carne em cabritos. A palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill.) pode ser uma boa opção no 

processo de hidratação por possuir alto teor de umidade. Objetivou-se avaliar os parâmetros físico-químicos 

de carne de cabritos alimentados com silagens de milho hidratado com diferentes aditivos. Trinta e dois 

cabritos com PC inicial de 16,7 ± 2,5 kg e três meses de idade foram distribuídos em DBC em quatro 

tratamentos. Os tratamentos foram: controle (concentrado padrão) e as silagens de grão de milho moído 

hidratado com água (SMHA), palma forrageira (SMHP) e soro de leite (SMHS). As dietas que continha 

silagem de grão de milho moído substituíram na mesma proporção (415 g kg−1) o milho moído (controle) em 

uma dieta contendo farelo de soja (170 g kg−1) e mistura de mineral (15 g kg−1) como concentrado (600 g kg−1) 

e feno de Tifton-85 como volumoso (400 g kg−1). Os animais permaneceram confinados recebendo as dietas 

por 57 dias. Após 24 h do abate, amostras do músculo longissimus lumborum das carcaças foram coletadas 

para avaliação da perda por cocção (PPC), capacidade de retenção de água (CRA), força de cisalhamento (FS) 

e índices de coloração (luminosidade L*, vermelho a* e amarelo b*). Com auxílio de potenciômetro com 

eletrodo de inserção, mensurou-se o pH da carne 24 h post mortem. Os resultados foram submetidos à análise 

de variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste T utilizando o PROC MIXED do SAS Software 

9.4, a 5 % de probabilidade. A PPC foi maior em cabritos alimentados com SMHP (29,9%) em à dieta controle 

(21,3%), SMHS (20,5%) e SMHA (17,5%), provavelmente devido a maior concentração de carboidratos 

solúveis. Os valores médios de pH (5,6), CRA (77,6%), FC (6,27 N), e índices de coloração L* (40), a* (16,1), 

e b* (-1,04) da carne dos cabritos não foram influenciadas (P>0,05) pelo tipo de aditivo da silagem. Os valores 

de pH estão dentro dos padrões normais para carne caprina. As silagens de grão de milho moído no nível de 

415 g kg-1 substituindo o milho moído na dieta de cabritos é recomendada pois demonstrou-se mais eficiente, 

porque melhora os parâmetros físico-químicos da carne. 
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RESUMO  

A ureia pode ser utilizada para substituir alimentos proteicos como uma fonte de nitrogênio não proteico, no 

entanto sua utilização é limitada por ser rapidamente degradada à amônia no rúmen, causando intoxicação 

quando utilizada em altos níveis. Para incrementar o uso de ureia, aumentando a proteína da dieta e reduzindo 

o risco de intoxicação, a microencapsulação de ureia com materiais naturais graxos para liberação lenta torna-

se uma alternativa. Desta forma, este estudo tem o objetivo de testar o uso da gordura vegetal como 

encapsulante da ureia a partir do comportamento ingestivo de cordeiros. Foram utilizados 32 cordeiros 

mestiços de Santa Inês, confinados em baias individuais por 74 dias. Os animais foram distribuídos em um 

experimento em blocos casualizados com 4 tratamentos e 8 repetições, sendo os tratamentos constituídos da 

inclusão da ureia microencapisulada (60% de gordura vegetal e 40% de ureia) nos níveis de 1,25%; 2% e 3%, 

na dieta total que continha 30% de feno de Tifiton-85 e 70% de concentrado, composto de silagem de milho 

reidratado com palma, milho moído, farelo de soja, sal mineral e a ureia sem microencapsulação (0,5%) como 

testemunha. Nos 34º e 56º dias experimentais foram observados o comportamento ingestivo dos animais 

durante 24h, sendo registrado o comportamento de ingestão, ruminação e ócio. Os valores obtidos foram 

submetidos ao teste de normalidade e foram submetidos a análise de variância e teste de regressão (com 5% 

de significância) com a utilização do PROC MIXED do SAS 9.4. A ureia microencapsulada nos níveis testados 

não alterou o comportamento ingestivo dos animais, sendo observado para os tempos de ruminação, ingestão 

e ócio os valores médios de 389 min (P = 0,297), 186 min (P = 0,152) e 865 min (P = 0,738), 

respectivamente.  A similaridade no comportamento ingestivo entre os níveis de ureia microencapsulada 

testadas pode ser justificada pela formulação da dieta ter utilizado a mesma proporção de volumoso: 

concentrado e pela similaridade no conteúdo proteico e fibroso das dietas, sendo estes os principais fatores 

responsáveis por alterar o comportamento ingestivo dos animais ruminantes. Desta forma a ureia 

microencapsulada pode ser utilizada na alimentação de ovinos até o nível de 3% na dieta total sem alterar o 

comportamento ingestivo.  
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RESUMO  

Para melhorar a produtividade animal com o incremento da densidade energética das dietas, se tem procurado 

fontes de lipídios como as gorduras protegidas. Com base na hipótese de que a inclusão de lipídios em dietas 

para cordeiros confinados produzirá incrementos na eficiência do balanço de nitrogênio e nas características 

produtivas, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da inclusão de diferentes fontes de lipídios sobre 

o balanço de nitrogênio de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros, machos inteiros, Dorper x 

Santa Inês, com 3 meses de idade e peso corporal médio de 22,27 ± 2,79 kg, alojados em baias individuais e 

distribuídos aleatoriamente nos tratamentos em delineamento experimental Inteiramente Casualizado. Foram 

testados cinco tipos de dietas: sem inclusão de gordura (CO), com inclusão de óleo de soja (OS), com inclusão 

de grão de soja (GS), com inclusão de sais de cálcio de ácidos graxos (SCAG) e com inclusão de gérmen de 

milho (GM). O período experimental teve duração de 109 dias, com 15 dias prévios para adaptação dos 

animais. No dia 90 do período experimental foram coletadas amostras de urina. Para a coleta, foram utilizados 

funis atados ao animal mediante a utilização de arneses e adaptados com uma mangueira. O balanço de 

nitrogênio foi calculado pela diferença entre o N consumido, N fecal e urinário. Os dados foram interpretados 

por análise de normalidade e variância e quando significativas as médias foram comparadas pelo teste Tukey 

a 5% de probabilidade por médio do PROC MIXED do programa SAS. A inclusão de diferentes fontes de 

lipídeos na dieta de cordeiros confinados influenciou as concentrações de creatinina dos cordeiros confinados. 

Assim, se observa que a maior concentração de creatinina foi registrada com a dieta GM, sendo superior à 

concentração de creatinina registrada com as dietas GS e SCAG. A excreção urinaria de nitrogênio e ureia não 

foram influenciadas pela inclusão de diferentes fontes de gordura na dieta de cordeiros confinados. A diferença 

na concentração de creatinina observada no presente experimento poderia ser explicada pelo consumo de 

alimento, considerando que diferentes dietas poderiam influenciar em diferentes excreções de creatinina em 

animais de raça e idade. Percebe-se que a inclusão de fontes de gordura na dieta de cordeiros confinados 

manteve eficiente o balanço de nitrogênio dos animais.   
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RESUMO  

A utilização de gorduras na dieta de ovinos confinados é baseada nos resultados obtidos na produção e 

qualidade de carcaças, a partir de dietas concentradas de alta densidade energética, podendo contribuir com a 

redução dos custos na produção, além de melhorar o desempenho e a eficiência alimentar. Com isso, objetivou-

se avaliar os efeitos da inclusão de diferentes fontes de gordura sobre o ganho de peso e características da 

carcaça e da carne de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros, Dorper x Santa Inês, com 3 meses 

de idade e peso corporal médio de 22,27 ± 2,79 kg, alojados em baias individuais e distribuídos aleatoriamente 

nos tratamentos em delineamento experimental Inteiramente Casualizado. O período experimental teve 

duração de 109 dias, com 15 dias prévios para adaptação dos animais. Foram testados cinco tipos de dietas: 

sem inclusão de gordura (CO), com inclusão de óleo de soja (OS), com inclusão de grão de soja (GS), com 

inclusão de sais de cálcio de ácidos graxos (SCAG) e com inclusão de gérmen de milho (GM). Os animais 

foram pesados no dia um do experimento e a cada 23 dias, precedidos por jejum de 16 horas, antes de cada 

pesagem. Com os valores da pesagem foram calculados o ganho de peso total e o ganho de peso diário. Os 

dados foram interpretados por análise de normalidade e variância e quando significativas as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade por médio do PROC MIXED do programa SAS. O ganho 

médio diário dos cordeiros alimentados com a dieta SCAG foi superior ao obtido com as dietas GS e GM. Os 

cordeiros alimentados com a dieta SCAG tiveram maior taxa relativa de crescimento, do que com a GM. A 

eficiência alimentar e a conversão alimentar foram similares entre os cordeiros alimentados com diferentes 

fontes de lipídeos. O maior ganho médio diário com a dieta SCAG, pode ser explicado pela melhor utilização 

da energia metabolizável a partir dos ácidos graxos dos sais de cálcio. Provavelmente, houve baixa 

digestibilidade das dietas GS e GM, influenciando assim a disponibilidade de energia para deposição de 

músculo dos cordeiros, consequentemente, influenciando no ganho médio diário e no peso final dos cordeiros. 

Percebe-se que a inclusão de sais de cálcio de ácidos graxos na dieta de cordeiros confinados melhora o 

desempenho produtivo, sem comprometer as características da carcaça e da carne.  
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RESUMO  

O aporte nutricional adequado aos animais, associado a baixo custo de alimentação e manutenção do 

desempenho dos animais é um dos principais objetivos da nutrição de animais ruminantes. A gordura protegida 

na forma de sais de cálcio de ácidos graxos se apresenta como uma alternativa a ser utilizada na alimentação 

de ruminantes de forma a potencializar seu desempenho em confinamento. O objetivo desta é passar pelo 

rúmen de forma inerte e se dissociar no ambiente ácido do abomaso, tornando-se disponível para digestão e 

absorção no intestino. Com isso, objetivou-se avaliar o consumo de ovinos alimentados com diferentes 

proporções de concentrado associados ou não com gordura protegida.   O experimento foi conduzido na 

Fazenda Experimental São Gonçalo dos Campos da Universidade Federal da Bahia. Utilizou-se 64 cordeiros 

machos inteiros Santa Inês, com peso corporal médio de 20,07 ± 0,25 kg. Teve duração de 57 dias, sendo 

precedidos de 10 dias para adaptação. Os animais foram distribuídos em DBC com esquema fatorial 4x2 

referente as relações de concentrado: volumoso (40:60; 50:50; 60:40 e 70:30) e a inclusão ou não da gordura 

protegida (GP) na dieta. A silagem de milho foi o volumoso e concentrado foi formulado a base de farelo de 

soja, milho moído, ureia, mistura mineral, calcário calcítico, bicarbonato de sódio e a presença ou não da GP. 

O ajuste da ração ofertada diariamente foi de 10% de sobras. O consumo dos nutrientes foi calculado pela 

diferença entre a quantidade do nutriente presente nos alimentos fornecidos e a quantidade do nutriente 

presente nas sobras, expressando o resultado em g dia-1. Os resultados foram submetidos à análise de variância, 

sendo o efeito de nível de concentrado avaliado através de contrastes polinomiais ortogonais sendo considerado 

5% de significância para todas as análises.     A inclusão da GP reduziu o consumo de MS (P=0,0058) e 

consequentemente, dos nutrientes como MO (P=0,0035), PB (P=0,0079), FDN (P=0,0096), CT (P=0,0005) e 

CNF (P=0,0001) com exceção do EE (P<,0001) que aumentou com a presença da gordura. A redução no 

consumo voluntário dos animais pode estar associada a alta capacidade seletiva dos ovinos. Para Pinto et al 

(2011), a redução do consumo para os tratamentos com a adição de GP foi devido ao maior conteúdo energético 

pela adição de lipídeos na dieta, limitando o CMS, uma vez que a gordura contém mais do que o dobro da 

energia em comparação com os carboidratos. Com o aumento da proporção de concentrado na dieta, reduziu 

linearmente o CFDN (P=0,0001) e aumentou o CCNF (P=0,0195). O aumento do CCNF está associado ao 

maior teor deste nutriente na dieta uma vez que quando se aumenta o concentrado na dieta, o volumoso é 

reduzido e consequentemente se aumenta o teor de CNF, aumentando seu consumo.   A inclusão de gordura 

protegida na dieta de cordeiros confinados proporciona redução do consumo de matéria seca e 

consequentemente dos nutrientes, porém não altera a ingestão de nutrientes digestíveis totais. 
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RESUMO  

Em Minas Gerais, as regiões Norte e Nordeste são as mais tradicionais na criação de pequenos ruminantes para 

corte, setor que contribui substancialmente na agricultura familiar, tem importante papel socioeconômico em 

regiões semiáridas e apresenta um mercado promissor. O potencial genético dos rebanhos é um dos fatores que 

influenciam na produtividade e oferta de carne ou leite. Objetivou-se identificar os sistemas de criação e as 

raças de caprinos e ovinos no semiárido mineiro. O estudo foi realizado em 35 propriedades rurais pertencentes 

a nove cidades do semiárido mineiro. Foram aplicados questionários por meio de entrevistas abordando 

informações sobre as raças, objetivo de produção e sistema de criação. Dos entrevistados, 54% criam ovinos, 

sendo 26% da raça Santa Inês, 21% da raça Dorper e 11% são ovinos sem padrão racial definido (SPRD). Em 

17% das propriedades são criados caprinos, sendo 67% SPRD e 17% da raça Saanen. Em 29% das propriedades 

criam as duas espécies, caprinos e ovinos, sendo que 30% criam raças Dorper, Santa Inês e caprinos SPRD, 

em 20% são criados ovinos e caprinos SPRD, em 10% das propriedades existem raças Dorper, Santa Inês e 

Boer, 10% raças Saanen e Santa Inês, 10% raças Boer e Dorper e 10% Santa Inês e caprinos SPRD. Observa-

se a preferência dos produtores em criar ovinos das raças Santa Inês e Dorper e caprinos SPRD. Do objetivo 

de criação, em propriedades que criam apenas ovinos, 52,6% das propriedades destinam os animais à 

subsistência, 42,1% a produção de carne e 5,3% a subsistência e produção de carne. Nas propriedades que 

criam caprinos, 66,6% destinam os animais à subsistência, 16,7% a produção de leite e 16,7% a produção de 

leite e de carne. Esses resultados nos permitem observar que a comercialização não é o fim principal das 

criações. Das propriedades onde criam ovinos, 57,9% utilizam o sistema extensivo, 36,8% o sistema semi-

intensivo e 5,3% utilizam o sistema intensivo. Das propriedades onde criam caprinos, 66,6% utilizam o sistema 

extensivo, 16,7% o sistema intensivo e 16,7% utilizam o sistema semi-intensivo. Nas propriedades onde criam 

caprinos e ovinos, 70% utilizam o sistema extensivo e 30% utilizam o sistema semi-intensivo. Conclui-se que 

a maioria dos animais são criados no sistema extensivo e a subsistência é o objetivo principal. A raça ovina 

Santa Inês tem a preferência dos produtores e a criação de caprinos SPRD acontece na maioria das 

propriedades. 
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RESUMO  

Um dos limitantes na produtividade da caprinocultura e ovinocultura são as nematodioses gastrintestinais, 

responsáveis por atraso no crescimento, queda nas produções de carne e leite e mortalidade. A utilização dos 

anti-helmínticos é a prática mais utilizada pelos produtores para tentar controlar a infecção por nematoides 

gastrintestinais. Objetivou-se identificar os princípios e forma de utilização dos anti-helmínticos no controle 

de nematoides gastrintestinais em ovinos e caprinos na região semiárida de Minas Gerais. O experimento foi 

desenvolvido em 34 propriedades rurais pertencentes a nove cidades na região Norte de Minas Gerais. Foram 

aplicados questionários, por meio de entrevistas, abordando informações sobre a utilização de anti-helmínticos, 

princípios ativos, alternância de princípios, forma de escolha, frequência de uso e período de utilização. O anti-

helmíntico mais utilizado foi o Albendazol (37%), seguido da Ivermectina (26%), Doramectina (14%), 

Levamisol (14%), Nitroxinil (6%) e Closantel (3%). Quando a utilização dos anti-helmínticos é realizada de 

maneira desordenada, sem o devido acompanhamento de um profissional capacitado, pode haver o surgimento 

de resistência parasitária aos anti-helmínticos.  Não há alternância de anti-helmínticos em 31% das 

propriedades. A não alternância facilita o desenvolvimento da resistência anti-helmíntica. A frequência da 

utilização foi: duas vezes ao ano (57%), uma vez ao ano (32%), quatro vezes ao ano (7%) e de três vezes ao 

ano (4%). A escolha do anti-helmíntico é realizada por indicação do vendedor em 36,6% das propriedades, 

31,7% por conta própria, 18,3% mediante recomendação técnica e 13,4% o de menor preço. Em 32% das 

propriedades a utilização dos anti-helmínticos acontece na entrada e saída das águas, em 25% na entrada/saída 

das águas e na seca, em 21% diante de quadro clínico característico, 18% somente nas águas e 4% a cada 90 

dias. Esses resultados mostraram que a maioria dos criadores faz a escolha do anti-helmíntico sem orientações 

de profissionais capacitados. A fim de assegurar a eficácia do princípio utilizado, é necessária a avaliação do 

anti-helmíntico por meio de testes de eficácia para estabelecer os princípios ativos aos quais os parasitas são 

sensíveis. Os proprietários fazem o controle de nematoides gastrintestinais em ovinos e caprinos de maneira 

inadequada, o que pode favorecer o desenvolvimento da resistência anti-helmíntica, dificultando o controle 

efetivo destes parasitos.  
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RESUMO  

Atualmente no Brasil o rebanho de caprinos e ovinos tem 11.301.481 e 19.715.587 cabeças, respectivamente, 

segundo o IBGE (2019). No semiárido destaca-se a criação em sistema extensivo, com baixo nível tecnológico, 

onde maioria são para subsistência, e a comercialização em outras regiões, o que traz mais importância para a 

atividade que também contribui para a fixação do homem no campo e se estabelece como uma ferramenta 

relevante, tanto no contexto econômico, pela geração de fonte de renda para pequenos produtores, quanto no 

contexto sociocultural, pela perpetuação da atividade produtiva para as gerações seguintes, diminuindo as 

chances de êxodo rural. Objetivou-se identificar e quantificar os rebanhos de ovinos e caprinos da região 

semiárida no norte de Minas. O estudo foi realizado em 35 propriedades rurais pertencentes a nove cidades na 

região Norte de Minas Gerais. Foram aplicados questionários por meio de entrevistas abordando informações 

sobre a criação e número de animais. Do total de propriedades da região estudada, 40% criam até 50 animais, 

37,14% criam de 51 a 100 animais, 20% criam de 101 a 200 animais e apenas 2,86% criam 201 a 700 animais. 

Das espécies de animais criadas, 54% dos proprietários criam ovinos, 17% caprinos e 29% criam ambas as 

espécies. Observou-se que a atividade principal das propriedades não era a criação de pequenos ruminantes. 

Em 37,14% das propriedades a criação de caprinos e ovinos é considerada atividade principal, em 25,71% 

acontece com outras atividades, em 20% das propriedades a bovinocultura de corte foi considerada a principal 

atividade, em 8,57% a caprinovinocultura acontece com outra atividade e em 5,72% a bovinocultura de leite 

foi dada como principal atividade. As outras atividades foram a fruticultura (50%), Hobby (25%), 

Equinocultura (8,34%), Apicultura (8,33%) e Horticultura (8,33%). Conclui-se que a criação de caprinos e 

ovinos no semiárido mineiro é formada por pequenos rebanhos, sendo os ovinos a espécie predominante. 

Outras atividades ainda se sobressaem e são consideradas principais na maioria das propriedades, sendo a 

caprinovinocultura uma atividade secundária. 
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RESUMO  

O gérmen integral de milho (GIM) é um coproduto do milho que apresenta teores de extrato etéreo que variam 

entre 41% a 44%, e ácido linoleico entre 44% e 56%. Dessa forma hipotetiza-se que, considerando suas 

características nutricionais, o GIM pode ser utilizado parcialmente em dietas para cordeiros, como fonte de 

energia sem alterar a eficiência alimentar e o desempenho produtivo animal. Desta maneira, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a inclusão de GIM (0, 30, 60, 90 e 120 g/kg de MS), uma fonte de ácido linoleico, 

sobre o desempenho produtivo de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros, machos Santa Inês, 

não castrados, com 4 meses de idade e peso corporal médio de 22,1 ± 4,0 kg, distribuídos em DIC com cinco 

dietas e oito repetições. O período experimental foi de 67 dias, precedidos de 15 dias para adaptação. Para 

determinação do desempenho, os cordeiros foram pesados no primeiro e último dia experimental, após 16 

horas de jejum de sólidos. Foram calculados o ganho médio total (GMT), o ganho médio diário (GMD), e a 

eficiência alimentar (EA). Não houve influência no desempenho (P > 0,05) com a inclusão do GIM na dieta 

de cordeiros confinados. A inclusão de GIM não influenciou no ganho de peso e eficiência alimentar, com 

respectivos valores médios de 232 g/dia e 188 g de ganho/kg de MS ingerida. O ganho de peso esteve de 

acordo com os requerimentos dos cordeiros utilizados para formular a dieta balanceada. O conteúdo de extrato 

etéreo do GIM, pode ter contribuído para maior densidade energética da dieta. Além disso, pode também ter 

condicionando os cordeiros ao maior aproveitamento da proteína dietética para o crescimento muscular e o 

uso da energia alimentar para a manutenção fisiológica.  Com base nos dados apresentados, recomenda-se o 

uso do GIM em até 120g/kg de MS, na dieta total, como fonte alternativa de energia para cordeiros confinados.  

PALAVRAS-CHAVE: Ovinos; Coproduto; Eficiência Alimentar 

ACKNOWLEDGMENTS  

Agradecimentos à FAPESB,  a CNPQ e a UFBA. 

 

  



180 

 

PERFIL SANGUÍNEO DE CABRITOS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO 

NÍVEIS DE ÓLEO DE SOJA 

 
Olga Cedro de Menezes 1; Ana Patricia David Oliveira 2; Braulio Rocha Correia 3; Joeldson da Silva 

Carvalho 4; Diana Cravo Reis 5; Vitor Monteiro de Carvalho 6; Laura Nicole Filipin da Costa 7; 

Adriana Regina Bagaldo 8 

 
1 Universidade Federal da Bahia; 2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 3 Universidade Federal de 

Sergipe; 4 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 5 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 6 

Unyleya; 7 Universidade Federal da Bahia; 8 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

RESUMO  

A utilização de lipídios na nutrição de animais confinados é uma alternativa para o aumento da densidade 

energética das dietas, além de aumentar a capacidade de absorção de vitaminas lipossolúveis, fornecer ácidos 

graxos essenciais e atuar como precursores de diferentes metabólitos. O objetivo dessa pesquisa foi encontrar 

o melhor nível de inclusão de óleo de soja na dieta de cabritos utilizando os metabolitos sanguíneos como 

parâmetros para analisar a saúde animal. Foram utilizados 32 cabritos, castrados, Anglo Nubianos, com peso 

vivo inicial de 26 ± 3kg e distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado. Os animais foram 

alojados em baias individuais, com comedouros e bebedouros, receberam níveis de óleo de soja (0, 2, 4 e 6% 

da MS da dieta) na dieta total duas vezes ao dia, na proporção de volumoso: concentrado (50:50). As dietas 

foram formuladas com 14% de PB, para ganho de peso diário de 200g. O sangue foi coletado via vácuo, na 

jugular 4 horas após a alimentação, centrifugados e armazenado soro e plasma. As analises foram feitas 

utilizando kits comerciais e a leitura através de espectrofotometria. Os dados foram analisados por meio do 

comando PROC GLM do SAS 9.1®. As concentrações de albumina, ureia, ácido úrico e proteínas totais não 

foram alteradas com a inclusão de óleo de soja, contudo o colesterol total aumentou (P<0,05). As concentrações 

de colesterol com a inclusão de até 2% de óleo de soja (83,2 mg/dL;) estão dentro do padrão de 80 a 130mg/dL; 

nos níveis de 4% (141,8 mg/dL) e de 6% de inclusão (153,8 mg/dL) estão acima do limite recomendado. O 

colesterol tem importantes funções biológicas, sendo precursor dos hormônios esteroidais e dos ácidos biliares 

e também fazendo parte da estrutura das membranas e o colesterol total é considerado indicador adequado do 

total de lipídeos no plasma, uma vez que corresponde a, aproximadamente, 30% do total e têm uma relação 

direta com a alimentação do animal. A concentração de ureia sanguínea e urinária está diretamente 

correlacionada com o teor de proteína na dieta. Apesar de ter ocorrido uma diminuição do consumo de PB dos 

caprinos alimentados com óleo de soja, essa diminuição não foi o suficiente para afetar a concentração da ureia 

sérica. Desta forma, pode-se incluir até 6% de óleo de soja na dieta de cabritos sem comprometer a saúde 

animal. 
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RESUMO  

A raça Morada Nova é uma das principais raças localmente adaptadas de ovinos explorada para produção de 

carne e pele. Ainda são poucos os estudos com consumo alimentar residual (CAR) para cordeiros e, 

principalmente com a raça Morada Nova. Portanto, os resultados da presente pesquisa podem ser necessários 

para nortear possíveis programas de seleção, além de possibilitar o melhoramento genético da raça, uma vez 

que, selecionando animais que consomem menos, sem que tenham prejuízo no desempenho, trará vantagens 

em todo sistema produtivo. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito de dietas formuladas conforme National 

Research Council – NRC (2007), com e sem restrição de nutriente, sobre os valores de CAR. 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. Foram utilizados vinte e oito borregos Morada Nova, machos, inteiros, com idade 

média de 161 dias de idade e peso corporal médio inicial de 19,04±2,94 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. A composição centesimal e química (%) das dietas foram para 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) e 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) e calcário (0,80).  A ração peletizada 

foi fornecida ad libitum em cocho automatizado (sistema GrowSafe®, GrowSafe® System Ltda.). Aos 64 dias, 

os animais alcançaram o peso corporal médio de 28,69±4,04 kg, momento em que foram abatidos. O consumo 

alimentar residual foi obtido pela diferença do consumo observado pelo consumo predito. Para a análise de 

variância e comparação das médias, utilizou-se o teste F a 5% de probabilidade. Não foi observado efeito 

(P>0,05) de dieta sobre o CAR. Recomenda-se a adoção de dieta formulada com 85% das exigências prescritas 

pelo NRC (2007) para terminação de borregos Morada Nova sob confinamento, pois os valores de CAR 

observados na dieta D100% foram negativos. 
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RESUMO  

A raça Morada Nova apresenta considerável participação na produção de carne ovina na região semiárida do 

Brasil. Desta forma, estudos relacionados às medidas biométricas deste grupo racial são essenciais para o 

desenvolvimento de programas de seleção, bem como pela necessidade de mais informações para a decisão de 

manter ou descartar o animal do rebanho visando incrementar a viabilidade do sistema de produção de 

ovinos.  Além disso, a adoção de estratégias que facilitem a predição do peso para controle zootécnico é um 

importante fator para o aprimoramento desta atividade. Portanto, objetivou-se determinar as correlações entre 

peso corporal (PC) com o perímetro (PT) e a profundidade (PfT) torácica e estimar uma equação de predição 

do PC de ovinos Morada Nova. Foram analisados os dados referentes a 169 fêmeas de diferentes idades, da 

raça Morada Nova das variedades branca e vermelha, pertencentes à Fazenda Experimental Lavoura Seca e ao 

Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). As correlações entre as variáveis foram realizadas utilizando o PROC CORR do SAS On 

Demand (SAS Institute Inc., Cary, CA). Os valores de PC, PT e PfT variaram de 7 a 14 kg; 17,5 a 53,5 cm e 

9,5 a 90,5 cm, respectivamente. O PT apresentou significativa correlação positiva com o PC (0,84; P<0,01), 

bem como com PfT (0,59; P<0,01). A equação de predição do PC obtida foi PC = -22,10 + 0,69*PT (R= 0.71 

e P<0,01), em que a cada centímetro de aumento no perímetro torácico, o peso corporal dos animais aumentava 

em 0,69 kg.  Devido à elevada correlação entre as variáveis avaliadas no presente estudo, pode-se inferir que 

o perímetro torácico pode ser utilizado como preditor do peso corporal em fêmeas Morada Nova. 
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RESUMO  

As condições climáticas da região Árida Semiáridas do mundo, ocasionadas pelas secas periódicas de maior 

ou menor intensidade, afetam diretamente a potencialidade da produção animal devido, a irregularidade na 

distribuição temporal e espacial das chuvas e a menor quantidade e qualidade de forragens nessas regiões (Ben 

Salem e Smith, 2008). O uso da palma forrageira que é uma planta adaptada a essas regiões áridas e semiáridas 

apresenta algumas particularidades como eficiência no uso da água e por ser considerada uma fonte de recurso 

hídrico (LOPES et al., 2019). Com isso, objetivou-se analisar o consumo em L/dia, de água em cordeiros 

confinados alimentados com palma forrageira Orelha-de-Elefante Mexicana (OEM) associada a dieta de alto 

concentrado. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Foram utilizados 32 cordeiros mestiços Santa Inês, não-castrados, com peso corporal médio de 

19,0 ± 2,5 Kg, sob protocolo CEUA N° 9616280520. Os animais foram distribuídos em delineamento em 

blocos casualizados com quatro tratamentos e oito repetições. Foram avaliadas diferentes concentrações de 

palma forrageira associada a dieta de alto concentrado em níveis de 0, 250, 500 e 750 g/Kg. A ingestão diária 

de água foi determinada pela diferença entre a oferta e as sobras no intervalo de 24h00 e corrigidos pela taxa 

de evaporação, seguindo a formula: IAdiário = QAF – QAE – QS; em que: CAdiário = ingestão de água do 

dia; QAOF = quantidade de água ofertada; QAE = quantidade de água evaporada; QS = quantidade de água 

que sobrou no bebedouro. As perdas insensíveis foram calculadas subtraindo-se a água perdida nas fezes e na 

urina pela entrada total de água (água de bebida + água do alimento + água metabólica). Os dados foram 

submetidos à análise de variância com comparação de médias pelo teste de Tukey a 5%. O consumo de água 

total apresentou diferença (P<0,05) para a dieta contento 750 g/Kg de palma forrageira, diminuindo a ingestão 

de água via bebida e aumentando a ingestão de água via alimento. A palma possui uma grande concentração 

de água (LINS et al., 2016) por isso, quanto maior a quantidade de palma presente na dieta, menor o consumo 

de água. A palma é uma fonte muito importante para o atendimento das exigências de água do animal e a sua 

utilização em regiões semiáridas e áridas pode suprir as carências que os animais enfrentam durante a seca.  
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RESUMO  

A suplementação concentrada é responsável por elevar o fornecimento de substrato aos microrganismos 

ruminais, contribuindo com a digestão de compostos fibrosos e com o desempenho animal. Entretanto, a 

utilização de grãos onera a produção e instiga a validação de estratégias que possibilitem a redução de custos. 

Objetivou-se avaliar o efeito da frequência da suplementação sobre o consumo e digestibilidade de nutrientes 

em dietas de ovinos terminados a pasto. O experimento foi realizado no Grupo de Estudos em Forragicultura 

e Produção de Ruminantes (EAJ/UFRN), localizado em Macaíba-RN. Utilizou-se 36 ovinos mestiços Santa 

Inês, sendo 18 machos e 18 fêmeas (135±18 dias; 17,0±1,5 kg) distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado e arranjados em fatorial 2x3, com dois sexos e três frequências de suplementação: SD (diária); SA 

(dias alternados) e SDD (intervalo de dois dias). Para ambas as estratégias suplementares, obedeceu-se ao nível 

de suplementação médio diário equivalente a 1% do peso corporal. Os animais foram mantidos em pasto de 

Panicum maximum cv. Massai das 8h às 16h e posteriormente suplementados em baias individuais. O 

concentrado continha milho grão moído, farelo de soja, complexo mineral, ureia, sulfato de amônia e cloreto 

de sódio. O consumo de pasto (CPAS) foi determinado pela combinação entre indicadores externo (LIPE®) e 

interno (FDNi). Adotou-se nível 5% de significância para comparação de médias pelo teste de Tukey. Não 

houve efeito do sexo ou interação ‘suplementação x sexo’. Os animais com SDD apresentaram superioridade 

para CPAS e consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), porém reduziram o consumo de concentrado, 

permitindo inferir que o maior intervalo na suplementação estimulou a ingestão de forragem. O consumo de 

matéria seca não foi influenciado pelas frequências de suplementação. Os coeficientes de digestibilidade da 

matéria seca foram semelhantes entre SD (49,16%) e SA (50,54%), mas superiores ao SDD (44,60%), o que 

pode ter decorrido do maior CPAS e CFDN para SDD. No entanto, a digestibilidade da fibra em detergente 

neutro não divergiu estatisticamente. Para a relação volumoso:concentrado da dieta consumida pelos animais, 

houve superioridade para SDD (68:32), sendo explicado pelo maior CPAS. A suplementação em intervalo de 

dois dias incrementou o consumo de pasto e reduziu a digestibilidade da matéria seca da dieta, contrário a 

suplementação alternada. Ovinos a pasto podem ser suplementados de forma intermitente. 
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RESUMO  

A utilização de suplementos concentrados possibilita melhora no fornecimento de nutrientes e incremento da 

produção de animais em pastejo, contudo, os grãos oneram o sistema e instigam a busca por estratégias de 

suplementação. Em sistemas de corte, as carcaças e cortes cárneos remetem à eficiência produtiva do sistema 

e valorização comercial do produto final.  Objetivou-se avaliar o efeito da frequência de suplementação sobre 

o peso e o rendimento de cortes cárneos de ovinos terminados a pasto. O experimento foi realizado no Grupo 

de Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP/EAJ/UFRN), localizado em Macaíba/RN. 

Utilizou-se arranjo experimental inteiramente casualizado, com 18 cordeiros mestiços Santa Inês, machos e 

não emasculados (135 ± 18 dias; 17,5 ± 3,0 kg), distribuídos em três frequências de suplementação: diária 

(SD), dias alternados (SDA) e intervalo de dois dias (SDD), com nível médio diário de suplementação 

equivalentes a 1% do peso vivo dos animais. Os animais foram manejados em pasto de Panicum maximum cv. 

Massai das 8h às 16h e, posteriormente, suplementados em baias individuais. O concentrado foi composto por 

milho moído, farelo de soja, complexo mineral, cloreto de sódio, ureia e sulfato de amônia. Após 100 dias de 

suplementação, os animais foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos por 16 horas e, posteriormente, 

insensibilizados, sangrados, esfolados e eviscerados, sendo retirada a cabeça e as patas. As carcaças foram 

alocadas em câmara frigorífica (± 4ºC) durante 24h e, em seguida, seccionadas longitudinalmente, sendo as 

meias-carcaças pesadas, e as esquerdas divididas em seis regiões anatômicas, originando os cortes cárneos: 

paleta, pescoço, costelas, serrote, lombo e pernil. Adotou-se nível de 5% de significância, pelo teste de Tukey. 

Verificou-se superioridade da SDA para os pesos de paleta (878g; 896g; 748g), pescoço (442g; 471g; 391g), 

costela (740g; 764g; 609g), serrote (413g; 435g; 338g) e pernil (1.513g; 1.562g; 1.269g) para SD, SDA e SDD, 

respectivamente. Entretanto, não houve influência sobre o rendimento dos cortes cárneos. A frequência de 

suplementação não altera o rendimento dos cortes, entretanto, a suplementação em dias alternados eleva o peso 

dos cortes cárneos. 

PALAVRAS-CHAVE: Carcaça; Concentrado; Cordeiro 
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RESUMO  

A ovinocultura no Brasil é responsável pela produção  de lã, carne, couro e leite. Na região Nordeste, a 

produção é realizada em pequenas propriedades, caracterizadas pela agricultura familiar, em que há o 

aproveitamento não apenas da carcaça do animal, como também dos componentes não carcaça, que compõem 

pratos regionais da referida região. O uso do sistema itensivo em confinamento tem se tornado cada vez mais 

comum na região, com intuito de reduzir o tempo de acabamento dos animais, porém nesse tipo de sistema 

tem como limitação o alto custo com alimentação. Uma alternativa é o uso de coprodutos na alimentação 

animal. No estado do Maranhão, os coprodutos provenientes da indústria do coco babaçu são apontados como 

opção alimentar para ruminantes, dentre esses se destaca a borra de babaçu, que possui cerca de 10% de extrato 

etéreo e 20% de proteína bruta. Entretanto, ainda não existe na literatura dados publicados com os potenciais 

efeitos da adição da BB na alimentação de cordeiros em crescimento. Dessa forma, o objetivo neste trabalho 

foi avaliar a adição de teores crescentes de borra de babaçu na dieta sobre o rendimento de componentes ão 

carcaça. Vinte e oito ovinos não castrados (Peso inicial: 20±3 kg) foram distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado. As dietas experimentais consistiram em teores crescentes de inclusão da borra do 

babaçu na dieta (0, 5, 10, e 15% na matéria seca total da dieta). O experimento teve duração de 60 dias, com 

um período inicial de 10 dias para adaptação dos animais às baias, ao manejo e às dietas experimentais, e 50 

dias de confinamento. Em seguida, os animais foram submetidos a jejum de sólidos de 14 horas, abatidos e as 

vísceras foram imediatamente pesadas. Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando 

significativos (P<0,05), aplicou-se regressão linear e quadrática. O peso inicial dos animais foi utilizado como 

covariável. A adição da borra de babaçu  não modificou (P > 0,05) o peso e rendimento do rúmen, retículo, 

omaso, abomaso, intestino delgado, intestino grosso, sangue, patas, língua, coração, traqueia + pulmão, fígado, 

baço e rins. A borra de babaçu pode ser adicionada no nível de até 15% na dieta de ovinos em terminação, sem 

afetar negativamente o peso dos componentes não carcaça. 

PALAVRAS-CHAVE: ovinocultura; alimentos alternativos; confinamento 
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RESUMO  

Os coprodutos do coco babaçu são apontados como opção alimentar para ruminantes, sendo uma alternativa 

para minimizar os custos com a alimentação. Dentre os coprodutos oriundos da indústria do babaçu, a borra 

de babaçu vem sendo fornecida aos animais como forma de substituição ao milho e soja,entretanto, ainda não 

existem dados científicos que comprovem sua eficácia. Dessa forma, os objetivos neste estudo foram avaliar 

os efeitos da adição de teores crescentes de borra de babaçu na dieta de ovinos sobre as características de 

carcaça e rendimento de cortes comeciais. Vinte e oito ovinos mestiços Santa Inês(peso inicial de 20± 3 Kg) 

foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e sete repetições, os 

quais foram alimentados com dieta contendo, 0, 5, 10 e 15% de borra de babaçu em % de matéria seca. O 

período experimental em baias individuais providas de comedouro, bebedouro e saleiro. Após o período de 

confinamento (60 dias), os animais foram abatidose e  as carcaças foram pesadas. Posteriormente, as mesmas 

foram resfriadas em uma câmara de resfriamento a 4°C durante 24 horas e em seguida, foram realizados os 

cortes comerciais para determinação dos seus pesos e respectivos rendimentosOs dados foram submetidos a 

análises de variância, quando significativo a P < 0,05, aplicou-se os polinômios ortogonais para verificação do 

efeito linear e/ou quadrático. A adição da borra de babaçu na dieta dos animais não afetaram  (P>0,05) as 

características de carcaça, peso vivo ao abate, peso da carcaça quente, peso do corpo vazio, peso da carcaça 

fria, rendimento da carcaça quente, rendimento da carcaça fria e rendimento biologico, apresentando média de 

(30,11), (13,91), (24,07), (13,62), (46,40%), (45,43%) e (57,77%) respectivamente. Os rendimentos médios 

de carcaça quente e fria foram 46,40% e 40,43%, respectivamente.O rendimento médio dos cortes comercias 

perna, lombo, pescoço e matambre apresentou média de (32,76%); (7,55%); (19,07%), (27,83%), (6,64%) e 

(6,11%) respectivamente. O uso da borra de babaçu na alimentação de ovinos não afetou negativamente o peso 

e rendimento da carcaça desses animais, assim como também não sofreu influência negativa sobre o 

rendimento e o peso dos cortes comerciais, podendo ser adicionado até 15% na dieta de ovinos em terminação. 

PALAVRAS-CHAVE: ruminantes; características quantitativas; alimento substituto 

  



188 

 

 

PERDAS NA SILAGEM DE CANA EM RAÇÃO TOTAL COM ADIÇÃO DE 

SUBPRODUTOS DO BABAÇU COMO ALTERNATIVA NUTRICIONAL PARA OVINOS 

 
Rodrigo Alves de Sousa 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
1 UFMA, Chapadinha-MA; 2 UFMA, Chapadinha-MA; 3 UFMA, Chapadinha-MA; 4 UFMA, Chapadinha-

MA; 5 UFMA, Chapadinha-MA; 6 UFMA, Chapadinha-MA; 7 UFMA, Chapadinha-MA; 8 UFMA, 

Chapadinha-MA 

RESUMO  

A ensilagem da cana-de-açúcar representa um desafio, pois durante seu processo fermentativo, pode haver 

elevadas perdas de nutrientes, devido aos altos teores de carboidratos solúveis presentes na sua composição, 

que favorecem a fermentação alcoólica pelo crescimento da população de leveduras. Os concentrados atuam 

como aditivos, elevando os teores de matéria seca, e melhorando o perfil de fermentação, podendo reduzir as 

perdas. Assim, se faz importante avaliar as perdas em silagens de ração total com subprodutos do babaçu, 

como alternativa nutricional para ovinos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

(DIC) com quatro tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na forma de ração total (SRT) 

eram compostas por 50% de volumoso e 50% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de cana-de-

açúcar (SC); silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; 

silagem de ração total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com 

inclusão da torta do babaçu (SRTT). Os silos foram pesados antes e após o período de fermentação (45 dias), 

no dia da ensilagem e na abertura foral recolhidas amostras que foram submetidas a pré secagem, 

posteriormente foram realizadas as análises. As perdas por efluente foram calculadas baseadas na diferença de 

peso da areia e relacionadas com a massa de forragem fresca no fechamento, assim como a perda por gases 

que foi calculada por simples diferença de peso do momento da ensilagem e no momento da abertura do silo, 

onde os silos utilizados eram dotados de válvula de bunsen para quantificação dos gases, a recuperação da 

matéria seca foi estimada através de equações. Os dados foram comparados utilizando o teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED do SAS. Houve efeito significativo para 

todas as variáveis avaliadas, foram constatadas moires (P<0,0001) perdas por gases e efluentes para a silagem 

SC em relação as SRT. As SRT obtiveram maiores valores de RMS em relação à SC (P<0,0001). Onde se 

obteve valores de recuperação de matéria seca de 73,37; 83,74; 82,08; 83,92 respectivamente. Assim adição 

dos subprodutos do babaçu tem efeito positivo, reduzindo as perdas e melhorando a recuperação de matéria 

seca do material ensilado.  
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RESUMO  

A industrialização do milho gera grandes e variadas quantidades de produtos e coprodutos, com potencial 

nutritivo para alimentação animal. Destaca-se o gérmen integral de milho (GIM) que poderá gerar uma nova 

alternativa de ingrediente energético. O objetivo foi avaliar os efeitos da inclusão do GIM sobre os parâmetros 

sanguíneos de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros da raça Santa Inês, machos, não castrados, 

com aproximadamente 4 meses de idade e peso corporal médio de 20,4 ± 3,6 kg, em delineamento experimental 

inteiramente casualizado com 5 dietas experimentais (níveis de gérmen integral de milho de 0, 30, 60, 90 e 

120 g/kg MS) e 8 repetições. Utilizou-se um período experimental de 67 dias. Os animais foram alimentados 

com volumoso e concentrado na proporção 50:50 com estimativa de ganho de peso de 200 g. No 60º dia foi 

realizada a coleta de 10 mL de amostra de sangue em tubos com anticoagulante. No plasma obtido foram 

mensuradas as concentrações plasmáticas de colesterol, triglicerídeos, proteínas totais, albumina, aspartato-

aminotransferase (AST), alanina-aminotransferase (ALT) e gama-glutamiltransferase (GGT). Os dados foram 

submetidos à análise estatística (PROC MIXED do SAS 9.4) utilizando o ajuste de contrastes polinomiais 

ortogonais linear e quadrático. Considerou-se o nível de 5% de probabilidade para o erro tipo I. Houve 

incremento (P=0,03) das proteínas totais com o aumento dos níveis de GIM na dieta. Contudo, o teor de 

albumina, o teor de globulina e a razão albumina:globulina apresentaram efeito quadrático (P < 0,01), onde o 

máximo teor de albumina (2,5 mg/dL) foi observado no nível de 29 g/kg MS. Entretanto, o mínimo teor de 

globulina (3,5 mg/dL) foi observado no nível de 30 g/kg MS de GIM. O aumento nas concentrações de 

proteínas totais indica que a inclusão de GIM não comprometeu negativamente o metabolismo proteico. A 

diminuição discreta nos níveis de albumina levou, consequentemente, a redução na relação 

albumina:globulina. Além disso, o aumento nos níveis de AST, que é uma enzima indicativa do perfil hepático, 

sugere uma leve lesão hepática, provavelmente pelo alto teor de EE da dieta, já que o metabolismo lipídico 

ocorre no fígado. Com base na avaliação dos metabólitos sanguíneos dos animais, o uso de gérmen integral de 

milho em até 120g/kg de MS, não compromete o status nutricional e metabólico de cordeiros confinados. 
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RESUMO  

A utilização de alimentos com altos teores de gordura, a exemplo do gérmen integral de milho (GIM), em 

dietas para ruminantes é uma ferramenta que quando utilizada corretamente, contribui para uma maior 

densidade energética, oferta de ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis na dieta, além de aumentar 

a eficiência da utilização de energia metabolizável para o crescimento por reduzir o incremento calórico. Desta 

forma, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da inclusão do GIM sobre balanço de nitrogênio em cordeiros 

confinados.. Foram utilizados 10 cordeiros da raça Santa Inês, machos, não castrados, com 4 meses de idade e 

peso corporal médio de 20,4 ± 3,6 kg, distribuídos em dois quadrados latinos 5 x 5. As dietas experimentais 

foram: níveis de GIM de 0, 30, 60, 90 e 120 g/kg MS), distribuídas em cinco períodos experimentais (15 dias 

de adaptação e cinco dias para coleta de dados e amostras). A coleta de urina e ensaio do balanço de nitrogênio 

ocorreu no 18º e 20º com coleta de urina total, por meio de mangueiras acopladas a funis em recipiente com 

100 mL de H2SO4. A determinação de nitrogênio foi seguindo o método da AOAC (2005; Método 968.06). O 

balanço aparente de nitrogênio (BN) foi calculado com as concentrações de nitrogênio ingerido, nas fezes, na 

urina e nas sobras. Os resultados foram submetidos à análise estatística segundo delineamento em quadrado 

latino (5 x 5) duplicado com significância de 0,05. A quantidade mínima de nitrogênio ingerido foi de 30,3 

g/dia observado no nível de 87 g/kg MS de GIM e o conteúdo mínimo de nitrogênio fecal foi 9,9 g/dia 

observado no nível de 88 g/kg MS de GIM, seguindo mesmo comportamento do consumo de proteína bruta 

(188,9 g PB/dia no nível de 82 g/kg MS de GIM). Apesar disso, o nitrogênio excretado na urina, além do 

nitrogênio retido e absorvido, não foi afetado pela inclusão de GIM (P > 0,05). Os valores observados estão 

de acordo valores obtidos em outros estudos que avaliam dietas com perfis nutricionais semelhantes. 

Considerando que o nitrogênio retido e absorvido dos animais não foi afetado, recomenda-se o uso de gérmen 

integral de milho em até 120g/kg de MS em dietas para cordeiros confinados. 
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RESUMO  

Na produção de ruminantes a inclusão de subprodutos alternativos na dieta é pratica comum, sempre buscando 

reduzir os custos, com a substituição destes pelos concentrados tradicionais, e manter o desempenho dos 

animais. O fruto do babaçu, é constituído de epicarpo, mesocarpo, endocarpo e as amêndoas. E no processo de 

industrialização do babaçu, são gerados vários subprodutos. Contudo, para utilização de subprodutos na 

alimentação animal, deve-se realizar avaliações, para a determinação das frações constituintes do alimento, e 

do perfil de degradação, para assim ser o ponto de partida para a formulação e balanceamento das rações. Desta 

forma, se torna importante avaliar a degradabilidade in situ e dos subprodutos do babaçu. Adotou-se o 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro tratamentos que consistiram dos subprodutos do 

babaçu (torta, grumo, farinha fina e farinha 95 micras) e três repetições (três períodos de incubação), em 

parcelas subdivididas nos tempos de incubação 0, 3, 6, 12, 24 e 72 horas. A estimativa da degradabilidade in 

situ foi realizada com base no modelo não linear. Os resultados foram submetidos a ANOVA através do 

procedimento para médias (PROC MEANS) do SAS. A degradabilidade potencial da MS dos subprodutos do 

babaçu variou de 38,39% para 82,67%, com maiores diferenças observadas entre farinha 95 micras e grumo. 

A farinha fina e farinha 95 micras apresentaram maior degradação potencial (DP) e efetiva (DE) da MS nas 

três taxas de passagem (2%, 5% e 8%/h). A maior taxa de degradação da fração potencialmente degradável no 

rúmen (fração b) foi observada na farinha fina, seguida de farinha 95 micras, torta e grumo. A taxa degradação 

da fração b (fração c) variou de 1,47% para 8,84%, com maior valor para o grumo e menor para farinha fina. 

A degradabilidade potencial da PB dos subprodutos do babaçu variou de 37,61% para 91,95%, com maiores 

diferenças observadas entre grumo e torta. A degradabilidade da fração prontamente solúvel (a) da PB foi 

maior para farinha 95 micras e menor para o grumo. Houve diferença significativa (P≥0,05) entre tratamentos 

e tempo de incubação na degradação da MS, porém, nenhuma diferença significativa foi observada para a 

interação tratamento x tempo de incubação. A farinha fina e a farinha 95 micras apresentam maior degradação 

ruminal, com potencial para ser utilizada como aditivo ou em substituição parcial a outros concentrados 

tradicionais. 
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RESUMO  

A participação da espécie bubalina na produção de alimentos é crescente em todo o mundo, especialmente em 

áreas tropicais e subtropicais, devido à qualidade da carne e derivados lácteos. A bubalinocultura é uma 

atividade econômica crescente e relevante no Brasil, entretanto, a maioria das propriedades não realiza controle 

zootécnico e não possui balança o que dificulta correção de manejo e balanceamento de dietas. A utilização de 

medidas morfométricas  fornece informações para correlacionar as regiões do corpo com características 

produtivas como: peso vivo e rendimento de carcaça, conformação e proporção dos cortes comerciais. Estas 

correlações podem ser utilizadas como parâmetros para gerar elementos úteis para programas de melhoramento 

genético, algumas medidas morfométricas como comprimento corporal, altura da cernelha e garupa podem 

estar correlacionadas ao peso vivo do animal, facilitando assim a estimativa de peso vivo dos animais em 

propriedades que não possuam balança. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo correlacionar 

quatro principais medidas corporais com o peso vivo de búfalas da raça Murrah. O trabalho foi realizado na 

zona da mata do estado de Pernambuco, região caracterizada pelas altas taxas de radiação solar, nebulosidade 

e umidade relativa do ar, com chuvas de outono a inverno e médias pluviométricas anuais entre 1.000 e 

2.200mm,  sob classificação de Köppen tropical úmido (Ams’). Os dados foram coletados de búfalas de 

diferentes categorias sendo realizadas as medidas: perímetro torácico, altura da cernelha, altura da garupa e 

comprimento do corpo. Todas as medidas foram realizadas do lado esquerdo do corpo do animal para manter 

padrão e para as medidas lineares foi utilizado fita métrica com graduação em milímetros. Foram utilizadas 

166 búfalas da raça murrah de diferentes pesos e idades, identificadas com brincos, à pasto com suplementação 

energética e proteica. A pesagem foi realizada na parte da manhã, utilizando balança analógica com precisão 

de 100 gramas, e os animais não passaram por jejum. Os dados foram submetidos a uma análise de correlação 

linear. As correlações entre o peso vivo e perímetro toráxico foi de 0,954 , entre o peso vivo e circunferência 

de vazio foi de 0,955 e, entre o peso vivo e o comprimento de corpo foi de 0,974. Os resultados obtidos são 

relevantes pois  demonstram que estas medidas corporais podem ser utilizadas para predizer o peso em fêmeas 

bubalinas de diversas idades, auxiliando o produtor a realizar melhor diversas atividades que usam o peso vivo 

como base para sua execução, tais como manejo nutricional, reprodutivo, produtivo e melhoramento genético. 

PALAVRAS-CHAVE: Bubalinocultura; Medidas morfométricas; Seleção 

ACKNOWLEDGMENTS  

Ao grupo de estudos GURU 

 

  



193 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SILAGEM DE CANA EM RAÇÃO TOTAL COM 

INCLUSÃO DE SUBPRODUTOS DO BABAÇU COMO ALTERNATIVA NUTRICIONAL 

PARA OVINOS 

 
Thiago de Cassio Fernandes da Silva 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
1 UFMA, Chapadinha-MA; 2 UFMA, Chapadinha-MA; 3 UFMA, Chapadinha-MA; 4 UFMA, Chapadinha-

MA; 5 UFMA, Chapadinha-MA; 6 UFMA, Chapadinha-MA; 7 UFMA, Chapadinha-MA; 8 UFMA, 

Chapadinha-MA 

RESUMO  

A cana-de-açúcar é bastante utilizada para produção de silagem, no entanto a cana quando ensilada de maneira 

exclusiva pode ocasionar fermentações indesejadas, devido as suas características como alto teor de 

carboidratos solúveis que favorecem a fermentação alcoólica. Assim, lançar mão de concentrados tradicionais 

ou de subprodutos reginais como os do babaçu, podem melhorar a composição nutricional da silagem. Com 

isso se torna importante avaliar a composição química de silagem de cana em ração total, com inclusão de 

subprodutos do babaçu, como alternativa nutricional para ovinos. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). As silagens na 

forma de ração total (SRT) foram compostas por 50% de volumoso e 50% de concentrado. Onde o controle 

silagem exclusiva de cana-de-açúcar (SC); silagem de ração total a base de milho e farelo de soja (SRTP), 

utilizada como dieta padrão; silagem de ração total, com inclusão de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); 

silagem de ração total, com inclusão da torta do babaçu (SRTT). As dietas experimentais, na forma de SRT, 

foram formuladas de forma a atender as exigências nutricionais de ovinos confinados, com peso médio de 20 

kg. Foram determinados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria 

mineral (MM), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro 

corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), lignina (LIG), hemicelulose (HEM), celulose (CEL), carboidratos 

totais (CT), carboidratos não-fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Os dados foram 

comparados utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, usando-se o procedimento MIXED 

do SAS. Não houve efeito significativo para MM, MO e EE (p<0,05), para as demais variáveis houve efeito 

significativo (p<0,05). Para as variáveis da composição química, foram constatados maiores valores 

(P<0,0001) de MS, PB, CNF e NDT para os tratamentos das SRT em relação ao tratamento SC, entretanto 

para as variáveis FDNcp, FDAp, LIG, CEL e CT, os maiores valores (P<0,0001) foram observados para o 

tratamento SC. As SRTF e SC apresentaram maiores valores (P=0,0019) de HEM em relação a SRTP. Silagens 

na forma de ração total contendo concentrados tradicionais ou com subprodutos do babaçu apresentam melhor 

valor nutricional.   
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RESUMO  

A cana-de-açúcar na forma de silagem, apresenta alguns entraves relacionados ao processo de fermentação, 

devido aos altos teores de carboidratos solúveis, que favorecem fermentações alcoólicas. Nesse sentido a 

silagem de ração total entra como alternativa para proporcionar melhorias no processo fermentativo, visto que 

consiste na ensilagem de uma dieta, com todos os componentes do concentrado. Assim, lançar mão de 

concentrados tradicionais ou de subprodutos regionais como os do babaçu, podem melhorar o perfil da silagem. 

Diante disso, torna-se imprescindível trabalhos avaliando a degradabilidade de silagens de ração total com 

adição de subprodutos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com 

quatro tratamentos (silagens) e cinco repetições (silos). Já para o ensaio de degradabilidade in situ foi utilizado 

o delineamento em blocos casualizados em arranjo em parcelas subdivididas com quatro tratamentos que 

consistiram das silagens. As vacas foram os blocos, os tratamentos as parcelas, e os tempos de incubação (0, 

12, 24 e 72 horas) as subparcelas. As silagens na forma de ração total (SRT) foram compostas por 60% de 

volumoso e 40% de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de cana-de-açúcar (SC); silagem de ração 

total a base de milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; silagem de ração total, com inclusão 

de farinha de mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com inclusão da torta do babaçu (SRTT). 

As dietas experimentais, na forma de SRT, foram formuladas para atender as exigências nutricionais de vacas 

leiteiras confinadas, com peso médio de 500 kg, produzindo 15 kg/dia. A estimativa dos parâmetros da 

degradabilidade in situ foi realizada com base no modelo não linear, a partir da simplificação de um modelo 

exponencial. Para avaliação da degradação, foram realizadas a ANOVA através do procedimento para médias 

(PROC MEANS) do SAS. As SRT apresentaram maiores percentuais da fração solúvel em água (fração a) e 

fração insolúvel em água, mas potencialmente degradável (fração b) da MS em relação a silagem de cana-de-

açúcar. Já para a taxa de degradação da fração b por hora (fração c), os maiores valores foram observados para 

os tratamentos SRTT, SC e SRTF, e o menor valor foi para o tratamento SRTP. As silagens na forma de ração 

total contendo concentrados tradicionais ou com subprodutos do babaçu apresentam melhor degradação da MS 

e PB em comparação com a silagem exclusiva de cana-de-açúcar. 
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RESUMO  

Para alcançar maior retorno produtivo e econômico na atividade da ovinocultura faz-se necessário a 

intensificação dos sistemas de produção. Assim, objetivou-se avaliar a análise de sensibilidade da substituição 

total do milho pelo farelo de biscoito (FB) na dieta de cordeiros Morada Nova vermelha (MNV) e cruzados com 

a Morada Nova branca (½MNV½MNB) em confinamento. Foram utilizados 24 cordeiros, machos não 

castrados, com peso inicial de 16.85 ± 2.20 kg e idade média de quatro meses, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (grupos (MNV=12 e ½MNV ½MNB=12) e dietas: 0% FB; 

100%FB). Os parâmetros zootécnicos foram extrapolados tornando um sistema de criação com 72 cordeiros 

confinados durante um período de 92 dias, com peso de abate médio de 28 kg, com 4 ciclos e 284 animais 

produzidos/ano. Quatro sistemas de produção foram simulados: SP1 - criação de cordeiros puros alimentados 

com dieta contendo milho; SP2 - criação de cordeiros puros alimentados com FB; SP3 - criação de cordeiros 

cruzados alimentados com dieta contendo milho; SP4 - criação de cordeiros cruzados alimentados com FB. A 

avaliação dos dados foi realizada de forma descritiva, utilizando-se o programa Excel®. Para análise de 

sensibilidade considerou-se as variações de 10, 20 e 30%, tanto no sentido favorável quanto no desfavorável 

nos preços do produto final de cada sistema. Considerou-se variações apenas no preço do produto final 

comercializado, que impacta diretamente nos valores obtidos em receitas bruta e líquida. Com os respectivos 

aumentos de 10, 20 e 30% no preço de venda da carcaça observou-se a manutenção da viabilidade econômica 

em todos os sistemas produtivos, com um aumento proporcional dos índices econômicos de acordo com 

percentual de valorização do produto. Nos cenários mais otimistas, os sistemas que mais se destacaram foram 

os que utilizaram farelo de biscoito nas dietas (SP2 e SP4) devido aos menores custos com alimentação. O uso 

do FB em substituição total ao milho foi economicamente viável quando comparados aos sistemas em que foi 

utilizado dieta padrão. 
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RESUMO  

A produção de ovinos no Nordeste brasileiro é caracterizada pela sazonalidade na oferta de forragem e 

volatilidade de preços dos alimentos concentrados convencionais. Estratégias alimentares alternativas estão 

cada vez mais ativas e promissoras; coprodutos alimentícios (e.g., farelo de biscoito) oriundos da indústria de 

alimentos apresentam características favoráveis à implementação de dietas para ruminantes. Objetivou-se 

avaliar o efeito do farelo de biscoito (FB) em substituição total ao milho sobre a digestibilidade aparente da 

matéria seca (MS) e nutrientes na dieta de cordeiros Morada Nova (MN) confinados. O experimento foi 

conduzido no Núcleo de Pesquisa em Nutrição de Pequenos Ruminantes da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA, localizado em Sobral, Ceará. Foram utilizados 24 cordeiros de dois grupos genéticos (GG) 

distintos, machos não castrados, com peso inicial de 16,85 ± 2,20 kg e idade média de quatro meses, 

distribuídos em delineamento inteiramente casualisado e esquema de arranjo fatorial 2 × 2 (GG:: MNV e ½MNV 

½MNB e dietas: 0% FB; 100%FB). As dietas foram fornecidas em duas refeições iguais, às sete e 15 horas, 

visando-se sobra entre 15 e 20%. Água e sal mineral foram fornecidos ad libitum. O ensaio teve duração de 21 

dias, sendo 15 dias de adaptação e seis dias para a coleta de amostras de sobras, fezes e urina. Para o cálculo 

do coeficiente de digestibilidade (CD) dos nutrientes utilizou-se a seguinte equação: CD = [(kg de fração 

ingerida - kg de fração excretada) / (kg de fração ingerida)] × 100. Todas as variáveis atenderam aos 

pressupostos de normalidade e homoscedasticidade quando avaliadas nos testes de Shapiro Wilk e Bartlett, 

respectivamente. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey utilizando-se o pacote estatístico R. Não houve efeito (P > 0,05) do GG e da dieta nos coeficientes de 

digestibilidade da MS e nutrientes. Verificou-se maior CD da fração CNF para o FB e, portanto, melhor 

aproveitamento dos nutrientes, principalmente da fração solúvel. Para os demais nutrientes, não houve 

diferença (P>0,05) dos CD entre o milho e o FB que pode ser atribuído à similaridade na composição química 

entre os alimentos. A substituição total do milho por farelo de biscoito não compromete a digestibilidade 

aparente da MS e nutrientes em dietas para ovinos MN. 
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RESUMO  

O parasitismo gastrintestinal por Haemonchus contortus configura um problema sanitário que prejudica a 

ovinocultura no Nordeste brasileiro. Nessa região, a criação de ovelhas visando a produção de leite tem sido 

explorada como nova fonte de renda aos produtores. No entanto, nota-se escassez de estudos voltados a análise 

de parâmetros clínicos e parasitológicos de ovinos com essa aptidão. Assim, objetivou-se estudar a correlação 

entre o método Famacha®, exames laboratoriais e escore de condição corporal (ECC) para tratamento seletivo 

de verminoses em ovinos. Para tanto, foram utilizados 37 ovinos da raça leiteira Lacaune, de ambos os sexos 

e de diferentes categorias, criados em baias coletivas: 32 fêmeas (lactantes, prenhes ou vazias), 4 reprodutores 

e 1 macho na fase de recria, criados na Zona da Mata de Pernambuco. Os animais foram examinados quanto à 

coloração da conjuntiva ocular pelo cartão Famacha®, submetidos à avaliação clínica para análise da condição 

corporal, assim como foram realizadas coletas de amostras de sangue para determinação de hematócrito e 

amostras fecais para análise de ovos por grama de fezes (OPG). Para comparação entre os métodos 

diagnósticos empregados foi utilizada a análise de correlação de Spearman entre as variáveis, adotando-se 5% 

como nível de significância. Para a interpretação da magnitude das correlações foi adotada a seguinte 

classificação: <0,4 (fraca magnitude); >0,4 a <0,5 (moderada magnitude) e >0,5 (forte magnitude). Verificou-

se correlação de fraca magnitude, porém significativa entre o ECC (ρ=-0,33456; P=0,0430) e o hematócrito 

(ρ=0,35920; P=0,0290) com os graus de coloração da conjuntiva obtidos pelo método Famacha®. A correlação 

negativa entre o ECC e o Famacha® sinaliza que, quanto menor o ECC dos animais, maior o grau de anemia 

indicado pelo método Famacha®. Por outro lado, o hematócrito e o Famacha® apresentaram coeficiente de 

correlação positivo, significando que quanto maior o valor do hematócrito, maior o grau do cartão Famacha®. 

Nesse contexto, em alguns casos, a haemoncose pode provocar quadro de desidratação severa, o que pode 

justificar um falso valor de hematócrito por desidratação, isto é, animais acometidos por H. contortus podem 

apresentar diminuição no volume plasmático, o que eleva a concentração de hemácias. O método Famacha® 

não apresenta correlação robusta com os exames complementares de OPG e hematócrito, nem com o ECC de 

ovinos Lacaune, devendo existir associação entre as ferramentas. 

PALAVRAS-CHAVE: anemia; ovinocultura leiteira; verminose 
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RESUMO  

Cada vez mais os animais de companhia estão ganhando espaço no ambiente familiar, o que caracteriza a 

preocupação dos tutores quanto a alimentação, sendo parâmetros primordiais a qualidade nutricional e 

microbiológica. Com isso objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica a partir da presença de coliformes 

totais e fecais sob o efeito do tempo em rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas, simulando a 

realidade do tutor.Foram sorteados três bairros no município de Serra Talhada-PE para a coleta das amostras 

de rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas, e em seguida encaminhadas para o laboratório de 

microbiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Para as 

análises, foram determinados dois tempos de armazenagem da ração, as análises foram realizadas por meio de 

diluições seriadas das amostras (10-1,10-2,10-3), todas foram avaliadas em triplicata e realizadas com materiais 

esterilizados em autoclave. Para a quantificação de coliformes totais e termotolerantes foi utilizada a técnica 

do Número Mais Provável -NMP, sendo o teste para coliformes totais divido em teste presuntivo e 

confirmativo, onde o último foi realizado após a amostra ser identificada como positiva na etapa presuntiva. 

Para o teste presuntivo foi utilizado Lauril sulfato triptose como meio de cultura, para o confirmativo, caldo 

verde brilhante e para coliformes fecais, utilizou-se o caldo EC. Todo o procedimento foi realizado dentro de 

uma cabine de segurança biológica e quando finalizado, as amostras foram levadas à estufa a 35º C para 

coliformes totais e a 45ºC para coliformes fecais. A leitura foi feita após 48 horas. De acordo com ABINPET 

(2017), o limite de aceitabilidade para coliformes fecais varia entre 10 a 1000 NMP/g. Dentre as amostras 

analisadas referente ao dia zero, nenhuma apresentou contaminação por coliformes totais e fecais enquanto no 

dia 15, apenas uma amostra apresentou contaminação com 3,6 NMP/g sendo esta ração comercializada a granel 

e isso evidencia que essa forma pode ser um risco devido a exposição do produto ao ambiente. De acordo com 

os dados mesmo a amostra apresentando contaminação, encontra-se dentro do limite seguro pois o valor é 

considerado satisfatório quando menor que 10. Dentre as formas de comercialização, à granel tende a ser mais 

susceptível à contaminações, tornando-se necessário atentar-se ao tempo de armazenamento deste produto 

tanto no comércio quanto em residência.  

PALAVRAS-CHAVE: Alimento pet; Contaminação; Armazenamento 
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RESUMO  

Introdução: A ovinocultura, apesar de diferir da caprinocultura em visão quantitativa no tocante aos rebanhos, 

tem a sua posição, por ter uma produção significativa no município de Floresta e pela demanda em relação ao 

consumo, destacando-se na microrregião de Itaparica. Embora haja essa busca por parte dos consumidores, é 

perceptível a exígua quantia de dados dos produtos cárneos de ovinos oriundos dessa localidade, fato que 

motivou a realização desta pesquisa, objetivando identificar os produtos cárneos de ovinos no município de 

Floresta/PE e observar como a pandemia da Covid-19 influenciou as relações comerciais e oferta de matéria-

prima na localidade. Material e métodos: Foram aplicados questionários semi estruturados, na intenção de 

caracterizar a venda dos produtos cárneos de ovinos. Resultados e discussão: A partir dessa pesquisa para 

rastreabilidade, observou-se que no pré-pandemia havia 26 estabelecimentos, sendo que 10 desses fecharam 

devido à pandemia, restando apenas 16 que comercializam produtos cárneos de ovinos. Além disso, de acordo 

com os dados, todos os estabelecimentos que vendem tais produtos não possuem o abate formal, trabalhando 

de forma informal, sendo um fator prejudicial para a qualidade da carne. Não obstante, o matadouro do 

município foi desativado no ano de 2019 devido a inadequações existentes. Ainda nesse contexto, o município 

abate mensalmente cerca de 270 ovinos, sendo a idade média desses animais 24 meses, ou seja, cerca de 2 

anos. Conclusões: Conclui-se que, o período atípico de pandemia, vem interferindo diretamente na venda 

desses produtos, fechando muitos comércios devido à instabilidade financeira.  

PALAVRAS-CHAVE: abate informal; ovinocultura; qualidade 
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RESUMO  

A utilização de óleos funcionais provenientes de sementes de oleaginosas na dieta de ruminantes é uma 

estratégia viável para modificar as características da carne. O liquido da casca da castanha de caju (LCC) 

apresenta em sua composição cardanol, cardol e o ácido anacárdico os quais são atribuídos a capacidade de 

manipular o ambiente ruminal, melhorando o desempenho, a eficiência alimentar e a absorção de nutrientes, 

conduzindo a modificações desejáveis na carne. Dessa forma, objetivou-se avaliar os parâmetros físico-

químicos da carne de cordeiros alimentados com dietas contendo o líquido da casca da castanha do caju (LCC). 

Foram utilizados 40 cordeiros mestiços Dorper × Santa Inês, distribuídos em delineamento de blocos 

casualizados, com quatro tratamentos com dez repetições, sendo que as dietas variaram nos teores de 

substituição do milho pelo LCC nos níveis de 0; 0,75; 1,50 e 2,25%. O experimento foi conduzido na 

Universidade Federal de Campina Grande, e após 75 dias experimentais, os animais foram abatidos. Amostras 

do músculo longissimus lumborum foram retiradas para análises físico-químicas e descongeladas em 

temperatura de 4°C por 24h e utilizadas para avaliar as perdas por cocção, força de cisalhamento, coloração, 

capacidade de retenção de água e pH. Os dados foram submetidos à análise de variância e posterior regressão 

a 5% de significância. A utilização do LCC até o nível de 1,5% melhorou o desempenho dos animais e não 

influenciou nas características físicas e químicas da carne. O pH de 24 h da carne não foi afetado pela inclusão 

do LCC nas dietas dos cordeiros, obtendo pH médio de 5,37, apresentando-se os mesmos em intervalo normal 

para carne de cordeiros de 5,5 e 5,8. Em relação à cor da carne, os valores de vermelho (a*) e croma (C*) 

aumentaram linearmente, enquanto os valores de luminosidade (L*) e amarelo (b*) não sofreram influência. 

Os parâmetros instrumentais de capacidade de retenção de água, perda por cocção e força de cisalhamento não 

foram afetados pela dieta, isso ocorreu devido aos valores de pH estarem normais, obtendo valores médios 

recomendados para carne ovina, que foram de 1,73 kgf/cm2 para FC, 29,11% para PPC e 27,8% para CRA. 

Recomenda-se a inclusão do LCC até o nível de 1,5% na alimentação de cordeiros como uma fonte de energia 

dietética tendo em vista que nesse nível não comprometeu os parâmetros físico-químicos da carne. 
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RESUMO  

Atualmente, um dos focos na fabricação de filmes é aumentar sua funcionalidade por meio da incorporação de 

componentes bioativos que, em geral, podem aumentar a estabilidade dos alimentos durante o armazenamento, 

como carnes. Nesse sentido, o Líquido da Casca da Castanha do Caju (LCC) (técnico) torna-se uma boa 

alternativa por ser uma fonte renovável de baixo custo, subproduto do caju (Anacardium occidentale L.) e rico 

em compostos fenólicos, apresentando propriedades antioxidantes. Assim, objetivou-se desenvolver e 

caracterizar o perfil antioxidante de filmes biopoliméricos à base de alginato de sódio, com adição do LCC. O 

delineamento foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos (0%, 0,5%, 1% e 1,5% de inclusão de LCC) e 3 

repetições. Para caracterizar o perfil antioxidante diferentes métodos foram utilizados: 2,2-difenil-1-picril-

hidrazil (DPPH), Ácido 2,2'-azino-bis 3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico (ABTS) e capacidade antioxidante total 

para o LCC e DPPH para os filmes. Os dados estatísticos foram considerados significativos com p 

<0,05.   Observou-se formação uniforme dos filmes em que a adição do LCC proporcionou aumento (p <0,05) 

da atividade antioxidante saindo de 0 para 45% a capacidade de eliminação de DPPH com a inclusão de 0,5% 

de LCC e chegando a 71,4% nos tratamentos 1 e 1,5%, evidenciando que a partir de 1% a atividade se manteve 

estável (p>0,05).Quando avaliado a capacidade antioxidante do LCC técnico, observou-se que este apresentou 

potente atividade antioxidante, quando comparada com o tratamento controle (p <0,05), confirmando que a 

capacidade antioxidante dos filmes se deu em razão da inclusão do LCC, uma das principais fontes naturais de 

lipídios fenólicos, com presença de anéis aromáticos e de elevada quantidade de cardanol (60 a 70%), o mais 

promissor componente deste, pois sua insaturação na cadeia lateral longa pode ser um fator valioso na captura 

dos radicais livres. Isso porque, essas substâncias agem como doadores de oxigênio para o radical peroxila, 

impossibilitando a reação dos radicais livres, propiciando aumento da vida útil dos alimentos. A inclusão do 

LCC na confecção de filmes biopoliméricos demonstrou-se uma ótima opção autossustentável a ser utilizada 

na agroindústria alimentar especialmente devido à sua promissora atividade antioxidante, preservando-se após 

a inclusão nos filmes, recomendando-se a utilização do filme cuja inclusão de LCC foi de 1%. 
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RESUMO  

O ovo é considerado um alimento de excelente qualidade nutricional e preço acessível aos consumidores. 

Porém, é um alimento perecível, logo após sua postura é iniciado o processo de perda da qualidade, 

principalmente, quando armazenados em temperatura ambiente. Para retardar a velocidade desse processo, 

estudos apontam métodos alternativos de conservação que podem ser utilizados como revestimento superficial 

de casca. Nesse contexto, a própolis vermelha apresenta atividades antioxidantes, anti-inflamatória, 

antifúngica, antimicrobiana, antiparasitária, inseticida, dentre outras. Objetivou-se avaliar a qualidade interna 

de ovos de poedeiras comerciais submetidos ao revestimento com resíduo de própolis vermelha, a diferentes 

temperaturas e períodos de armazenamento. Foram utilizados 448 ovos de poedeiras comerciais para realização 

de análises da qualidade interna, distribuídos em 4 tratamentos e diferentes diluições do resíduo de própolis 

(0%, 10%, 20% e 30%). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial (4 

tratamentos superficiais de casca x 7 períodos de armazenagem x 2 temperaturas), com 8 repetições. A cada 

período de armazenagem foram quebrados 64 ovos para avaliar: Perda de peso do ovo, pH de albúmen e de 

gema. Os ovos revestidos com extrato do resíduo de própolis, em diferentes diluições, apresentaram redução 

linear (p<0,05) de perda de peso, quando comparados aos ovos que não foram revestidos, segundo a equação 

Ŷ = 2,768 - 0,0038x (R2=96). Tal fato evidenciou que o revestimento dos ovos com resíduo de própolis 

vermelha reduziu as trocas gasosas e, consequentemente, menor perda de peso ao longo dos 30 dias de 

avaliação. A perda de peso dos ovos foi influenciada linearmente (p<0,05) com o aumento do período de 

armazenamento. Esse resultado provavelmente foi devido à transferência de umidade do albúmen para o 

exterior do ovo através da casca, ocasionada pelas altas temperaturas dos ovos armazenados em temperatura 

ambiente (28,5ºC). O pH de gema e albúmen reduziram (p<0,05) linearmente, demonstrando que o 

revestimento de resíduo de própolis foi eficiente em reduzir as perdas gasosas e consequentemente retardar o 

aumento do pH. A utilização do resíduo de própolis vermelha, como alternativa no tratamento superficial da 

casca de ovos, manteve os ovos em padrão de alta qualidade, quando armazenados sob refrigeração, garantindo 

ao consumidor um produto saudável. 
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RESUMO  

A publicidade televisiva imposta pela mídia, teve o propósito de popularizar o agronegócio brasileiro e mostrar 

o “AGRO” como um setor da indústria que gera farturas ao Brasil”. A publicidade é coerente, se considerarmos 

que o país, com sua extensão continental, somando-se a uma geografia tropical, resulta em altos potenciais de 

produção vegetal e animal. De fato, o agronegócio tem se mostrado um dos setores mais relevantes à economia 

brasileira já que mesmo com a pandemia do coronavírus, o setor foi responsável pelo crescimento do PIB, 

alcançando a participação de 26,6% em 2020. Esse crescimento representou quase R$ 2 trilhões no ano 

passado, e no primeiro trimestre de 2021 já demonstrou alta de 5,35% comparado com 2020. Contudo, a 

propaganda de que “O AGRO É POP”, aparenta na realidade, a idéia de hipérbole, já que a riqueza gerada pela 

exportação de comódites (milho, soja e carne) em nada tem relação com uma melhor condição financeira 

popular. Dados do censo agropecuário, mostram que 2 mil latifúndios ocupam área maior que 4 milhões de 

propriedades rurais no Brasil, ocupando assim, mais de 45% de toda a área de produção agrícola e pecuária. A 

comunhão desses elementos, associam inevitavelmente o agronegócio brasileiro e o termo Agro à práticas de 

desabono e irresponsabilidades ambientais, ao uso irracional dos recursos naturais, e mais recentemente ao 

ranking de países que mais desmatam no mundo. Em contraste, o Brasil possui 81,3% do total de 

estabelecimentos agropecuários, classificados como minifúndios, que utilizam uma área de apenas 2,2% do 

território produtivo, e juntos não representam nenhuma parcela significativa nos mercados de exportação. Por 

outro lado, os pequenos produtores produzem mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, já 

que as grandes monoculturas exportam a maior parte da produção. Ainda que o agronegócio minifundiário e a 

produção familiar de alimentos sejam os maiores responsáveis pela alimentação diária no mercado interno, é 

preocupante como estes mercados podem ser impactados pela desvalorização do termo Agro. O poder das 

mídias sociais e a velocidade da informação, tem difundido os efeitos ecologicamente incorretos do 

agronegócio latifundiário, e erroneamente agrupado a produção agropecuária familiar e minifundiária como o 

mesmo setor do Agro latifúndiário. Os resultados da indistinguição dessas naturezas do agronegócio, tem 

levado a uma desvalorização da atividade rural pela massa da população que desconhece a complexidade 

desses mercados, impactando diretamente nos padrões de consumo da população. No nordeste do Brasil, onde 

a maior parte das propriedades rurais são minifúndiárias, os efeitos da descredibilização do setor do agro 

podem ser ainda mais graves, considerando o nível de tecnificação das produções, na capacidade monetária 

dos produtores e na falta de políticas que permitam o escoamento de produtos escencialmente artesanais. 
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RESUMO  

A produção nacional avícola continua a despontar no Brasil, no entanto dentre os pilares desta atividade está 

o manejo sanitário que deve ser observado em todas os setores envolvidos na cadeia produtiva garantindo 

segurança das aves criadas e do consumidor. A cidade de Marabá possui como terceira maior atividade a 

produção de galinhas com cinquenta e quatro milhões e novecentos mil cabeças, no entanto, esta atividade é 

praticada em quase sua totalidade por pequenas propriedades rurais ligadas a agricultura familiar da região e 

que não desenvolvem a atividade de forma técnica com isso, objetivou-se com esta pesquisa avaliar o manejo 

sanitário praticado pelos produtores ligados a agricultura familiar da zona rural da cidade de Marabá, estado 

do Pará. O diagnóstico foi realizado entre janeiro a julho de 2020 com 40 produtores da agricultura familiar 

da zona rural de Marabá, estado do Pará. O instrumento utilizado para analisar o manejo sanitário praticado 

pelos pequenos agricultores da região foi a aplicação de um questionário online, utilizando a ferramenta do 

Google Forms, com elaboração de perguntas focadas principalmente nos pontos sobre motivação para pratica 

da atividade, formas de acesso a propriedade, tempo de atuação, tratamento e destino dos dejetos e formas de 

higiene praticada no ambiente das  aves. O resultado da pesquisa mostrou que 37,5% dos produtores trabalha 

com a atividade por vocação e que 12,5% apontaram entre os motivos para trabalhar na atividade o 

conhecimento sobre a área e o retorno financeiro da atividade. Dos produtores, 69,2% estão envolvidos com a 

atividade há mais de 10 anos o que mostra que os mesmos possuem experiencia com a atividade. A via de 

acesso à propriedade estão entre precárias 23,1% e sem manutenção 28,2%. E apenas 17,9% consideradas de 

fácil acesso, isto pode explicar a dificuldade de escoamento dos produtos. Quando a pergunta foi, faz 

tratamento de dejetos 61,5% responderam que não faziam, e apenas 15,45% disseram que faziam o tratamento 

dos dejetos, e dos tratamentos o mais citado foi o uso da compostagem. Dos produtores entrevistados quase 

70% possuem abrigo para os animais e destes apenas 60% faz a limpeza utilizando a vassoura, 2% citou a 

lavagem com água e utilização de cloro, sendo que a maioria não conhece ou não faz uso do pedilúvio. 

Contudo, conclui-se que com esse estudo preliminar que o manejo sanitário realizado na avicultura praticada 

pelos agricultores familiares da zona rural de Marabá precisa de qualificação técnica para aprimorar a produção 

das aves e garantir a sanidade avícola. 
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RESUMO  

A concepção de projetos de extensão em apoio ao desenvolvimento rural tem melhores resultados quando 

embasados em informações provenientes do diagnóstico regional e participativos, a fim de que as ações sejam 

traçadas com base nas prioridades dos recursos humanos envolvidos. O sistema de alimentação é o item mais 

oneroso dos custos de produção da pecuária leiteira. Objetivou-se avaliar a necessidade de ações de extensão 

rural sobre as estratégias alimentares de vacas em lactação de rebanhos leiteiros no Leste maranhense. O leste 

maranhense contempla as microrregiões de Chapadinha, Baixo Parnaíba Maranhense, Codó, Coelho Neto, 

Caxias e Chapada do Alto Itapecuru. Com base em estudos anteriores, 18 unidades com produção de leite 

(UPL) foram identificadas e estratificadas em função do volume de diário de produção (<150 ou ≥150 litros). 

Em seguida foram amostradas aleatoriamente por meio de sorteio, com nove UPL no estrato menor e nove no 

estrato de maior produção. Em 2016, foram visitadas 18 UPL, em dois momentos do ano, no período das águas 

(maio e junho) e da seca (setembro e outubro), onde foram coletadas amostras de alimentos e leite, além de 

informações quanto ao manejo alimentar. Constatou-se que o sistema de alimentação tem como base o pasto 

ao longo do ano. O teor de proteína da pastagem, mesmo no período onde deveria apresentar melhor valor 

nutritivo, manteve-se baixo (7,23%), sugerindo falhas de manejo do pastejo e subaproveitamento das 

condições edafoclimáticas regionais. Foi baixo, no período seco, o uso de forragens suplementares (41 %), e 

ainda menor a utilização de técnicas de conservação de forragens (5%) o que compromete a disponibilidade 

de alimento no período de maior escassez. Foi excessivo, considerando o potencial produtivo dos animais, o 

uso de alimentos concentrados no período das águas (56%), em parte justificado pela reduzida qualidade da 

forragem. As UPL com produção superior a 150 L/d tenderam a utilizar alimentos concentrados com maior 

frequência (50%), em comparação com o extrato de produção inferior. O nitrogênio ureico do leite parece 

elevado no período das águas (16,6 mg/dL) e baixo na seca (9,5 mg/dL), sugerindo desbalanceamento da 

dieta. O sistema de alimentação de vacas leiteiras na mesorregião leste maranhense possui incongruências que 

limitam a eficiência produtiva da atividade. Existe legítima oportunidade para realização de ações de extensão, 

com impacto direto sobre o aumento do retorno financeiro da atividade leiteira. Práticas que melhorem o 

planejamento e a utilização das dietas das vacas são uma prioridade. 
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RESUMO  

A etnozootecnia, está relacionada diretamente com a criação de animais e a sua interação entre o conhecimento 

local e o conhecimento cientifico. Para compreende-la é necessário entender que o conhecimento é passado de 

geração para geração e dependente de cada animal a ser estudado. Os equinos, animais inteligentes nos seus 

ensinamentos e sociáveis, tiveram o primeiro contato com o homem no intuito de servirem como alimentação 

humana, contudo, nos tempos atuais, outros atributos foram descobertos. A doma, por exemplo, foi a forma 

utilizada e passada por gerações. Basicamente, existem dois tipos, a doma tradicional, a mais antiga e bruta e 

a doma racional, método mais eficiente, uma vez que permite uma interação maior entre o cavalo e o treinador. 

Desta forma, percebe-se uma necessidade de entender essa relação entre o cavalo e o treinador, a doma 

utilizada e as informações que os treinadores detêm. O objetivo foi investigar o conhecimento local sobre a 

doma de equinos da raça Campolina, para melhor desenvolvimento cientifico. O presente estudo foi realizado 

na cidade de Feira de Santana - Ba, onde foram realizadas 20 entrevistas com tratadores de equinos da raça 

Campolina, todos do sexo masculino. Os entrevistados foram escolhidos de acordo aos critérios: que fossem 

vaqueiro de profissão, que trabalhassem especificamente com a raça Campolina, morassem na região e 

estivessem dispostos a responder a entrevista, sem a necessidade de se identificar. Foram utilizados 

questionários semiestruturados composto por 28 questões discursivas. Setenta e oito porcento dos 

entrevistados, eram solteiros que se encontravam entre a faixa etária de 20-29 anos. Nos cenários rurais 

contemporâneos, os jovens vêm se firmando como atores sociais ativos na reconfiguração social, econômica e 

cultural que se processa, operando uma releitura de valores rurais e urbanos devido ao trânsito mais contínuo 

que realizam entre o campo e a cidade. Sobre a profissão do domador, um dos pontos importantes encontrado 

é em relação ao conhecimento da profissão, onde 80% dos entrevistados aprenderem a profissão e os 

conhecimentos que hoje praticam com seus familiares. Dos entrevistados, 90% afirmam que utilizam a doma 

racional no manejo dos animais, enquanto 55% que já passou o conhecimento do manejo para outras pessoas. 

Um grande entrave sobre do trabalho no campo, é o conhecimento e ajuda técnica em equinos. Contudo, 75% 

dos entrevistados afirmaram que possuem acesso a um médico veterinário ou a um zootecnista. O 

comportamento dos equinos está relacionado a diversos fatores, dentre os quais se podem destacar o sistema 

de criação, em que 65% dos entrevistados, os animais que recebem tratamento diário tornam-se mais mansos. 

Concluiu-se com esse estudo que os conhecimentos locais estão presentes nessa cultura em Feira de Santana -

Bahia, e que devem ser mais explorados, pois os domadores contribuem para a evolução da mesma. 
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RESUMO  

O confinamento de cabras em lactação é uma estratégia para aprimorar o desempenho produtivo e a qualidade 

do leite e derivados elaborados. Entretanto, este sistema de criação está relacionado com aumento no custo de 

produção. Assim, a torta de dendê (TD) oferece uma alternativa com baixo valor comercial. Objetivou-se 

avaliar o efeito da inclusão da TD na dieta de caprinos confinados sobre a qualidade sensorial do queijo Minas 

Frescal caprino. Foram utilizadas doze cabras em lactação, oito Saanen e quatro Anglo Nubiana, distribuídas 

em um delineamento em quadrado latino 4 x 4 triplicado. As dietas consistiram na inclusão de TD nos níveis 

de 0, 80, 160 e 240 g kg-1, e fornecidas na forma de mistura completa, na proporção de volumoso e concentrado 

de 40:60, sendo o volumoso a silagem de milho. A avaliação sensorial foi realizada com a aplicação de 

questionário avaliando cinco atributos sensoriais: cor, odor, sabor, textura e aceitação global, por meio da 

escala hedônica de nove pontos, em que 1 era desgostei muitíssimo e 9 era gostei muitíssimo. O teste foi 

realizado com 103 consumidores não treinados, selecionados previamente para que fossem consumidores de 

produtos lácteos. Os resultados foram analisados e interpretados utilizando a ferramenta estatística de análise 

de componentes principais. A partir da análise dos componentes principais, notou-se que as características 

sensoriais com maior influência sobre a avaliação sensorial do queijo foram sabor e odor. Observou-se que a 

maior inclusão de TD afetou negativamente o sabor do queijo. Ademais, resultou em um odor do queijo mais 

acentuado que foi desagradável para os avaliadores. O incremento na concentração de proteína do queijo 

(dados não publicados), provavelmente aumentou a quantidade do aminoácido leucina, que é precursor do 

composto volátil Isovaleraldehyde que afeta negativamente o odor e sabor do queijo. Contudo, a concentração 

de 80 g kg-1 da TD não interferiu nas características sensoriais do queijo, podendo ser empregada no 

confinamento de cabras leiteiras. Conclui-se que a inclusão de até 80 g kg-1 da TD é recomendada, pois a 

qualidade do queijo se manteve. 

PALAVRAS-CHAVE: Caprinos; Coproduto; Odor 
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RESUMO  

O Brasil tem um efetivo de 1.390.066 búfalos que são, em sua maioria, criados em pequenas e médias 

propriedades e estes animais se destacam pelo desempenho, adaptação às diferentes zonas fisiográficas e, 

principalmente, pela produção de alimentos nobres. A região nordeste detém 9% de todo rebanho brasileiro e 

estes são distribuídos, principalmente, entre a Zona da Mata e o Agreste. Porém, a maioria dos criadores não 

faz o controle zootécnico do rebanho que é de suma importância para a tomada de decisões visando à eficiência 

e produtividade dos animais. O objetivo do trabalho consiste em realizar um diagnóstico sobre os criadores e 

calcular os indicadores zootécnicos do rebanho de bubalinos criados na Zona da Mata de PE. O trabalho foi 

realizado em quatro propriedades da Zona da Mata de PE que criam búfalos para produção de leite e foi 

dividido em três etapas: Identificação das propriedades; Aplicação de questionário; Levantamento dos dados 

produtivos e reprodutivos dos animais. Foram coletados dados de 250 búfalas de diferentes idades. Essas 

anotações eram realizadas em cadernetas de campo específicas e inseridas em Software desenvolvido pela 

PRODAP, o SmartMilk, onde era calculado os indicadores zootécnicos: dias em lactação (DEL); período de 

serviço (PS), idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo entre parto (IEP). Para coleta dos dados sobre a 

propriedade a amostragem foi não probabilística. As informações dos questionários e dos dados para cálculo 

dos índices zootécnicos foram armazenadas utilizando o programa Microsoft Excel®. Utilizou-se a análise 

estatística descritiva por meio de distribuições relativa para expressar os dados obtidos. Observou-se uma 

predominância de búfalos leiteiros da raça Murrah. Dos entrevistados, a maioria apresenta nível superior 

incompleto e reside na propriedade, 75% deles realizam escrituração zootécnica na tentativa de melhorar 

manejo na propriedade, porém há dificuldade na interpretação dos dados anotados. Em relação ao desempenho 

produtivo e reprodutivo dos animais, observou-se que 63% das búfalas apresentam um DEL entre 240 e 260 

dias. Para o PS foi observado que 63,2% das búfalas estão abaixo de 90 dias; 47,5% das búfalas parem com 

idade inferior a 4 anos, todos estes animais eram criados à pasto, demonstrando o potencial dos búfalos neste 

sistema de criação, entretanto é interessante reduzir essa idade para melhorar o retorno financeiro. Quase 100% 

dos animais analisados apresentam IEP menor que 365 dias demonstrando a eficiência produtiva e reprodutiva 

desses animais. A zona da mata se destaca na criação de búfalos leiteiros da raça Murrah, os produtores criam 

os búfalos exclusivamente à pasto e tem a preocupação de anotar os dados zootécnicos, apresentando 

dificuldade na interpretação dos dados e as búfalas apresentam boa eficiência produtiva e reprodutiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico; Índices Zootécnicos; Murrah 
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RESUMO  

A palma forrageira é utilizada como alimento nas dietas de ruminantes por apresentar alta quantidade de 

carboidratos não fibrosos, disponibilizando energia para fermentação ruminal, fonte de água, e contribui para 

estabilização dos níveis de metabólicos energéticos e metabolismo do uso de nitrogênio. Por isso, estudar o 

efeito da palma forrageira a fisiologia renal, metabolismo de nitrogênio e hepático em ruminantes é 

fundamental para otimização deste alimento em sistemas de criações no Semiárido. No entanto, ainda é escasso 

estudos sobre balanço de nitrogênio na alimentação de cordeiros em confinamento alimentado com diferentes 

concentrações de palma forrageira. Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica no uso de nitrogênio 

em cordeiros confinados alimentados com diferentes dietas à base de palma forrageira (Opuntia stricta 

Haw). O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da UFRPE em Garanhuns/PE sob CEUA Nº 

96162805. Foram coletadas amostras dos ingredientes, sobras e fezes de 32 cordeiros mestiços Santa Inês, 

durante 70 dias, período experimental. Esses animais foram submetidos a uma dieta de alto concentrado com 

diferentes concentrações de palma forrageira, modificando os níveis de palma em 0, 250, 500 e 750 g/Kg. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados. A urina foi obtida por meio de coleta spot de todos os 

animais, pela manhã, 4h00 após a primeira alimentação, por coleta da micção espontânea usando sacos 

coletores de colostomia adaptados de 65 mm, os quais foram acoplados aos animais, ao 35º dia do período 

experimental. Após a homogeneização e filtragem (com gaze) da urina as amostras foram acondicionadas em 

ependorffs de 2 mL e em potes rosqueados os quais foram armazenadas a -20 ºC para posteriores análises. A 

concentrações de nitrogênio (N) das amostras foram analisadas pelo método de Kjeldahl (AOAC, 1995; 

método, 981,10). O balanço aparente de nitrogênio (BN) foi calculado conforme metodologia descrita por 

Silva e Leão (1979), sendo expresso em g/dia. Os dados foram submetidos a uma análise de variância com 

comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% (SAS,2009).Foi observado diminuição (P>0,05) no 

metabolismo de nitrogênio (N), em relação ao N ingerido, absorvido e retido com o aumento de palma 

forrageira nas dietas. O mesmo foi observado com relação de N excretado pela urina e fezes efetivando o uso 

de compostos nitrogenados na dieta. Porém, o balanço de N aparente não apresentou variação (P>0,05) 

efetivando o uso do nitrogênio proteico e não proteico pelo metabolismo, quando a ingestão da proteína bruta 

não for alterada. 

PALAVRAS-CHAVE: METABOLISMO; NUTRIÇÃO; OVINOS 
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RESUMO  

O setor sucroalcooleiro e energético do Brasil, possui uma cultura de grande importância econômica e social, 

a cana-de-açúcar. Contudo, essa cultura possui uma exigência hídrica que nem sempre é suprida em 

algumas regiões, como o semiárido do Brasil. No entando, existem áreas subúmidas no semiárido com 

potencial para a exploração de culturas da cana-de-açúcar, sobretudo para fins forrageiros e energéticos. A 

relação entre as adaptações que as plantas tem em suas características devido seu estresse hídrico, com as 

enzimas antioxidantes e outros compostos não enzimáticos produzidos por elas, faz com que esses danos sejam 

neutralizados. Assim sendo, o experimento teve o intuito de fazer análise biométrica de variedades de cana-

de-açúcar que se adaptaram e também são produtivas às condições do Semiárido Pernambucano. O 

experimento foi conduzido no Sítio Carro Quebrado no distrito de Canaã, município de Triunfo - PE, a área 

plantada passou por processo de aração e sulcagem, com espaçamento de 1m entre sulcos e profundidade de 

0,3 m. O método adotado para o plantio foi o “pé com ponta”, onde os colmos foram distribuídos 

uniformemente nos sulcos de plantio com o intuito de promover maior uniformidade das plantas. Por 

conseguinte, os colmos foram seccionados em toletes menores contendo 3 a 4 gemas. O modelo estatístico 

usado foi em blocos casualizados, com 8 variedades de cana - de - açúcar (RB72454, RB962962, RB763710, 

RB951541, RB92579, RB931011, RB867515 e RB863129) e 3 repetições, totalizando 24 parcelas 

experimentais. Para as avaliações biométricas foram empregues a trena para medir a altura do colmo, 

paquímetro para o diâmetro, e a biomassa fresca do colmo foi obtida a partir de pesagem das plantas. Dentre 

as variedades testadas, o diâmetro do colmo (DC) apresentou uma diferença estatística maior na variedade 

RB72454, porém a cultivar RB92579 obteve um menor valor em relação as demais variedades. As variedades 

RB92579 e RB951541 superaram a média do índice de maturação (IM) e a variedade RB863129 apresentou 

uma diferença estatística maior na altura do colmo (AC), já a RB72454 manifestou um valor menor. A relação 

entre o diâmetro das culturas e número de plantas por metro definiram a produtividade das variedades. Logo, 

a produção de todas as variedades superou as expectativas quando comparadas a média de produtividade de 

cana-de-açúcar na Zona-da-Mata de Pernambuco. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficit hídrico; produtividade; Saccharum spp. 
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RESUMO  

Com a intensificação da relação entre humanos e animais pets, a alimentação segura dos mesmos vêm se 

tornando prioridade, essa segurança está atrelada à boas práticas de fabricação das rações e a sua forma de 

comercialização, pois quando vendidas a granel e reembaladas, o produto torna-se susceptível à contaminações 

por microrganismos devido a exposição ao ar. No Brasil a falta de fiscalização reflete na venda contínua de 

rações expostas e sem indicações de validade, com isso objetivou-se avaliar a quantidade de fungos e leveduras 

sob o efeito do tempo em rações comercializadas a granel, lacradas e reembaladas, simulando a realidade do 

tutor. Foram sorteados três bairros no município de Serra Talhada-PE para a coleta das amostras de rações 

comercializadas a granel, lacradas e reembaladas, posteriormente foram encaminhadas para o laboratório de 

microbiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Para as 

análises, foram determinados dois tempos de armazenagem da ração de forma proporcional, foram realizadas 

as análises por meio de diluições seriadas das amostras (10-1,10-2,10-3), todas foram avaliadas em triplicata e 

realizadas com materiais esterilizados em autoclave. O meio de cultura utilizado foi o Agar saborouraud e para 

o semeio, foi pipetado em placas de petri 0,1 mL de cada diluição e espalhado com uma alça de Drigalski. 

Após as inoculações as amostras foram incubadas a 25°C por 7 dias e foi realizada a contagem das placas para 

a determinação de unidades formadoras de colônias (UFC) de fungos e leveduras De acordo com Associação 

Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação - ABINPET, os valores para fungos e leveduras 

são satisfatórios quando menor que 1.000 UFC/g e inaceitáveis acima. Dentre as amostras analisadas durante 

o dia zero, duas não apresentaram contaminações por fungos e leveduras (lacrada e reembalada). Uma das 

amostras apresentou um valor muito próximo ao limite indicado com 966,66 UFC/g e isso implica diretamente 

na qualidade da ração dessa amostra quando avaliada após 15 dias de armazenamento, onde grande parte das 

amostras de rações a granel e reembaladas apresentaram quantidades altas de fungos e leveduras. Essas formas 

de comercialização são mais susceptíveis a contaminações, devido a facilidade de exposição do alimento ao 

ambiente. Conclui-se que períodos prolongados no armazenamento das rações devem ser evitados bem como 

aquisição de rações a granel  

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos completos; Armazenamento; Microorganismos 
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RESUMO  

A hiperprolificidade de fêmeas suínas tem refletido em um maior número de leitões nascidos e desmamados. 

Contudo, é importante manter uma baixa taxa de mortalidade no período de maternidade, adequando medidas 

de sanidade e manejo, obtendo assim um melhor retorno econômico da produção (SOUZA, 2020). O objetivo 

do trabalho foi pontuar as principais causas de mortalidade de leitões em uma unidade produtora de leitões 

(UPL) no estado do Ceará. O trabalho foi realizado de janeiro a maio de 2021, em uma unidade produtora de 

leitões, na cidade de Maranguape, no estado do Ceará, onde a produção de leitões é proveniente de inseminação 

artificial, e fêmeas da linhagem Topigs TN70, entre o primeiro e oitavo ciclo de produção. Todas as fêmeas 

que passaram nos setores de maternidade entre os cinco primeiros meses de 2021, entraram no quantitativo da 

amostra. Os dados foram obtidos por meio do software de gestão Agriness S2, onde realizou-se a análise 

descritiva para identificação de participação percentual de cada característica avaliada. Dentre as principais 

causas de mortalidade na granja, pode-se citar esmagamento (27,29%), baixa viabilidade (19,02%), refugo 

(17,44%), artrite (16,54%), entre outros (19,53%). Deste modo, pode-se observar que a ocorrência de 

esmagamento de leitões foi mais frequente, o que pode estar atrelado ao alojamento incorreto de matrizes ou 

temperatura inadequada do ambiente, fazendo com que os leitões busquem regular sua temperatura corpórea 

próximos à fêmea, além da presença de leitões menores e com baixa viabilidade incapazes de se deslocar com 

maior rapidez. Conclui-se que é importante a partir destes dados, avaliar as instalações em que estes animais 

se encontram para adequar o manejo, além de aumentar a assistência na maternidade e capacitar melhor a mão 

de obra, aumentando assim o número de leitões desmamados/ fêmea/ ano. 

PALAVRAS-CHAVE: Maternidade; Esmagamento ; Assistência 
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RESUMO  

Através da avaliação dos índices zootécnicos de fêmeas suínas é possível constatar sua eficiência reprodutiva 

o que irá refletir no aumento do número de leitões nascidos, permitindo que os dados obtidos sejam 

considerados para as tomadas de decisões em relação ao descarte ou reposição de fêmeas do plantel (LUZ et 

al., 2018). O objetivo do trabalho foi avaliar os índices zootécnicos no setor de cobertura e gestação em uma 

granja suinícola no estado do Ceará. O trabalho foi realizado em uma unidade produtora de leitões (UPL) no 

Estado do Ceará, entre os meses de janeiro a maio de 2021. Foram avaliadas 1.296 fêmeas que estiveram no 

setor de cobertura e gestação, entre matrizes e marrãs. Os índices zootécnicos avaliados foram retorno ao estro, 

taxa de abortos e intervalo desmame-cio. Os dados foram obtidos por meio do software de gestão Agriness S2 

e avaliados por meio de análise descritiva.   A granja obteve uma média percentual de retorno ao estro de 

2,39%, que foi significativo, pois alcançou a meta estipulada, de até 5,0%. Números de retornos ao estro altos 

resultam em acréscimos de dias não produtivos, culminando em baixos índices reprodutivos e, assim, 

aumentando os custos de produção. Em relação às taxas de abortos, observou-se, 0,31%, correspondendo a um 

valor quantitativo de 4 abortos. Este percentual esteve dentro dos parâmetros esperados pela granja, de até 

0,80%, corroborando com a taxa de 1,0%, estimada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2014). Esse parâmetro zootécnico apresentou resultados satisfatórios. Índices de retorno ao estro 

e abortos baixos levam a uma alta taxa de parição, favorecendo bons desempenhos reprodutivos e aumentando 

a produção. Com relação ao intervalo desmame-cio (IDC) observou-se uma média de 6,34 dias, corroborando 

com a média encontrada no Brasil de 6,35 dias (Agriness, 2020). Um IDC curto determinará uma maior 

eficiência no índice de partos/porca/ano. A granja em estudo apresentou resultados significativos para as 

variáveis avaliadas, o que culmina em diminuição de dias não produtivos, aumentando a eficácia nos 

parâmetros em relação ao desempenho reprodutivo. Dessa forma, as granjas devem ter metas de produtividade 

bem estabelecidas para alcançar elevados índices de performance, essas finalidades devem ser revisadas e 

debatidas periodicamente sempre buscando resultados admissíveis na produtividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Retorno ao estro; Aborto; Intervalo desmame-cio 
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RESUMO  

A criação de pequenos ruminantes proporciona ao produtor a comercialização de diversos produtos, que vai 

desde a venda da carne, leite, esterco e pele, até mesmo a venda de produtos beneficiados como queijos, 

iogurtes e produtos de beleza. Através da comercialização dos produtos e subprodutos gerados pelos caprinos 

e ovinos, o produtor incrementa o rendimento financeiro da família, que se configura como uma grande 

alternativa para impulsionar o crescimento econômico e outros benefícios como a adequação aos 

agroecossitemas do semiárido e a baixa necessidade de investimento inicial. Portanto, objetivou-se neste 

trabalho descrever a comercialização dos produtos e subprodutos oriundos da caprino-ovinocultura no 

comércio de Petrolândia – PE. O trabalho foi executado na cidade de Petrolândia, localizada no sertão de 

Itaparica, semiárido de Pernambuco. Através de uma pesquisa descritiva do tipo survey, método que permite 

observar os fatores que podem influenciar os aspectos sócio econômicos e culturais que envolvem a cadeia 

produtiva da caprino-ovinocultura no município, cuja orientação empírica de descrição do conhecimento foi 

obtida através da estratégia de planejamento, preparação, coleta, análise e conclusão de dados. Após a coleta 

das informações, os dados foram enviados para o sistema sendo armazenado e disponível para o acesso pelo 

pesquisador, com registro da data de realização da coleta, hora e as respostas. Os dados obtidos foram lançados 

diretamente em uma planilha do programa Excel, que após ordenados mediante as construções matemáticas e 

comparativas, foram feitos os cálculos de frequência absoluta e porcentagem para as variáveis nominais, sendo 

os resultados apresentados nas formas de gráficos e tabelas. Por meio de entrevistas diretas, foram coletadas 

as informações referentes a comercialização dos produtos e subprodutos, frequência de recebimento, 

quantidade adquirida pelo comerciante e o tipo de abate empregado nesses animais. Foram entrevistados os 

proprietários e/ou responsáveis por 65 estabelecimentos, sendo 30 supermercados, 16 estabelecimentos dentro 

do mercado público, 1 frigorífico avícola, 1 atacado, 5 açougues, 3 lojas agropecuárias, 5 padarias, 1 salgadeira 

e 3 proprietários autônomos. Dos estabelecimentos com potencial para comercialização de carne, 21,73% 

comercializavam carne caprina, enquanto que para a carne ovina foram encontrados 17,39%. Destaca-se que 

a maior comercialização das carnes destas duas espécies ocorre principalmente em épocas festivas, como natal 

e ano novo, possivelmente isto está associado aos hábitos alimentares da população e também a falta de 

divulgação e oferta de carne. Com relação a comercialização de vísceras ou componentes não carcaça dos 

animais, os açougues da cidade representam 50%, comportamento semelhante ao que ocorre com a carne, 

entretanto considerando-se que este é feito o aproveitamento dos rins, fígado e vísceras dos animais para 

compor um prato típico chamado “buchada” há um consumo maior nos finais de semanas, haja vista ser um 

subproduto que pode ser adquirido com o valor aquém do valor da carne. Ainda, é importante considerar que 

esta comercialização ocorre sob encomenda prévia a comerciantes autônomos nas feiras livres. No caso da 

comercialização de leite e derivados na cidade, foi possível observar que na cidade esse tipo de produto 

apresenta uma baixa expressão. No que se refere a comercialização de peles, sua identificação foi possível em 

apenas um ponto da cidade. Já com relação a comercialização de esterco, pode-se perceber que apresenta uma 

baixa expressão nas lojas agropecuárias, sendo possível identificar apenas a venda realizada por proprietários 

autônomos que buscam e revendem o produto. De todos os responsáveis pelos estabelecimentos que foram 

entrevistados, nenhum apresentou a comercialização de produtos lácteo caprino ou ovino, sendo 

comercializado apenas derivados e leite oriundos da bovinocultura. A comercialização dos produtos e 

subprodutos oriundos da caprino-ovinocultura na cidade de Petrolândia é baixa, sendo a carne o produto mais 

comercializado no município. A falta de padrão na comercialização e condições de venda refletem a carência 
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de fiscalização, sendo notório uma vez que as carnes e vísceras comercializadas são provenientes de abates 

clandestinos. Com relação ao aplicativo desenvolvido, sua utilização foi de grande relevância para realização 

da pesquisa, proporcionando ao pesquisador uma maior facilidade e rapidez na coleta dos dados a campo.  
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RESUMO  

O Brasil por ser um país tropical sofre variações climáticas que proporciona muitas variações na produção de 

forragem durante a época de seca, sendo necessário pensar em alternativas, como a produção de um alimento 

de qualidade durante a época das águas que pode ser fornecido aos animais ruminantes. A silagem de milho é 

um volumoso que promove um bom ganho de peso quando fornecido para ruminantes principalmente quando 

se fala de bovinos de leite apesar do custo mais elevado Nussio (1997).  Entretendo os custos dos concentrados 

ainda é um fator limitante. portando esse trabalho teve como objetivo avaliar as perdas por gases e efluentes 

de silagens de ração total com a inclusão se subprodutos do babaçu em dietas de Bovinos leiteiros. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualisado com quatro tratamento e cinco repetições, onde as silagens 

de ração total foram compostas por 60% de volumoso e 40% de concentrado, onde os tratamentos era 

compostos por silagem de milho, silagem de milho e 40% de concentrado com base na dieta padrão milho e 

soja, silagem de milho e 40% de concentrado com inclusão da farinha do mesocarpo do babaçu e silagem de 

milho e 40% de concentrado com a inclusão da torta de babaçu. Para o processo de ensilagem a planta do 

milho foi cortada aproximadamente 10 cm do solo, e picada em máquina forrageira. Antes da abertura, os mini 

silos foram pesados, para posterior determinação das perdas de matéria seca (MS) na forma de gases e efluentes 

e a recuperação de matéria seca (RMS) As perdas por efluente foram calculadas baseadas na diferença de peso 

da areia e relacionadas com a massa de forragem fresca no fechamento, assim como a perda por gases que foi 

calculada por simples diferença de peso do momento da ensilagem e no momento da abertura do silo, onde os 

silos utilizados eram dotados de válvula de Bunsen para quantificação dos gases, a recuperação da matéria 

seca foi estimada através de equações. Após os 40 dias de fermentação os silos foram abertos e foram realizadas 

as análises laboratoriais, posteriormente os dados foram submetidos a análise de variância   dos dados, pelo 

teste de Tukey (P<0,05). houve efeito significativo (P<0,05) para todas as variáveis avaliadas, recuperação da 

matéria seca, perdas por gases e efluentes. Portanto a inclusão de subprodutos de babaçu melhora os valores 

nutritivos da dieta atendendo as exigências de bovinos leiteiros.  
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RESUMO  

Sistemas silvipastoris (SSPs) podem fornecer diversos benefícios como recuperação de áreas degradadas. 

Objetivou-se avaliar atributo físico do solo e massa radicular em SSPs na Zona da Mata Norte de PE. O 

experimento foi conduzido na Estação experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Itambé/ 

PE, em outubro de 2019 e foi implantado em 2011. Tratamentos experimentais consistiram em: i) pastagens 

consorciadas de gramínea Brachiaria decumbens Stapf. (Braquiária) + Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Sabiá); 

ii) Braquiária + [Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.] (Gliricídia); iii) Braquiária em cultivo exclusivo. O 

delineamento experimental foi casualizado em blocos, com três repetições. Nos tratamentos consorciados, as 

leguminosas foram implantadas em 14 fileiras duplas com espaçamento de 15 m x 1,0 m x 0,5 m, com plantio 

da gramínea nas faixas entre as fileiras duplas. Cada unidade experimental consistiu em piquete de 1,0 ha. 

Bovinos machos mestiços holandês x zebu entraram na área experimental, sob lotação contínua, com peso 

inicial de 175 kg de peso vivo. Três transectos foram confeccionados em cada parcela silvipastoril e amostras 

coletadas no ponto central entre leguminosas da fileira dupla (0 m) e entre as fileiras duplas (8 m), enquanto o 

tratamento de Braquiária exclusiva foi amostrado aleatoriamente. Amostras foram coletadas nas camadas 

edáficas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 e 100-120 cm, através de amostrador com cilindro 

volumétrico acoplado e analisadas via método do cilindro volumétrico e as raízes foram coletadas com auxílio 

de pinça para determinação de massa seca das raízes, por meio de pesagem. Os dados foram submetidos ao 

teste F e as médias dos tratamentos experimentais foram comparadas com a Braquiária em cultivo exclusivo 

na camada 0-10 cm (controle) pelo teste de Dunnett (p<0,05). Quanto aos dados de densidade do solo (Ds) não 

foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos experimentais na camada 0-10 cm. 

Quanto às camadas mais profundas (60-80, 80-100 e 100-120 cm), todos os tratamentos apresentaram maior 

Ds (p<0,05) em relação ao tratamento controle. De qualquer forma, a Ds ficou abaixo do limite crítico em 

todos tratamentos e profundidades de solo avaliados, variando de 1,24 a 1,4 g cm-3. O tratamento controle 

(Braquiária exclusiva na camada 0-10 cm) apresentou maior massa de raízes (t ha-1) (p<0,05) em relação aos 

outros tratamentos experimentais na mesma camada edáfica e referente a todos os tratamentos nas camadas 

mais profundas. A gramínea forrageira, o componente arbóreo, a distância das filas duplas das leguminosas e 

a profundidade ao longo do perfil do solo influenciam na Ds e na massa radicular nos SSPs.  
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RESUMO  

Dentre as alternativas de produção agropecuária sustentável, fundamentais para atenuar o processo de 

degradação de pastagens, se destacam os sistemas silvipastoris (SSPs). A agregação do solo contribui para o 

aumento do diâmetro agregado e dos estoques de C e N no solo e minimiza as mudanças no ciclo do carbono 

que são influenciadas pela disponibilidade de nitrogênio do solo. Objetivou-se avaliar diâmetro médio 

ponderado (DMP) e diâmetro médio geométrico (DMG) em SSPs na Zona da Mata Norte de PE, os quais são 

levados em consideração para avaliação da estabilidade dos agregados de solos. As coletas de campo foram 

realizadas na Estação experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Itambé/ PE, no mês de 

outubro de 2019. O experimento foi implantado em 2011 e os tratamentos experimentais consistiram em: i) 

pastagens consorciadas de Brachiaria decumbens Stapf. (Braquiária) + Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

(Sabiá); ii) Braquiária + [Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.] (Gliricídia); iii) Braquiária em cultivo exclusivo. O 

delineamento experimental foi casualizado em blocos, com três repetições. Nos tratamentos consorciados, as 

leguminosas foram implantadas em 14 fileiras duplas com espaçamento de 15 m x 1,0 m x 0,5 m, com plantio 

da gramínea nas faixas entre as fileiras duplas. Cada unidade experimental consistiu em piquete de 1,0 ha. 

Bovinos machos mestiços holandês x zebu entraram na área experimental, sob lotação contínua, com peso 

inicial de 175 kg de peso vivo. Três transectos foram confeccionados em cada parcela silvipastoril e amostras 

coletadas no ponto central entre leguminosas da fileira dupla (0 m) e entre as fileiras duplas (8 m), enquanto o 

tratamento de Braquiária exclusiva foi amostrado aleatoriamente. Amostras, em torrões, foram coletadas nas 

camadas edáficas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 e 100-120 cm. Para DMP e DMG foram 

submetidos ao teste F e a comparação de médias realizada através do teste de Tukey (p<0,05). Para DMP e 

DMG, não foram verificadas diferenças (p<0,05) entre os tratamentos experimentais nas camadas 0-10, 10-20 

e 20-40 cm. Já na camada 40-60 apenas o consórcio da B+G a 8 m da fileira dupla da leguminosa apresentou 

maiores valores de DMP e DMG (P<0,05) em relação à B+S na mesma posição, enquanto que na camada 60-

80 cm, apenas o tratamento B+S na fileira dupla não diferiu significativamente (P<0,05) da posição 8 m, a 

qual apresentou menores valores em relação aos demais tratamentos. Na camada 100-120 cm, todos os 

tratamentos experimentais tiveram maiores valores de DMP e DMG (P<0,05) em relação à B+S a 8 m de 

distanciamento das fileiras duplas. Esses resultados possivelmente foram influenciados pela competição por 

nutrientes, visto que a Sabiá é considerada uma espécie de alto potencial competitivo No entanto, valores de 

DMP dos tratamentos experimentais em todas as camadas edáficas (3,28 a 2,85 mm) apresentaram valores 

superiores ao mínimo limite crítico de 0,5 mm. Os SSPs auxiliam na agregação edáfica. A leguminosa 

Gliricídia apresentou maior potencial nesta agregação, principalmente a oito metros de distância das filas 

duplas da forrageira e nas camadas mais profundas do solo. 
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RESUMO  

 No estado de Sergipe os municípios que se destacam como grandes produtores de leite são Nossa Senhora da 

Glória, Porto da Folha, Poço Redondo, Canindé do São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, 

Aquidabã, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e Carira. Para auxiliar na verificação da eficiência produtiva 

do rebanho, algumas ferramentas básicas como os indicadores produtivos tem grande importância, os mesmos 

também são acessíveis a pequenos, médios e grandes produtores, que por meio de anotações rotineiras dos 

eventos relacionados a produção das vacas leiteiras podem descobrir a eficiência produtiva e auxiliar em 

tomadas de decisões como seleção e descarte de animais. Diante disso, o presente trabalho objetivou-se através 

dos índices produtivos avaliar o atual cenário dos sistemas de produção leiteira da região do sertão sergipano. 

Para realização da avaliação foi elaborado um questionário, que posteriormente foi aplicado à produtores de 

12 propriedades diferentes dos municípios de Carira, Gararu, Graccho Cardoso, Porto da Folha, Nossa Senhora 

da Glória e Nossa Senhora de Lourdes, em forma de entrevista. Os dados de escrituração zootécnica coletados 

no período de 17 de setembro de 2020 a 17 de janeiro 2021 foram tabulados em planilhas na ferramenta Excel 

do Microsoft Office, processados e apresentados sob a forma de estatística descritiva. A partir dos dados, foi 

possível calcular os indicadores produtivos das propriedades. Os indicadores encontrados correspondem a 

69,55% de vacas em lactação do total de vacas das propriedades, esse número cai para 34% em relação ao total 

do rebanho. A média de produção diária e de 112,75 litros, o que resulta em aproximadamente 41.153,00 

anuais, sendo que a média individual de cada animal fica em torno de 7,87 litros. O baixo número de vacas em 

lactação e preocupante, pois são muitos animais sem produzir, essa situação, no entanto pode ser contornada 

com a redução da idade ao primeiro parto e descarte de vacas velhas de baixa produção. Com relação a pequena 

média de produção individual, isso pode ser explicado pela falta da escrituração zootécnica que não permite 

ao produtor escolher por meio de dados coerentes animais superiores, esse fato consequentemente afeta a 

produção anual nas propriedades, dessa forma fica comprovado a importância da observação dos indicadores 

produtivos e a escrituração zootécnica.    
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RESUMO  

Em regiões áridas e semiáridas, onde a oferta de alimento é afetada pela sazonalidade, os preços de alimentos 

concentrados nos meses de estiagem são mais elevados, muitas vezes até tornando inviável para utilização na 

ração animal, uma vez que pode representar aproximadamente 60% do custo de produção total. Objetivou-se 

avaliar os custos anuais da substituição total do milho pelo farelo de biscoito (FB) na dieta de cordeiros Morada 

Nova vermelha (MNV) e cruzados com a Morada Nova Branca (½MNV ½MNB) em confinamento. Os dados 

zootécnicos utilizados foram oriundos de uma pesquisa de 24 cordeiros MN (12=MNV e 12= ½MNV ½MNB), 

machos não castrados, com peso inicial de 16,85 ± 2,20 kg e idade média de quatro meses, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado. Os parâmetros zootécnicos foram extrapolados para que a análises 

pudesse ser realizada em cunho científico e em economia de escala, tornando um sistema de criação com 72 

cordeiros confinados durante um período de 92 dias, com peso de abate médio de 28 kg, com 4 lotes (ciclos) 

e 284 animais produzidos/ano. Quatro sistemas de produção foram simulados SP1 - criação de cordeiros puros 

alimentados com dieta contendo milho; SP2 - criação de cordeiros puros alimentados com FB; SP3 - criação de 

cordeiros cruzados alimentados com dieta contendo milho; SP4 - criação de cordeiros cruzados alimentados 

com FB. A avaliação dos dados foi realizada de forma descritiva, utilizando-se planilhas no Excel®, as quais 

foram formuladas de acordo com análise do custo de produção. Os maiores custos com alimentação foram 

observados quando se utilizou a dieta padrão à base de milho e farelo de soja, em SP1 e SP3, com valores 

monetários anuais de US$ 6,300.70 e US$ 7,540.20 e valores percentuais no custo total de 42,97 e 43,52%, 

para cada sistema, respectivamente. Os custos com aquisição dos animais foram superiores à alimentação, com 

participação de 41,50% em SP2 e 44,33% em SP4. Outro fator que contribuiu com os custos anuais foi à mão 

de obra, equivalendo a US$ 1,597.18 anuais em todos os sistemas avaliados. Em relação a sanidade os valores 

são pouco expressivos no custo total, sendo que nos cenários avaliados variou entre 0,68-0,87% de 

participação. A substituição total do milho pelo farelo de biscoito na dieta de ovinos MN puros e cruzados foi 

financeiramente viável. 
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RESUMO  

Na ovinocultura em geral, o abate de ovinos no Brasil compreende a carcaça como principal unidade de 

comercialização. No entanto, a utilização dos componentes não-carcaça (CNC) que compreende até 40% do 

peso corporal dos ovinos podem ser comercializados e agregar, de uma forma geral, maior valor aos animais 

abatidos, além de demonstrar grande potencial de comercialização, por serem amplamente utilizados e 

apreciados pela culinária regional. Objetivou-se avaliar os constituintes não-carcaça de cordeiros Morada Nova 

vermelha (MNV) e vermelha × branca (MNF1). O estudo foi conduzido no Núcleo de Pesquisa em Pequenos 

Ruminantes, em Sobral, Ceará. Foram utilizados 24 cordeiros machos, não castrados de dois genótipos: (MNV; 

MNF1), com peso corporal médio inicial de 16,9±3,43 kg e idade média de quatro meses, distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado. Os animais receberam uma dieta padrão isoprotéica e isoenergética, 

considerando as exigências nutricionais para cordeiros de maturidade tardia em fase de terminação, com 

previsão de ganho de peso de 200 g dia-1, além de água e sal mineral ad libitum. Os cordeiros foram abatidos 

ao atingirem peso médio de 30 kg. Previamente ao abate, os animais foram mantidos em jejum de dieta sólida 

por 16 horas e pesados após esse período. O procedimento de abate foi realizado seguindo o Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Após, o abate, procedeu-se a 

evisceração e as pesagens individuais dos CNC: cabeça, sangue, pulmão/traqueia, coração, fígado, baço, 

pâncreas, rins e conteúdo gastrintestinal. Os componentes do trato gastrintestinal (TGI) foram inicialmente 

pesados cheios e, em seguida, foram esvaziados, lavados e novamente pesados, para determinação do conteúdo 

do TGI. Após a pesagem de todos os CNC, o rendimento foi calculado em relação ao peso do corpo vazio (PCV). 

As variáveis em estudo atenderam os pressupostos da análise de variância (ANOVA) sobre normalidade 

univariada pelo teste de ShapiroWilk (P > 0,05). Posteriormente, os dados foram submetidos à ANOVA seguida 

de teste de médias de Tukey (P < 0,05). Maiores valores (P = 0,05) foram observados para os cordeiros 

cruzados, nos componentes: sangue, cabeça e trato gastrointestinal vazio. O cruzamento entre os genótipos da 

raça MN é mais uma alternativa sustentável para utilização de recursos genéticos locais em sistema de produção 

de carne ovina.  
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RESUMO  

 A produção de frutas está entre os setores que mais geram resíduos agroindustriais que podem ser 

potencialmente utilizados na alimentação animal a baixo custo. Frutas perecíveis nativas, como o umbu, 

requerem processamento imediato e geram grandes volumes de resíduos que podem ser utilizados como fonte 

alternativa de alimentação para ruminantes. O objetivo deste trabalho foi determinar o melhor nível de inclusão 

de resíduo seco da polpa de umbu na dieta de ovinos com base nos parâmetros ruminais. O estudo foi realizado 

na UFBA, Salvador, Brasil, após aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais da Escola de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (Protocolo nº 18/2016). O resíduo da polpa do umbu utilizado foi doado pela 

agroindústria de polpa de frutas localizada no município de Feira de Santana, Bahia, Brasil. O resíduo foi seco 

ao sol logo após a entrega. As dietas foram formuladas para ovinos machos com ganho médio diário de 200 g, 

conforme NRC. A dieta foi composta de 40% de feno de Tifton-85 (Cynodon sp.) e 60% de mistura 

concentrada composta de milho moído, farelo de soja, mistura mineral e o resíduo de polpa de umbu seco 

incluído nos níveis de 0, 8, 16, 24 e 32% da MS da dieta total. Foram utilizados cinco ovinos Santa Inês 

canulados no rúmen, machos, com 12 meses de idade e peso corporal de 40 ± 3,70 kg, distribuídos em 

delineamento de quadrado latino 5×5. O experimento teve duração de 75 dias, dividido em 5 períodos de 15 

dia (14 de adaptação e 1 de coleta). Amostras de fluido ruminal foram coletadas manualmente antes e 2, 4 e 6 

horas após o fornecimento da ração. Foram avaliados o pH ruminal, imediatamente após as coletas, e 

concentração de nitrogênio amoniacal e a contagem de protozoários. Os valores obtidos foram testados quanto 

à normalidade dos resíduos e os dados foram submetidos à análise de variância e análise de regressão (com 

5% de significância) com o pacote ExpDes no R i386 3.3.1®. A inclusão do resíduo como substituiu o milho 

moído na formulação e aumentou linearmente o pH ruminal médio (p = 0,017) e reduziu quantitativamente a 

população de protozoários (p = 0,005) no fluido ruminal. No entanto, a inclusão do resíduo de umbu não afetou 

(p = 0,946) quantitativamente a concentração de N-NH3. A inclusão de até 32% de DUFR em substituição ao 

milho moído no concentrado suplementar aumentou o teor de fibra na dieta e estimulou a ruminação, o que 

melhorou o pH ruminal.    
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RESUMO  

O ovo é um produto de origem animal, que é perecível e começa a perder seu valor nutricional momento após 

a postura, caso não sejam tomadas medidas adequadas para sua conservação. O objetivo desse trabalho foi 

analisar as propriedades das qualidades internas de ovos brancos e vermelhos de galinhas poedeiras comerciais, 

comercializados em três supermercados no município de Patos-PB. O período experimental teve a duração de 

três semanas, realizado no mês de outubro de 2019. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado, em um esquema fatorial 2 x 2 (cor de casca x tipos de linhagens), sendo as cores da casca branca 

e vermelha e duas linhagens de aves, sendo a Embrapa 31 e 11. A escolha dos ovos nas gôndolas dos 

supermercados foi realizada de forma aleatória simulando o comprador. Foram coletados 540 ovos, sendo 270 

brancos e 270 vermelhos. A análise da qualidade foi realizada por meio da coleta de amostra de 60 ovos por 

repetição, durante três dias consecutivos, por três períodos consecutivos com intervalos de uma semana, em 

que foram avaliados defeitos externos, gravidade específica (g/mL-1), defeitos internos e cor de gema. Foi 

realizada a numeração de cada ovo, de forma individual, sendo feita a análise visual externa, identificando 

defeitos como calcificação externa, presença de fezes, pigmentação da casca, peso de ovo (g), peso de gema 

(g), peso de clara (g), visualização de tecido, cor de gema e peso da casca (g). Pelos resultados obtidos, verifica-

se que houve diferença significativa para a variável gravidade específica de ovos (P<0,05) para os ovos de 

casca vermelha. Os pesos de clara e casca (P≥0,05) não diferiram estatisticamente. Em relação às variáveis, 

calcificação externa no ovo, acúmulo de fezes, pigmentação da casca e visualização de tecido, apresentaram 

resultados negativos para ovos vermelhos, evidenciando perda de qualidade para essas variáveis, e 

consequentemente, maiores índices de defeitos de ovos. Para a cor da gema, maiores valores foram observados 

em ovos brancos comparativamente aos vermelhos. O peso de gema nos ovos, variou significativamente entre 

as diferentes linhagens, nas quais as maiores médias foram observadas para a casca branca (P<0,05). Observou-

se alto percentual de ovos vermelhos com partículas estranhas na sua estrutura, como mancha de carne e sangue 

na gema e no albúmen (P<0,05) e menor acúmulo de fezes nos ovos, sugerindo maior grau de higiene e menor 

risco de contaminação por microrganismos pelo consumidor após o consumo. Conclui-se que ovos 

comercializados em alguns supermercados do município de Patos-PB, apresentam baixa qualidade interna. 

Recomenda-se o consumo de ovos de casca vermelha, por apresentar maior gravidade específica e menor 

contaminação.      
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RESUMO  

 O farelo de soja e o milho são os ingredientes utiliados na formulação em maior quantidade na dieta. Os 

mesmos  mostram-se com baixos níveis de aminoácidos, por isso a necessidade da introdução de aminoácidos 

essenciais nas dietas. O objetivo deste trabalho, foi estimar a exigência nutricional de metionina digestíveis 

para pintos de corte machos criados no semiárido paraibano sobre desempenho. Foram adotados programa de 

ração com quatro fases de criação, sendo a fase pré-inicial de 1 a 7 dias, segundo recomendação de 

(ROSTAGNO et al., 2011). As dietas foram formuladas à base de milho, farelo de soja e farelo de glúten de 

milho. Para determinação da exigência de metionina digestível, foi utilizada uma ração basal sem 

suplementação de metionina sintética, com 0,454% de metionina digestível. Para compor os demais 

tratamentos, as rações experimentais apresentaram os valores de 0,481; 0,510; 0,540 e 0,572 % de DL-

metionina (79%), sendo suplementada na dieta, em substituição ao amido de milho. O delineamento 

experimental utilizado, foi inteiramente casualizado, sendo utilizados cinco tratamentos (cinco níveis de 

metionina digestível) para cada fase de criação, com seis repetições e 12 aves por parcela experimental, 

totalizando 360 frangos de corte em cada fase de criação. Os dados de ganho de peso (GP), consumo de ração 

(CR), conversão alimentar (CA) e mortalidade foram calculados semanalmente. Pelos resultados obtidos, foi 

observado diferença significativa para as variáveis analisadas. Observando a variável CR, verifica-se que 

conforme foram aumentados os níveis de metionina na dieta, houve um aumento no CR. Já o GP de pintos de 

corte, diminuiu de acordo com os diferentes níveis mínimos de metionina implementados nas dietas. Dessa 

forma, a exigência de pintos de corte machos, criados no sertão paraibanos na fase pré-inicial de criação é de 

0,454 de metionina digestível.    
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RESUMO  

A criação de caprinos alcançou posições relevantes no agronegócio brasileiro, apesar disso, o segmento ainda 

apresenta baixos índices produtivos. A identificação de animais de maiores valores genéticos (VGs) é um 

esforço importante para superar esse obstáculo. Através da metodologia de Modelos Mistos, desenvolvida por 

Henderson (1973), é possível calcular o Melhor Preditor Linear Não Viesado (BLUP). Há vários softwares 

que realizam o cálculo a partir das equações de modelos mistos e obtenção do BLUP, no entanto, a 

implementação dessa metodologia no software CAPRIOVI é inovadora por se tratar de uma plataforma na 

web que pode ser acessada sem necessitar de programação, além de ser integrada à escrituração zootécnica. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi predizer os valores genéticos de caprinos de corte utilizando os 

softwares CAPRIOVI e SAS. Foi implementado um módulo no software CAPRIOVI para resolver as equações 

de modelos mistos e obtenção do BLUP, que foi realizado com a linguagem Java. Para isso, utilizou-se um 

banco de dados composto por 100 animais tendo como referência médias e variâncias fenotípicas do rebanho 

caprino da raça Anglo Nubiana da UFPI para avaliar os seguintes procedimentos: geração da matriz de 

parentesco e predição do valor genético dos animais. Os fenótipos dos animais referem-se à característica peso 

ajustados aos 180 dias de idade (P180). Os resultados dessas análises foram comparados com os realizados 

pelo PROC MIXED do SAS para o mesmo banco de dados e parâmetros de entrada. O percentual de 

coincidência entre os resultados obtidos pelos softwares e a correlação de Spearman serviram como parâmetro 

para comparar a matriz de parentesco (A) e o ordenamento dos valores genéticos preditos. Os resultados 

mostraram que a matriz de parentesco (A) construída em ambos os softwares foram iguais, consequentemente, 

o rankeamento dos animais com base nos valores genéticos preditos por ambos os softwares não diferiram. Os 

animais 1, 26, 24, 40, 34, 13 e 39 apresentaram VGs positivos em ambos os softwares. A correlação de 

Spearman estimada entre os valores genéticos preditos com base no módulo desenvolvido e os preditos com 

auxílio do PROC MIXED do SAS foi igual a 1, o que indica que não houve mudanças na ordem dos animais. 

O software CAPRIOVI mostrou-se eficiente ao realizar a predição de valores genéticos por meio da 

metodologia BLUP para a avaliação genética de caprinos de corte. 
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RESUMO  

A técnica de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), tem ganhado bastante ênfase e espaço, devido à 

grande melhora nos índices zootécnicos nos rebanhos bovinos brasileiros, podendo contar, entre outras 

vantagens: a diminuição de erros com detecção de cio, maior assertividade e concentração de manejos, 

desmama de lotes maiores e homogêneos, concentração de partos e melhor observação de nascimentos (cura 

de bezerros e menor mortalidade), escolha de época favorável para estação de monta, diminuição de reposição 

e menor custo com touros reprodutores, sem mencionar a utilização de sêmen de animais superiores e de outros 

padrões raciais que contribuem com a variabilidade genética e heterose promovendo assim a obtenção de 

animais com maior potencial de produtividade (LOPES, 2009; MENEGHETTI, 2009). A utilização de 

hormônios na IATF permite ainda retorno de ciclicidade de vacas que estavam em anestro e por isso o aumento 

do índice de prenhez. Em razão disso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a taxa de prenhez (TP) em vacas 

submetidas a primeira Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) no Município de Alto Alegre do Pindaré 

– MA. Foram utilizadas 82 fêmeas mestiças saudáveis, com idade entre 3 a 12 anos, sob protocolos de controle 

sanitário e reprodutivo. Todas foram sincronizadas com o seguinte protocolo: D0 2ml de sincrodiol por via 

intramuscular (I.M) e um dispositivo intravaginal contendo 1,2g de progesterona; D7 2ml de sincrodiol por 

via I.M; D9 retirada do dispositivo e administração de 1,5ml de micro Gonadotrofina coriônica equina (eCG) 

e 1ml de SincroCP. Após 60 dias da IATF foi feito o diagnóstico de gestação via palpação retal. Os dados para 

as análises descritivas foram processados pelo programa Excel, versão 2019. No trabalho em questão, após a 

primeira IATF obteve-se 48,7% de taxa de TP. Embora o resultado não tenha alcançado a média de 50% 

sugerida para as IATF segundo Baruselll & Reis (2005), para um primeiro experimento, esse resultado pode 

ser considerado muito satisfatório se comparado com as taxas de prenhez obtidas nos trabalhos de 

BARUSELLI et al. (2004), em torno de 45 a 67%. Um dos fatores que possivelmente influenciaram 

negativamente na TP foi a nutrição, pois estudos associaram a queda da fertilidade à nutrição, onde 

identificaram como potencias causas o balanço energético negativo (BEN), corroborado pela baixa no escore 

de condição corporal (ECC) (LOPEZ-GATIUS et al., 2002; PERES 2016), os efeitos tóxicos de compostos 

nitrogenados e as deficiências de vitaminas e/ou minerais (INGRAHAM et al., 1987). A nutrição é de 

fundamental importância no desempenho reprodutivo, visto que pode afetar direta ou indiretamente aspectos 

da fisiologia da fêmea bovina (SARTORI e GUARDIEIRO, 2010). Sendo assim, adotar estratégias 

nutricionais alinhadas a IATF seguramente melhorarão a TP das fêmeas aqui estudas. Umas das estratégias 

que pode ser adotada é a descrita por Lopes et al. (2009), onde evidenciaram que animais suplementados pós 

inseminação artificial por 28 dias com ácidos graxos poli-insaturados têm aumento significativo na taxa de 

prenhez. Outra estratégia que ajuda a melhorar os índices da TP é a avaliação antecipada da pastagem e do 

escore corporal das fêmeas, onde pode ser feito um melhor controle nutricional que permita as fêmeas um 

melhor escore corporal no momento da IATF (ONO, 2014). Dependendo da avaliação, o aporte nutricional no 

cocho pode ser uma importante ferramenta com uso de suplementos proteicos e proteicos energéticos, para 

melhorar com antecedência a condição das fêmeas afim de que se tornem aptas a técnica da IATF. Ao final, 

mesmo não alcançando a média de IATF desejada, o experimento mostrou resultados satisfatórios para uma 

primeira aplicação da técnica no município. Contudo, é necessário de mais estudos com número maior de 

animais e adoção de estratégias nutricionais associadas a IATF para se obter melhores resultados.   
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RESUMO  

As lactonas macrocíclicas são os anti-helmínticos mais utilizados no controle de nematoides gastrintestinais. 

A complexidade do controle de nematoides gastrintestinais em ovinos vem aumentando em consequência da 

resistência aos anti-helmínticos. Dessa forma, o objetivo foi verificar a eficácia da doramectina em ovinos 

criados na cidade de Nova Porteirinha-MG. Foram utilizados no total 23 ovinos, distribuídos em duas 

propriedades: 13 animais na propriedade A e 10 na B, os quais apresentaram uma contagem de ovos por grama 

de fezes (OPG) igual ou superior a 200. O tratamento foi realizado com o anti-helmíntico doramectina 200 

µg/kg por via subcutânea, de acordo a recomendação do fabricante. As coletas de fezes foram realizadas nos 

dias -3, e 14 dias pós-tratamento. As contagens de OPG pré e pós-tratamentos foram utilizadas para a 

estimativa da redução da contagem de ovos nas fezes (RCOF) e o limite de confiança inferior (LCI). Os dados 

foram analisados com o pacote “eggCounts 2.3” no RStudio, usando um modelo Bayesiano com design 

pareado. A situação da resistência anti-helmíntica foi interpretada baseado nas diretrizes World Association 

for the Advancement of Veterinary Parasitology sobre resistência anti-helmíntica. Consideraram-se eficácia 

adequada percentuais de RCOF> 95% e LCI> 90%. A média aritmética das contagens de OPG pré-tratamento 

na propriedade A foi de 1.992, e no pós-tratamento reduziu para 8 de OPG.  Na propriedade A, o RCOF foi 

98,5%, e o LCI foi 97,4%, constatando eficácia da doramectina. Na propriedade B, pré-tratamento a média foi 

3.591 de OPG, e no pós-tratamento houver uma queda na média chegando a 55 de OPG. A média do RCOF 

na propriedade B foi de 93,2% e LCI foi de 89%, constatou-se ineficácia a doramectina. Essa resistência pode 

ter sido causada pelo uso de anti-helmínticos de forma inadequada no período antes do experimento. A 

doramectina possui propriedades físico-químicas de alta lipofilicidade, favorecendo a permanência prolongada 

na circulação, vale ressaltar que dos fatores que predispõe o surgimento da resistência é a utilização de 

medicamentos de longa persistência. Ao longo dos anos, quando escolhemos apenas um grupo químico para 

controle de nematoides, pode ocorrer seleção de cepas resistentes com exaustão da eficácia para o grupo 

escolhido. O anti-helmíntico doramectina não deve ser utilizado no controle das nematodioses nos ovinos na 

propriedade B. 
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RESUMO  

A carne caprina é bastante apreciada por seu sabor diferenciado e valor nutricional, no entanto, dados sobre os 

produtos cárneos caprinos oriundos de Floresta-PE ainda são escassos. O objetivo deste trabalho foi mapear 

os locais de comercialização de produtos e derivados de carnes caprinas no município em função da pandemia 

Covid-19. O mapeamento foi feito através da visitação in loco em pontos de comercialização de carne caprina 

na cidade e aplicação de formulário semiestruturado. Os entrevistados foram orientados sobre os objetivos da 

pesquisa e tiveram acesso ao TCLE - Termo de Consentimento Livre Esclarecido, no qual foram consultados 

sobre a concordância em participar da pesquisa. Os dados obtidos foram tabulados e analisados, com avaliação 

descritiva dos dados, considerando aspectos qualitativos e quantitativos da produção. A partir desta ação 

identificamos 32 estabelecimentos, sendo que antes da pandemia havia cerca de 42 comércios. Ademais, de 

acordo com o resultado da pesquisa foi visto que 100% dos estabelecimentos que vendem a carne caprina 

trabalham por meio do abate informal, o qual prejudica a qualidade da carne, pois não existe o manejo do pré 

e pós-morte desses animais. Situação que condiz com o fato do matadouro do município estar desativado desde 

2019 devido a irregularidades. Vale ressaltar que a atuação de seis marchantes na região, que são pessoas que 

compram o animal e revendem na cidade por um valor maior. Foram detectados 39 fornecedores de carne 

caprina, e percebe-se que vários mercados possuem mais de um provedor, isso porque há períodos em que há 

falta de matéria-prima em certos fornecedores e é uma estratégia para que haja continuidade no fornecimento. 

Paralelo a isso, no período da pesquisa, observou-se que mensalmente há um abate médio de 713 caprinos no 

município, com idade de abate superior a 2 anos. Deve-se abordar ainda que os principais produtos e 

subprodutos provenientes de caprinos comercializados na cidade são: filé, carré, contrafilé, bisteca, pernil, 

paleta, T-bone, costela, capa de costela, manta, linguiça, buchada e hambúrguer. Apesar de existir esses 

produtos, cerca de 94% dos estabelecimentos vendem cortes não definidos. Nesse contexto, tem-se a banda 

retalhada e os cortes indefinidos, como os mais vendidos. Conclui-se que a pandemia da Covid-19 afetou no 

setor de produtos cárneos, logo, muitos comércios fecharam devido à crise econômica. Portanto, os resultados 

encontrados impactam na qualidade da carne e na disseminação dela, uma vez que não há abatedouros formais. 

Além do mais, com os dados obtidos foi possível entender as relações comerciais e o ecossistema da cadeia 

produtiva, desde a criação até a venda.  
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RESUMO  

RESUMO: Objetivou-se avaliar síntese de CLA (Ácido Linoléico Conjulgado) do leite de vacas alimentadas 

com palma forrageira em substituição a cana-de-açúcar. Dez vacas holandesas, multíparas, com 576,0 kg de 

peso corporal e produzindo 20,93kg de leite foram incluídas em um quadrado Latino 5x5. Foram adotados 

cinco períodos de 21 dias cada, sendo os primeiros 14 dias para adaptação as dietas e os demais para coleta de 

dados. As dietas experimentais foram quatro diferentes níveis de substituição de cana-de-açúcar por palma 

forrageira (0; 17,2; 34,4 e 51,6%). O somatório de ácidos linoleicos conjugados (CLA) foi maior com a dieta 

controle. Os teores de CLA reduziram linearmente com a inclusão de palma forrageira orelha de elefante em 

substituição a cana-de-açúcar.  PALAVRAS CHAVE: cactáceas, forragens tropicais, gordura do leite de 

ruminantes   ABSTRACT: It was aimed evaluated the intake of dry matter (DM) and energy, milk yield, 

compositionand nutritional quality indexes of milk fat of cows fed cactus cladodes replacing the sugarcane. 

Ten multiparous Girolando cows at 576.0 kg body weight, 20.93 kg milk yield were included in 5x5 Latin 

square design. Five 21-day experimental periods were adopted, being the first 14 for adaptation to diets.Four 

different replacement levels of sugarcane for cactus cladodes were used as experimental diets (0, 17.2; 34.4 

and 51.6%). The sum of conjugated linoleic acids (CLA) was higher with the control diet. According to the 

cactus inclusion there was a linear reduction in CLA levels.   KEYWORDS: Fatty acids, cactaceas, tropical 

roughage, ruminant milk fat.     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 

μm, 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.   RESULTADOS 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 
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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.   AGRADECIMENTOS: A CAPES, ao CNPQ, à UFRPE, ao Departamento de Zootecnia, ao 
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RESUMO  

A torta de dendê (TD) é um coproduto com características nutricionais relevantes para a alimentação de 

ruminantes. O perfil de ácidos graxos da torta de dendê contém principalmente ácidos graxos de cadeia media, 

os quais podem modular o metabolismo ruminal e o perfil de ácidos graxos do produto final. Objetivou-se 

determinar o perfil de ácidos graxos do leite de cabras alimentadas com níveis crescentes de TD. Foram 

utilizadas 8 cabras (4 da raça Saanen e 4 Anglo Nubiana), multíparas, produção média de 0,7 kg/dia e peso 

corporal de 46,9 ± 9,4. O experimento foi realizado em quadrado latino duplicado 4x4. Cada período 

experimental teve 14 dias sendo os primeiros 10 destinados à adaptação e os 4 últimos à coleta de dados. As 

cabras foram alojadas em baias indivíduas com área igual a 1,5m². A dieta foi formulada segundo o NRC 

(2007) para atender as exigências de mantença e produção de leite. Os tratamentos consistiram no tratamento 

sem adição de TD e com 66,7; 133,0 e 200,0 g/kg de matéria seca (MS). As cabras foram ordenhadas 

manualmente uma vez ao dia (07:00). O perfil de ácidos graxos do leite foi estimado seguindo a metodologia 

de Kramer et al. (1997). Os dados foram avaliados para variância e regressão, com grau de desdobramento 

para efeitos lineares e quadráticos, considerando o nível de 5%. A inclusão de níveis crescentes de TD 

promoveu a redução linear (P<0,05) dos ácidos graxos, capróico, caprílico, cáprico e palmítico e do índice de 

tromogenicidade. Por outro lado, observou-se o incremento linear dos ácidos graxos, láurico, mirístico, 

miristoleico e palmitoléico, assim como os ácidos graxos monoinsaturados . Não foi observado efeito da 

inclusão de TD sobre os ácidos graxos de cadeia longa (P>0,05). A redução observada nos ácidos graxos de 

cadeia média se deve possivelmente à diminuição no consumo de matéria seca e dos demais nutrientes 

necessários para a síntese de novo de ácidos graxos. O aumento dos ácidos graxos láurico e mirístico está 

associado à maior concentração deles na torta de dendê (37,75% e 19,51%, respectivamente). O aumento na 

quantidade de ácidos graxos monoinsaturados se deve a uma possível elevação da atividade enzimática da Δ9-

dessaturase na glândula mamária Conclui-se que a inclusão de TD de 80 g/kg de MS é o nível mais indicado 

ao incrementar a qualidade do perfil de ácidos graxos do leite.    

PALAVRAS-CHAVE: Ácido láurico; Coproduto; Nutrição de Ruminantes 

ACKNOWLEDGMENTS  

Agradecemos à UFBA e as agencias CAPES, CNPq e FAPESB 

 

  



236 

 

CORRELAÇÃO ENTRE DESCRITORES MORFOLÓGICOS E PRODUTIVOS DE 

ACESSOS DE DESMANTHUS SPP. 

 
Italvan Milfont Macêdo 1; Osniel Faria de Oliveira 1; Mércia Virginia Ferreira dos Santos 2,3; Márcio 

Vieira da Cunha 2; Toni Carvalho de Souza 4; José Henrique Albuquerque Rangel 5; José Carlos 

Batista Dubeux Júnior 6; Djalma Euzébio Simões Neto 7 

 
1 Departamento de Zootecnia, UFRPE - Recife, PE; 2 Departamento de Zootecnia, UFRPE - Recife, PE; 3 

Departamento de Zootecnia, UFRPE - Recife, PE; 4 Instituto Federal Baiano - Alagoinha, BA; 5 EMBRAPA 

Tabuleiros Costeiros, Aracaju - SE; 6 University of Florida, North Florida Research & Education Center, 

Marianna, - Estados Unidos; 7 Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina, Carpina - PE 

RESUMO  

A Jureminha (Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.) é uma leguminosa forrageira adaptada as condições 

edafoclimáticas tropicais. Diferentes acessos de plantas podem expressar variabilidade morfológica e 

produtiva. Objetivou-se correlacionar os descritores morfológicos e produtivos de acessos de Desmanthus spp. 

em Banco Ativo de Germoplasma (BAG), localizado na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina 

(7°51’133”S e 35°14’102”W), da UFRPE. Onze acessos foram coletados de diferentes municípios do Sertão 

(Petrolina, Sertânia e Serra Talhada) e Agreste (Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, e 

Tupanatinga), bem como oriundos da Austrália obtidos de sementes da Embrapa Tabuleiros Costeiros. O 

estabelecimento foi por mudas, sendo avaliadas três plantas por acesso. Realizou-se adubação de manutenção 

com 50 kg/ha de K2O e 20 kg/ha P2O5. As plantas foram colhidas aos 90 dias, a 20 cm de altura do solo. Foi 

avaliado a altura da planta (ALT), volume de copa (VC), comprimento de ramos primários (CRP) e secundários 

(CRS), número de folhas (NF) e folíolos (NFL), e número de ramos primários (NRP) e secundários (NRS), e 

produção de matéria seca (PMS), em setembro de 2021. Os dados obtidos foram submetidos a análise de 

correlação de Pearson pelo Software Statistica versão 10. A ALT foi correlacionada positivamente com o VC 

(r = 0,92; p < 0,0001), CRS (r = 0,83; p = 0,001), NF (r = 0,84; p = 0,001) e PMS (r = 0,68; p = 0,021). O VC 

também obteve forte correlações positivas com CRS (r = 0,77; p = 0,006), NF (r = 0,88; p < 0,0001) e PMS (r 

= 0,88; p < 0,0001). O CRP apenas obteve correlação negativa com CRS (r = -0,63; p = 0,039). O CRS obteve 

correlação positiva com o NF (r = 0,68; p = 0,023) e PMS (r = 0,68; p = 0,021). O NRP, NRS e NFL não 

obtiveram correlações significativas com os demais descritores. A PMS obteve forte correlação positiva com 

NF (r = 0,84; p = 0,001). As características morfológicas avaliadas apresentam relação com a PMS de acessos 

de Desmanthus spp., auxiliando na avaliação, no manejo e seleção de materiais superiores. 

PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Jureminha; Leguminosa nativa 

ACKNOWLEDGMENTS  

À CAPES (Código - 001) pela bolsa de pós-doutorado do primeiro autor. 

 

  



237 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E PRODUTIVO DO PAIS (PROJETO 

AGROECOLÓGICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL) NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ 

E NOVA IPIXUNA - PARÁ   

 
Joana Patrícia Lira de Sousa 1; Patrícia Assunção Costa 1; Paulo Victor Paz de Sousa 1; Jailson Bertoli 

Junior 1 

 
1 Instituto Federal do Pará, Campus Marabá Rural, Marabá, PA 

RESUMO  

 No sudeste paraense a atividade predominante realizada pelos pequenos agricultores é a criação de gado em 

sistema extensivo. No entanto, esta atividade acaba diminuindo a diversidade de produtos ofertados e 

consumidos por estes produtores. Em contrapartida a tecnologia social PAIS (Produção Agroecológica 

Integrada e Sustentável) que vem sendo aplicada no Brasil desde 2005, com foco principal nas pequenas 

propriedades rurais visando garantir a geração de renda e assegurar a segurança e soberania alimentar para 

pequenos agricultores a partir da venda do excedente. Contudo objetiva-se com a pesquisa avaliar os avanços 

que a tecnologia PAIS proporcionou para pequenos agricultores nas regiões de Marabá e Nova Ipixuna-Pará. 

O diagnóstico socioeconômico e produtivo foi aplicado em Assentamentos nos municípios de Marabá – PA e 

de Nova Ipixuna-PA, no período de primeiro a 31 de julho de 2019. O questionário do diagnostico foi dividido 

em parte social que foi aplicado a 60 famílias, e parte produtiva aplicado a 44 famílias, através de seus 

responsáveis legais. A definição do tamanho da amostra, baseou-se na quantidade de famílias beneficiadas 

pela implementação de 44 unidades de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS nas regiões 

de Marabá e Nova Ipixuna, que contempla a instalação de 44 sistemas de irrigação com fonte de energia solar. 

Os dados foram tabelados em uma planilha do Excel, para obtenção dos valores quantitativos de cada atividade 

desenvolvidas nas propriedades. A análise trouxe resultados, a respeito das condições sociais e dimensões da 

produção e comercialização das propriedades rurais. Acima de 66% dos agricultores atendido possuem baixo 

nível de escolaridade, 56,6% da população residente é masculina e 30,5% possuem a idade entre 41 e 60 anos, 

perfazendo-se como a maior parcela da população. Pode-se observar que com a chegada do projeto houve um 

aumento de 8 vezes na produção de moranga e maxixe, observou-se também um aumento de 136,89% do 

quiabo. Já os grãos como feijão, temperos como o coentro, cebolinha, pimenta de cheiro, pimenta, e pepino, 

folhosas como a Alface lisa e crespa, e couve todas foram observadas um aumento significativo variando entre 

10 e 130%. Segundo os próprios agricultores participantes do diagnóstico o relativo aumento desta produção 

deve-se a implementação do sistema através da implantação do projeto de irrigação, o recebimento de 

sementes, mudas e adubos além do recebimento da assistência técnica especializada. Antes da implantação do 

projeto a maior arrecadação de renda correspondia a produção animal com 46% em contrapartida após a 

implantação passou a ser os temperos que correspondeu a 54,57% da renda dessas famílias. Conclui-se que 

com a implantação do PAIS houve um aumento significativo na renda e na diversidade de produtos produzidos 

pelos agricultores da região de Marabá e Nova Ipixuna – Pa.    

PALAVRAS-CHAVE: renda; segurança alimentar; tecnologia social 

ACKNOWLEDGMENTS  

Agradecemos ao CNPq pelo apoio e ao BNDES pela implementação do projeto na região sudeste do 

Pará. 

 

  



238 

 

 PARÂMETROS ECONÔMICOS DA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS MORADA NOVA 

ALIMENTADOS COM FARELO DE BISCOITO 

 
João Rayonio de Sousa Carvalho 1; José Rodrigo Rodrigues de Oliveira 3; Genilson Cesar Alves 2; 

Aline Vieira Landim 4; Hélio Henrique Araújo Costa 4; Tibeyo Mendes Brito 5; Ricardo Wilson Farias 

Freitas 5; Francisco Sávio do Nascimento Silva 5 

 
1 Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA / Sobral-CE; 2 Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA / 

Sobral-CE; 3 Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA / Sobral-CE; 4 Universidade Estadual Vale do 

Acaraú -UVA / Sobral-CE; 5 Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA / Sobral-CE 

RESUMO  

Os estudos que realizam análise econômica de ovinos em dietas com uso de alimentos alternativos, permitem 

melhor avaliar os sistemas, reduzir custos, aumentar a lucratividade e trabalhar nos princípios de 

sustentabilidade e economia circular. Objetivou-se avaliar os parâmetros econômicos da substituição total do 

milho pelo farelo de biscoito (FB) na dieta de cordeiros Morada Nova vermelha (MNV) e cruzados com a 

Morada Nova Branca (½MNV ½MNB) em confinamento. Os dados zootécnicos utilizados foram oriundos de 

uma pesquisa de 24 cordeiros MN (12=MNV e 12= ½MNV ½MNB), machos não castrados, com peso inicial de 

16.85 ± 2.20 kg e idade média de quatro meses, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. Os 

parâmetros zootécnicos foram extrapolados para que a análises pudesse ser realizada em cunho científico e em 

economia de escala; tornando um sistema de criação com 72 cordeiros confinados durante um período de 92 

dias, com peso de abate médio de 28 kg, com 4 lotes (ciclos) e 284 animais produzidos/ano. Quatro sistemas 

de produção foram simulados SP1 - criação de cordeiros puros alimentados com dieta contendo milho; SP2 - 

criação de cordeiros puros alimentados com FB; SP3 - criação de cordeiros cruzados alimentados com dieta 

contendo milho; SP4 - criação de cordeiros cruzados alimentados com FB. A avaliação dos dados foi realizada 

de forma descritiva, utilizando-se planilhas no Excel®, as quais foram formuladas de acordo com análise do 

custo de produção e dos indicadores de viabilidade econômica. A receita líquida (RL) foi positiva em todos os 

sistemas produtivos avaliados, contudo, quando se compara estas receitas, os tratamentos em que houve a 

inclusão do FB, apresentou lucros de 4.051,36 e US$ 1,706.68, respectivamente. Os maiores custos totais foram 

de 17,324.65 (SP3) e US$ 16,019.18 (SP4) em função principalmente dos maiores gastos com aquisição dos 

cordeiros cruzados. A taxa de retorno do empreendedor foi maior nos sistemas onde a RL obtida foi mais 

acentuada, sendo de 7,89% em SP2 e 10,65% em SP4, que são os tratamentos que utilizaram a dieta com FB. 

Observa-se que os sistemas que utilizaram o FB na dieta, em função dos menores custos com alimentação, 

independente do grupo genético, os valores foram superiores para a produtividade total dos fatores. A 

substituição total do milho pelo FB na dieta para cordeiros MN resultou em índices econômicos positivos para 

os cenários avaliados. 

PALAVRAS-CHAVE: alimentos alternativos; economia circular; índices econômicos 
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RESUMO  

O monitoramento de características do dossel (e.g. altura e interceptação de luz) durante a rebrotação de plantas 

forrageiras tem recebido bastante atenção nos últimos anos, e vem sendo utilizado para definição de estratégias 

de manejo de pastagens. Essas medidas, no entanto, demandam trabalho para coleta e devido o número de 

mensurações necessárias, podem não capturar a heterogeneidade do dossel. Neste sentido, medidas realizadas 

com aplicativos podem ser bastante práticas e facilitar o processo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

possibilidade de uso do aplicativo Canopeo para avaliação de características estruturais do dossel durante a 

rebrotação de capim elefante [Cenchrus purpureum (Schum.) Morrone] de diferentes portes consorciado ou 

não com cunhã (Clitoria ternatea L.). O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-

açúcar de Carpina, pertencente à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram avaliados quatro 

genótipos de capim-elefante  sob corte, sendo dois de porte alto (IRI-381 e Elefante B) e dois de porte baixo 

(Taiwan A-146 2.37 e Mott) em consórcio ou não com cunhã. O delineamento utilizado foi em blocos 

completos casualizados, em arranjo fatorial (4 × 2), correspondendo aos genótipos e sistemas de cultivo, com 

quatro repetições. Logo após o corte, e a cada quinze dias foram realizadas medidas de altura do dossel com o 

uso de uma trena e coletadas 4 imagens em cada parcela a cada quinze dias durante o período de rebrotação 

com o uso de celular com câmera acoplada a aproximadamente 60 cm do topo da vegetação. Todas as imagens 

foram analisadas para estimativa da % de cobertura verde por meio do aplicativo Canopeo®. As avaliações 

foram realizadas em dois ciclos de rebrotação na época chuvosa e seca do ano. Os dados foram analisados 

utilizando o PROC MIXED e o PROC REG do SAS. Não houve efeito de genótipo ou de consorcio para as 

medidas de altura e cobertura verde ao longo da rebrotação em função das limitações hídricas durante o período 

seco, com médias de altura e cobertura verde de 30 cm e 8% de cobertura verde. Na época chuvosa tanto as 

medidas de altura quanto a de cobertura verde (y = -11,226x2 + 75,446x - 54,187 R² = 0,9932) permitiram 

descrever de forma adequada o crescimento dos genótipos. A altura do dossel sofreu efeito de porte 

(y=19.538x+2.8438 R²=0.946), mas não houve diferenças entre os genótipos de cada porte. As medidas altura 

e cobertura verde do dossel determinadas com o uso do Canopeo apresentaram alto grau de relação, com 

valores de R2 acima de 0,90 (Altura = 44,997ln(cobertura verde) + 14,481 R² = 0,9201), indicando que pode 

ser uma forma prática para obtenção de medidas de altura sem necessariamente com uso de instrumento 

específico. O Canopeo é uma ferramenta precisa e sensível a variação de características do dossel e pode ajudar 

na tomada de decisões dentro do sistema de produção durante a época chuvosa (época de maior crescimento 

dos capins). 
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RESUMO  

Na avicultura de corte tem-se discutido acerca da resistência bacteriana causada pelo uso de antibióticos nas 

dietas. Neste cenário surge a necessidade de encontrar aditivos alternativos que apresentem capacidade de 

seleção da flora benéfica dentre as patógenas, favorecendo o desempenho animal. Os aditivos naturais são 

substâncias obtidas de partes vegetativas de plantas, que adicionados às dietas visam melhorar a produtividade 

e qualidade dos produtos finais. O Mastruz (Chenopodium ambrosioides L.) possui compostos ativos 

como  fenóis, flavonoides, taninos e terpenos que em subdosagens dispõe de propriedades: antiparasitária, 

antifúngica e antibacteriana. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o desempenho de frangos de corte 

recebendo dietas com adição de extrato aquoso de mastruz (EAM) em substituição à enramicina 8%. O estudo 

foi realizado no Setor de Avicultura da UFRN, utilizando 360 pintos de corte, Cobb 500, no período 1 a 42 

dias de idade, adotando-se o delineamento inteiramente casualizado composto de seis tratamentos e seis 

repetições com 10 animais cada. Os tratamentos consistiram em uma dieta controle positivo contendo a 

enramicina e cinco dietas teste contendo níveis crescentes de 0,0; 0,15; 0,30; 0,45 e 0,60% de EAM. Ração e 

água foram fornecidas “ad libitum”. Para o desempenho, as aves e as sobras de ração foram pesadas para 

avaliação das seguintes variáveis: ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste Dunnet, tendo como referência o tratamento com 

antibiótico. Os níveis de EAM foram submetidos à análise de regressão. As diferenças foram consideradas 

significativas ao nível de 5% de probabilidade. Não foram encontradas diferenças significativas para nenhuma 

das variáveis estudadas. As médias encontradas para os tratamentos com enramicina; 0,0; 0,15; 0,30; 0,45 e 

0,60% de EAM foram, respectivamente: 3115±52g, 3200±66g, 3091±68g, 3124±66g, 3167±66g e 3107±60g 

para GP; 4693±62g, 4758±85g, 4548±119g, 4642±70g, 4913±58g e 4723±79g para CR; e 1.508±0,009g/g, 

1.486±0,009g/g, 1473±0,019g/g, 1490±0,021g/g, 1.553±0,02g/g e 1.520±0,024g/g para a CA. Os resultados 

indicam que os animais alimentados com as dietas contendo diferentes níveis do EAM possuíram o mesmo 

desempenho daqueles que consumiram a dieta com antibiótico. O EAM pode ser utilizado até o nível de 0,6% 

em substituição aos antibióticos comerciais, sem afetar o desempenho produtivo das aves. 

PALAVRAS-CHAVE: Aditivo natural; Chenopodium ambrosioides; Promotor de crescimento. 
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RESUMO  

A qualidade da carcaça e da carne são propriedades que podem ser influenciadas pela dieta fornecida aos 

animais. Afim de atingir esses parâmetros e viabilizar a terminação de animais jovens com melhor acabamento 

e maior peso, investem-se em dietas concentradas (Pereira et al. 2016). O milho é a principal fonte energética 

nos alimentos concentrados para alimentação animal, devido ao elevado conteúdo de amido e a 

degradabilidade ruminal deste nutriente (Shen et al., 2015). A reidratação e ensilagem são formas de 

processamento do milho grão que pode aumentar a digestibilidade do amido no rúmen influenciando a 

disponibilidade de nutrientes, o desempenho animal e a qualidade da carne. Diante disso, objetivou-se avaliar 

as características a composição centesimal da carne de ovinos Santa Inês alimentados com dietas de alto 

concentrado com níveis crescentes de silagem de milho grão moído e reidratado (SMGR).   O experimento foi 

conduzido na Fazenda Experimental São Gonçalo dos Campos da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

Teve duração de 64 dias com 21 dias para adaptação. Foram utilizados 40 cordeiros Santa Inês machos inteiros 

com 4 meses e peso médio de 21 ± 2,8 kg. Foi utilizado DIC onde os tratamentos foram constituídos por dietas 

contendo diferentes níveis de substituição do milho moído pelo SMGR no concentrado (0, 250, 500, 750 e 

1000 g/Kg de MS). O volumoso foi a silagem de milho e o concentrado foi farelo de soja, gérmen de milho, 

uréia, mistura mineral e proporções distintas de milho moído e SMGR na proporção de 30:70. Ao final do 

experimento os animais foram abatidos conforme o regulamento de inspeção sanitária e industrial de produtos 

de origem animal (MAPA, 2000). O lombo esquerdo (longissimus lumborum) foram identificados, embalados 

e armazenados em freezer a -18 ºC, para posteriores análises. A composição centesimal foi avaliada de acordo 

com a metodologia da AOAC (2005). As variáveis foram submetidas à análise de estatística utilizando PROC 

MIXED – do SAS. Para todas as avaliações considerou-se o nível de 5% de probabilidade para o Erro Tipo 

I.   A composição centesimal não foi influenciada (P > 0,05) com a substituição do milho moído pelo SMGR, 

apresentando valores semelhantes em todos os níveis de substituição. A composição centesimal da carne pode 

ser influenciada por fatores como a condição nutricional e estratégia de manejo (Guerrero et al., 2013). Para 

Zapata et al. (2001), os valores médios de umidade, proteína e cinzas na carne ovina do Nordeste variam de 

76,1 a 76,2%, 19,2 a 19,5% e 1,0 a 1,1%, respectivamente, e de 2,0 a 2,4% para gordura corroborando com o 

presente estudo onde as médias foram de 74,99% para umidade, 1,05% para cinzas e 1,83% para gordura 

ficando abaixo apenas do teor de proteína que foi de 16,25%.   A silagem de milho grão moído e reidratado 

pode substituir integralmente o milho moído no concentrado da dieta de cordeiros confinados sem alterar a 

composição centesimal da carne. 

PALAVRAS-CHAVE: concentrado; ruminantes; carne 
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RESUMO  

Dentre os mamíferos da família Camelidae, as lhamas possuem grande importância econômica devido seu uso 

como fonte de alimento, fibra, trabalho e companhia. As lhamas possuem origem na região sul-americana, a 

qual apresenta clima e relevo totalmente distintos do encontrado no semiárido pernambucano. Por este motivo, 

existem muitas dúvidas quanto a criação e manejo destes animais em relação aos parâmetros comportamentais 

sob influência de regiões com clima e altitude diferentes de seu local de origem. Portanto, objetivou-se avaliar 

o comportamento de lhamas no semiárido. O experimento foi conduzido na Fazenda Cajá, localizada na cidade 

de Flores, microrregião do vale do Pajeú, no sertão pernambucano. Foram utilizadas cinco fêmeas adultas, 

com peso corporal médio 125,4±14,9kg, previamente identificadas e soltas em área de pastejo portando um 

Global Positioning System (GPS), Garmin -Trex®. Durante um período de 24 horas, avaliou-se comprimento 

cartográfico percorrido (m); velocidade mínima, média e máxima (km/h) e altitude mínima, média e máxima 

(m). Os valores foram comparados pelo teste ANOVA e realizado o teste de Tukey para comparação múltipla 

a 5% de probabilidade no software GraphPad Prism7. Durante o período avaliado, os animais percorreram 

5104,59±219,19m sob velocidade média de 0,2km/h. Havendo pouca variação no que diz respeito à altitude, 

onde foi observado uma altitude média 498,84±2,05m. As variáveis observadas reforçam a capacidade 

adaptativa das lhamas às regiões e terrenos diferentes do seu local de origem, os quais se apresentam em 

elevadas altitudes e com relevos irregulares. Portanto, é possível concluir que em decorrência da adaptabilidade 

da espécie à região durante a avaliação, recomenda-se a criação de lhamas em locais de clima e altitude 

semelhantes ao semiárido pernambucano. 
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RESUMO  

Apesar das Lhamas (Lama glama) serem originárias da América do Sul, sua criação nas condições 

edafoclimáticas do semiárido brasileiro é um grande desafio e a avaliação dos constituintes sanguíneos é 

essencial para verificar alterações patológicas e ou metabólicas e desta forma, elucidar as técnicas necessárias 

para viabilizar sua criação. As Lhamas possuem grande potencial para colaborar com as cadeias produtivas da 

carne e leite do semiárido brasileiro, além de animais de companhia. Assim, objetivou-se determinar o 

eritrograma de lhamas criadas no semiárido brasileiro. O experimento foi conduzido na Fazenda Cajá, 

localizada na cidade de Flores, microrregião do vale do Pajeú, no sertão pernambucano. Foram utilizadas cinco 

fêmeas adultas, com peso corporal médio 125,4±14,9kg. As amostras de sangue foram coletadas através da 

punção da veia jugular com auxílio de vacutainer e tubos coletores a vácuo com EDTA, sendo refrigerados até 

o momento de realização da análise. Foi utilizado um analisador hematológico ABX Micros ES 60 (HORIBA 

ABX SAS) para realização do eritrograma. Foram determinados os valores de hematócrito; número total de 

hemácias (He); teor de hemoglobina; volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os dados foram submetidos a uma análise 

descritiva. Os animais apresentaram valores médios de hemácias de 9,37±5,70 mm³. Havendo pouca variação 

em relação à hemoglobina, no qual foi observado uma média de 14,92±2,06 g/dl. O valor médio observado 

para o hematócrito dos animais foi de 25,64±7,95%, assim como o VCM, HCM e CHCM apresentaram os 

respectivos valores médios de 31,48±78,92 fl; 19,50±7,65 pg; 61,16±12,15g/dl. O eritrograma mencionado 

anteriormente, encontra-se dentro dos valores de referência relatados na literatura. De acordo com o relatado 

acima, fica evidente a adaptabilidade destes animais. No entanto, mais estudos são necessários para viabilizar 

a criação de Lhamas ao semiárido brasileiro.   
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RESUMO  

Em sistemas de bovinos de corte tem sido demonstrado um crescente interesse em relação ao conhecimento 

das excreções totais de compostos nitrogenados e seus consequentes impactos ambientais e econômicos. O 

objetivo com este estudo foi de desenvolver uma equação de predizer a excreção de nitrogênio total (ENT) em 

bovinos de corte. Oito bovinos, sendo quatro Nelore (com peso corporal (PC) médio inicial de 241,3±43Kg e 

14 meses de idade) e quatro cruzados Angus x Nelore (com PC médio inicial 263,4±47 Kg e 14 meses de 

idade), foram distribuídos em dois quadrados latinos 4 x 4 sendo um para cada grupo genético. Em cada 

período, foi realizada a coleta total de urina e de fezes durante três dias consecutivos. O N ingerido (NI) e o 

consumo de NDT (CNDT) foram analisados para a predição da ENT, por meio de regressão linear múltipla 

utilizando o procedimento STEPWISE do SAS (versão 9.1). A equação obtida entre a excreção de N total 

(g/dia) com o NI (g/dia) e CNDT (Kg/dia) foi: ENT = 23,653 + 0,809 NI – 11,756 CNDT, r2 = 0,90. Como 

esperado, estes dados demonstram uma relação positiva entre o consumo de N e de NDT com a ENT. Desta 

forma, podemos destacar a importância da sincronização na disponibilidação de energia e proteina no rúmen, 

visando maximizar a eficiência de utilização e redução da excreção de compostos nitrogenados por estes 

animais. Nossos resultados demonstram que bovinos de corte apresentam um aumento na excreção de N de 

0,80 g/d para cada grama de N ingerido e um aumento de 11,75 g/d para kg de NDT consumido.  
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RESUMO  

A coturnicultura no Brasil caracterizou-se com a criação de codornas japonesas, justificado a maioria dos 

estudos nutricionais para essa espécie. Porém, esses estudos baseiam-se apenas na análise de variáveis 

relacionadas à produção, desprezando as variáveis econômicas. Dos aminoácidos essenciais, a metionina é o 

primeiro limitante para aves, sendo recomendada com base em equações de regressão. Assim, com base numa 

metanálise objetivou-se definir o nível ótimo econômico de metionina+cistina (Met+cis) para codornas de 

postura de 1 a 42 dias. Utilizou-se 122 dados de conversão alimentar (CA) de estudos que avaliaram níveis de 

met+cis na ração. Esses níveis foram analisados como variáveis independentes usando o modelo: Yi= A + B 

(1 - e –C (Lysi–D)) +ei,  em que: A= resposta de CA estimada para a ração com nível basal de Met+cis; B= diferença 

entre a mínima e a máxima resposta com a adição de Met+cis; C= coeficiente de inclinação da curva; D= nível 

de Met+cis da ração basal, e= base do logaritmo neperiano (2,718282). Com base no modelo ajustado, obteve-

se os níveis de Met+cis para reduzir os custos alimentares, sendo os níveis ótimos definidos como os que 

permitem os menores custos com alimentação/kg de GP. Foram simuladas duas situações em função do preço 

do kg da DL-Metionina (DL-Met). Utilizou-se o Software SAS 9.0 nas análises. Com o modelo misto com 

efeito aleatório de estudo no parâmetro A: CA= 57,53+40,60*(1–e –6,68*(MC – 0,365)), obteve-se a variação do 

custo com alimentação/kg de GP por meio da seguinte equação: R$/kg GP= CRB+((CMet+cis/100)-

(CRB/100)*NSMet+cis)*(CAD*100/(57,53+40,60*(1–e –6,68*(MC – 0,365)))) em que: R$/kg GP= custo/kg de 

codorna produzida; CRB= custo do kg da ração basal; CMet+cis= custo/kg de met+cis suplementar; 

NSMet+cis= acréscimo na concentração de met+cis (%) obtido pela adição de DL-Met na ração basal; CAD= 

CA desejada de acordo com o potencial genético (g/g); Met+cis= nível de Met+cis digestível a ser utilizado 

na ração (%). Considerando o custo da ração basal de R$ 2,00/kg, e a CA desejada de 1,9 (g/g), os níveis 

ótimos econômicos de Met+cis digestível nas rações para codornas de postura foram 0,840% e 0,875%, quando 

o preço da DL-met foi de R$ 27,30/kg e R$ 21,80/kg, respectivamente. Nessa mesma ordem, os custos/kg de 

GP foram de R$ 4,18/kg e R$ 4,12/kg. Os níveis ótimos econômicos de Met+cis para codornas de 1 a 42 dias 

foram de 0,840% e 0,875%, com o preço da DL-metionina de R$ 27,30/kg e R$ 21,80/kg, respectivamente. 
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RESUMO  

Na agricultura, a tecnologia de plasma tem sido ampliada difundida, em função das características importantes 

como por modificar superficialmente o caráter químico dos tegumentos de sementes. O objetivo desse trabalho 

foi investigar os efeitos do plasma baixa pressão no processo germinativo de sementes de Desmanthus virgatus. 

As sementes foram posicionadas em porta amostras, e colocadas 5 sementes em cada um dos 19 furos de 9 

mm de diâmetro. A atmosfera utilizada foi de Argônio em um fluxo de 10 sccm com fonte de tensão contínua 

com voltagem e corrente máximas de 1500 V e 2 A. A temperatura foi controlada em 30ºC, nos tempos de 1; 

3 e 5 minutos. Realizou-se testes de germinação, embebição, controle de pH e condutividade elétrica e 

determinação do ângulo de contato aparente, se deu pelo método da gota séssil. O ângulo de contato aparente 

indicou aumento da superfície molhável com o tempo de tratamento comprovando caráter hidrofílico do 

plasma na semente. Sementes tratadas por 3 e 5 minutos apresentaram germinação superior a tratamento por 1 

minutos e às sementes sem tratamento. A solução lixiviada, no teste de embebição apresentou condutividade, 

das amostras tratadas, menor que a amostra sem tratamento, indicando menor perda de nutrientes para a 

solução. O pH permaneceu-se dentro da faixa de neutralidade para as amostras tratadas. As modificações 

superficiais nas sementes ocasionaram ganhos significativos nos parâmetros germinativos, promovendo 

melhoria nos índices e percentagem de germinação, e contribuindo para aumento na eficiente da superação de 

dormência e na uniformidade do lote de sementes com o uso do plasma a baixa pressão como ferramenta para 

quebra de dormência. 
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RESUMO  

A atuação do plasma na superação de dormência em sementes tem sido estudada, principalmente como se dá 

modificação do tegumento. Objetivou-se investigar a ação do plasma sob sementes de Desmanthus virgatus. 

Utilizou-se reator de nitretação iônica convencional, com temperatura controlada em 40ºC e atmosfera de 

argônio, para tratar as sementes por diferentes tempos (1, 3 e 5 minutos). Avaliou-se a germinação, a 

embebição e o padrão químico das sementes. O padrão químico foi determinado pelo espectrofotômetro de 

infravermelho modelo VERTEX 70V equipado com ATR (Total Attenuated Reflectance). As análises de 

infravermelho confirmaram a presença de lipídios, proteínas e carboidratos, sem a formação de novos grupos 

funcionais. Observou-se maior intensidade dos grupos funcionais como o trecho OH, grupos polares, e a 

diminuição da intensidade dos grupos não polares CH. Essas características promovem interações 

intermoleculares que facilitam a absorção de água, resultando diretamente na ativação do processo de 

germinação em 24, 36 e 312 horas, para os tempos de 1, 3 e 5 minutos. Menor tempo de germinação coincide 

com menor liberação de nutrientes, de acordo com os resultados de pH e condutividade. Os tempos de 1 e 3 

minutos apresentaram resultados superiores quanto ao potencial de germinação (25 e 30) e taxa de germinação 

(34,67 e 42,67%) e índice de germinação (33 e 40) quando comparadas às sementes tratadas por 5 minutos 

(15; 20 e 20), ressalta-se que sementes não tratadas não germinaram. Conclusivamente pode-se apontar que as 

mudanças ocorridas na superfície das sementes são de ordem química e de impacto positivo sobre a 

germinação, e portanto, recomenda-se o uso de plasma de baixa pressão como ferramenta para modificação 

química da superfície tegumentar de sementes dormentes. 
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RESUMO  

O estudo do comportamento ingestivo em pequenos ruminantes auxilia nas práticas de manejo que visam o 

aumento da produtividade, a garantia sanitária e o aumento da longevidade dos animais. Entretanto, para as 

metodologias utilizadas nesses estudos, ocorrem variações entre duração de avaliação e intervalo de 

observações, ocasionando em observações sem tanta precisão. Nesse sentindo, o trabalho teve como objetivo 

desenvolver um protótipo responsável pela aquisição de dados dos parâmetros de comportamento ingestivo de 

ovelhas por meio do uso de acelerômetro triaxial ADXL345.  O protótipo foi desenvolvido na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). A validação e a análise de desempenho do protótipo foram 

utilizando ovinos mestiços da raça Santa Inês e Dorper. O registro dos dados foi definido para ocorrer a cada 

segundo. O protótipo foi testado em 6 ovinos durante aproximadamente 02 horas, sendo repetido três vezes no 

mesmo animal em dias diferentes. A atividade ingestiva foi marcada em planilha a cada 01 minuto pelo 

observador. As variáveis analisadas foram tempo de ruminação, tempo de alimentação e tempo em ócio. Os 

dados foram submetidos a teste de regressão (p<0,05).  Por meio dos gráficos gerados, a partir dos dados do 

acelerômetro, foi possível diferenciar as atividades de alimentação, ruminação e ócio, em seguida foi realizado 

o teste de regressão entre esses tempos em relação aos tempos anotados pelo observador. O acelerômetro 

triaxial ADXL345 apresentou alta precisão para avaliação de comportamento ingestivo de ovelhas, com 

precisões de 97,75, 99,19 e 97,95% para o tempo de alimentação, ruminação e ócio, respectivamente.  O 

protótipo desenvolvido foi capaz demonstrar com alta precisão os parâmetros de comportamento ingestivo em 

ovelhas, como o tempo de alimentação, de ruminação e de ócio. 
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RESUMO  

A utilização de fontes lipídicas na dieta de ruminantes possibilita reduzir os custos de alimentação na produção, 

além de melhorar a eficiência alimentar e aumentar a densidade energética da dieta de cordeiros. Diante deste 

contexto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de diferentes fontes de gordura sobre os parâmetros 

metabólicos e produtivos de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros, machos inteiros, Dorper x 

Santa Inês, com 3 meses de idade e peso corporal médio de 22,27 ± 2,79 kg, alojados em baias individuais e 

distribuídos aleatoriamente nos tratamentos em delineamento experimental Inteiramente Casualizado. O 

período experimental teve duração de 109 dias, com 15 dias prévios para adaptação dos animais. Foram 

testados cinco tipos de dietas: sem inclusão de gordura (CO), com inclusão de óleo de soja (OS), com inclusão 

de grão de soja (GS), com inclusão de sais de cálcio de ácidos graxos (SCAG) e com inclusão de gérmen de 

milho (GM). Para avaliação dos metabólitos séricos, foi coletado 5 mL de sangue nos animais de cada 

tratamento. No soro foram avaliadas as concentrações de albumina, globulina, proteínas totais, ureia, glicose, 

triglicerídeos e colesterol. Os dados foram interpretados por análise de normalidade e variância e quando 

significativas as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade por médio do PROC 

MIXED do programa SAS. A inclusão de diferentes fontes de lipídeos na dieta de cordeiros confinados não 

influenciou (P>0.05) na concentração séricas de albumina, globulina, proteínas totais, ureia, glicose e 

colesterol. Entretanto, foi registrada menor concentração (P<0.05) de triglicerídeos das dietas CO, SCAG e 

OS em relação à dieta GS, está observação pode ser explicada pelo metabolismo de lipídeos a nível ruminal e 

a seletividade do alimento, indicando o maior consumo da gordura protegida naturalmente no GS. A inclusão 

de sais de cálcio de ácidos graxos na dieta de cordeiros mantêm eficientes os parâmetros sanguíneos dos 

animais. Com base no perfil metabólico, recomenda-se a utilização destas fontes de gordura, exceto o gérmen 

de milho, em dietas para cordeiros confinados; especialmente em momentos de escassez ou aumento no preço 

dos ingredientes convencionais utilizados.  
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RESUMO  

A Jureminha é uma leguminosa tropical consumida pelos animais em pastejo na Caatinga. Objetivou-se avaliar 

o efeito de diferentes níveis de adubação fosfatada, sobre as características morfológicas das raízes em acessos 

de Desmanthus. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina–PE, da 

UFRPE. Utilizou-se o delineamento em blocos casualisados com parcelas subdivididas e quatro repetições. Na 

parcela principal foram avaliados os níveis de adubação fosfatada (0, 50, 100 e 150 kg de P2O5), e nas 

subparcelas os acessos de Desmanthus 7G (D. pernambucanus (L.) Thelhung) e 13AU (D. virgatus (L.) Wild). 

No momento do plantio, realizou-se adubação de fundação na cova com 20 e 50 kg/ha de P2O5 e K2O, 

respectivamente. As plantas foram estabelecidas no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. A área total do experimento 

foi de 128 m2. Realizaram-se quatro colheitas em intervalos de 84 dias, na altura de 40cm do nível do solo, 

sendo aplicado os níveis de P após cada colheita. Aos 607 dias do estabelecimento das plantas em campo, em 

julho de 2021, foi removida uma planta de cada subparcela, na qual foi mensurado com uma trena o 

comprimento da raiz principal e a largura da raiz total, e com paquímetro, o diâmetro basal da raiz. Após 

lavagem em água corrente e pré-secagem das raízes, foi obtida a relação parte aérea/raiz através da divisão do 

peso seco da parte aérea pelo peso seco das raízes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 

utilizando o PROC MIXED do SAS OnDemand, a 5% de probabilidade. Não foram observados efeitos dos 

fatores estudados para largura de raiz, comprimento de raiz principal e diâmetro basal, os quais apresentaram 

valores médios de 25,8 cm, 34,5 cm e 1,8 mm, respectivamente. Também não foi observado efeito dos fatores 

para a relação parte aérea/raiz, a qual apresentou uma relação média de 1,25. Provavelmente, a aplicação do 

fósforo na superfície do solo pode ter afetado o desenvolvimento das raízes. Os diferentes níveis de adubação 

fosfatada estudados não alteram as características morfológicas das raízes de acessos de Desmanthus com 

aproximadamente dois anos de estabelecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Fertilizante; Jureminha; Leguminosa nativa 

  



251 

 

 

PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DA CARCAÇA DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM 

SILAGEM DE MILHO GRÃO MOÍDO E REIDRATADO 

 
Maria Luiza Oliveira Chaves 1; Cláudia Loianny Souza Lima 2; Larissa Machado Borges 3; Carlindo 

Santos Rodrigues 4; Douglas dos Santos Pina 5; Gleidson Giordano Pinto de Carvalho 6; Henry Daniel 

Ruiz Alba 7; Leandro Andrade Sande Da Silva 8 

 
1 UFBA, Salvador - BA; 2 UFBA, Salvador - BA; 3 UFBA, Salvador - BA; 4 IF Baiano, Campus Guanambi - 

BA; 5 UFBA, Salvador - BA; 6 UFBA, Salvador - BA; 7 UFBA, Salvador - BA; 8 UFBA, Salvador - BA 

RESUMO  

A ensilagem do milho grão melhora a degradabilidade ruminal deste ingrediente (da Silva et al., 2018). Além 

disso, a maior disponibilidade de amido ruminal para a degradação está associada a menor produção de acetato 

(Alba et al., 2021) e no incremento dos ácidos graxos (AG) disponíveis para absorção (Almeida Junior et al. 

2004) que influenciam na qualidade da carne, pois o acetato é destinado à formação de gordura subcutânea e 

AG à gordura intramuscular (Hocquette et al., 2010). O principal AG presente no milho é o ácido linoleico 

(Nascimento et al., 2021). Este AG apresenta uma elevada taxa de biohidrogenação (> 89%), que resulta na 

produção do ácido vacênico, o qual promove a diminuição da biohidrogenação e o maior fluxo de ácidos graxos 

poliinsaturados ao duodeno (Zhao et al., 2016). Com isso, objetivou-se avaliar o perfil de AGs da carcaça de 

cordeiros Santa Inês alimentados com dietas de alto concentrado com níveis crescentes de silagem de milho 

grão moído e reidratado.   O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Gonçalo dos Campos 

da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Teve duração de 64 dias com 21 dias para adaptação. Foram 

utilizados 40 cordeiros Santa Inês machos inteiros com 4 meses e peso médio de 21 ± 2,8 kg. Foi utilizado 

DIC onde os tratamentos foram constituídos por dietas contendo diferentes níveis de substituição do milho 

moído pelo SMGR no concentrado (0, 250, 500, 750 e 1000 g/Kg de MS). O volumoso foi a silagem de milho 

e o concentrado foi farelo de soja, gérmen de milho, uréia, mistura mineral e proporções distintas de milho 

moído e SMGR na proporção de 30:70. Após o abate amostras dos lombos dos animais foram coletadas, 

embaladas e armazenadas até o início das análises. Para obtenção dos ácidos graxos foi empregado o método 

direto de sínteses de ácidos graxos metil éster (synthesis of fatty acid methyl esters - FAME), segundo O’Fallon 

et al. (2007).   Com exceção do incremento linear (P = 0,008) do AG isso-C15:0 e o efeito quadrático (P = 

0,007) do AG C8:0; o perfil de AGs e os índices de atividade das enzimas dessaturasse não diferiram (P > 

0,05) com a substituição do milho moído pelo SMGR. Os AGs de cadeia ramificada aumentaram paralelamente 

ao conteúdo de CNF na dieta (Børsting et al., 2020). Estes ácidos graxos são formados no rúmen a partir da 

elongação do valerato, valina, leucina e isoleucina, (Vahmani et al., 2020), aminoácidos que também são 

disponibilizados em maior quantidade pelo processo de ensilagem do milho grão moído e reidratado (da Silva 

et al., 2018). Estes dados suportam os resultados encontrados no incremento do AG isso-C15:0 com a 

substituição do milho moído pela SMGR. Além do mais, a SMGR na dieta incrementou o teor de EE, o que 

pode ter influenciado no aumento da concentração do AG C8:0.   A silagem de milho grão moído e reidratado 

pode substituir integralmente o milho moído no concentrado da dieta de cordeiros confinados sem alterar perfil 

de ácidos graxos da carne. 
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RESUMO  

As fabáceas constituem importante recurso forrageiro para a produção animal. Daí, ser importante caracterizar 

a morfologia e o rendimento em função da densidade de plantio e manejo de seu cultivo. Neste contexto 

avaliou-se o crescimento da Jureminha (Desmanthus pernambucanus (L.) Thellung) sob diferentes densidades 

de plantas e frequências de colheita na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O experimento foi conduzido na 

Estação Experimental de Cana de açúcar da UFRPE do Carpina-PE. Utilizou-se o acesso 7G de Jureminha 

(coletado em Santa Cruz do Capibaribe), em um delineamento casualizados em blocos com parcelas 

subdivididas. As parcelas principais consistiam em diferentes densidades de plantas (40.000, 15.625 e 10.000 

plantas ha-1) e as subparcelas referente à frequência de colheita aos 90 e 150 dias. A altura de corte aplicada 

foi de 20 cm. As plantas foram colhidas durante o período chuvoso de 2021, com precipitação durante o período 

experimental de 665,3 mm. A área foi adubada, em fundação, com 50 kg ha-1 P2O5 e 60 kg ha-1 K2O. Antes da 

colheita foram realizadas as seguintes avaliações morfológicas: altura da planta, largura da copa, número de 

ramos primários e secundários por planta e comprimento de folhas. Realizou-se análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade utilizando o programa SAS. Houve efeito 

significativo da frequência de colheita sobre o comprimento de folha, sendo o menor valor encontrado de 6,6 

cm nas plantas colhidas aos 150 dias. Para o número de ramos primários e secundários foi observado efeito 

apenas da frequência de colheita (11,15 ramos e 6,6 ramos, aos 150 dias, respectivamente). Para altura da 

planta, também, foi encontrada efeito da frequência de colheita, apresentando menor média (97,25 cm) no 

corte aos 90 dias. Já a largura de copa, observou-se efeito significativo para a densidade de plantas, tendo a 

densidade plantas de 10.000 plantas ha-1 promovido maior largura de copa da Jureminha (113,87 cm). As 

densidades de plantio influencia a largura de copa, enquanto, a frequência de colheita modifica a altura da 

planta, número de ramos primários, secundários e comprimento da folha. 
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RESUMO  

O coproduto, torta de dendê (TD), é obtido após a extração do óleo e há regularidade de oferta ao longo do 

ano. Possui baixo valor comercial e sua composição é favorável para uso na alimentação animal.Com isso 

objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de cabras em lactação submetidas a dietas comTD. O 

experimento foi conduzido no setor de caprinocultura da Universidade Federal da Bahia. O delineamento 

experimental utilizado foi o quadrado latino 4 x 4 triplicado, com doze cabras multíparas com média de 100 

dias de lactação, sendo oito da raça Saanen e quatro da raça AngoNubiana. Os tratamentos experimentais 

consistiram na inclusão de 0, 80, 160 e 240 g kg-1 de TD na dieta total, sendo a proporção de volumoso e 

concentrado igual de 40:60 e o volumoso utilizado a silagem de milho. A avaliação do comportamento 

ingestivo foi realizada por meio de observação visual por seis avaliadores treinados em um período de 24 

horas, sendo a coleta de dados realizada a cada 5 minutos. Os dados coletados foram os seguintes: alimentação, 

ruminação e ócio, e a partir deles foram realizados os cálculos de tempos e períodos em alimentação, ruminação 

e ócio e eficiências de alimentação e ruminação. O modelo estatístico adotado foi o misto e realizou-se análise 

de variância e regressão, com grau de desdobramento para efeitos lineares e quadráticos, considerando o nível 

de 5%. Observou-se redução linear nas eficiências de alimentação e ruminação da matéria seca e da fibra em 

detergente neutro (P<0,05). O que é explicado pelaredução no consumo de matéria seca e de fibra em 

detergente neutro (dados não publicados) aliado à similaridade nos tempos gastos em alimentação e ruminação. 

Os demais parâmetros do comportamento ingestivo não foram influenciados pelas dietas, possivelmente 

devido à semelhança na proporção de volumoso e concentrado, assim como do tipo de volumoso. Concluí-se 

que a torta de dendê não é recomendada para cabras em lactação, visto que reduz a eficiência de utilização dos 

nutrientes. 
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RESUMO  

O gérmen integral de milho (GIM) é um coproduto do processamento do milho com características nutricionais 

de perfil energético, tendo como principal característica teores de extrato etéreo que variam entre 41% a 44%, 

(Nascimento et al., 2021; Albuquerque et al., 2014), podendo ser utilizado parcialmente em dietas para 

cordeiros. O presente estudo teve como objetivo avaliar a inclusão de GIM (0, 30, 60, 90 e 120 g/kg de MS), 

sobre o consumo de componentes nutricionais e composição efetivamente consumida de cordeiros confinados. 

Foram utilizados 40 cordeiros, machos Santa Inês, não castrados, com 4 meses de idade e peso corporal médio 

de 22,1 ± 4,0 kg, distribuídos em DIC com cinco dietas e oito repetições. O experimento foi de 67 dias 

precedidos de 15 dias para adaptação. Para avaliação do consumo dos componentes nutricionais, as 

quantidades de alimento ofertado e sobras foram registrados diariamente. Semanalmente, amostras das dietas 

e sobras foram coletas e armazenadas para posteriores análises químico-bromatológicas. O consumo de 

componentes nutricionais (g) foi calculado pela diferença entre a quantidade do nutriente na dieta e nas sobras. 

O consumo efetivo foi obtido por meio da divisão do consumo de cada nutriente pelo consumo de MS. Os 

resultados foram submetidos à análise estatística segundo DIC considerando-se o nível de 5% de probabilidade 

para o erro tipo I. Houve uma redução no consumo dos componentes nutricionais (P<0,05), exceto para o 

extrato etéreo (EE; P<0,01). Além disso, o EE (P<0,01), fibra em detergente neutro (FND, P<0,01) e 

carboidratos não fibrosos (CNF, P<0,01) efetivamente consumidos aumentaram em função do GIM na dieta. 

O incremento no consumo efetivo de nutrientes explica que os cordeiros atingiram seus requerimentos 

nutricionais embora seja observada uma redução no consumo de componentes nutricionais. Este efeito é 

resultado do incremento da densidade energética da dieta com a inclusão do gérmen integral de milho. Conclui-

se que o GIM pode ser utilizado em até 120 g/kg de MS, sendo uma fonte de energia que promove o maior 

consumo efetivo de nutrientes que provavelmente indicam maior eficiência alimentar. 

PALAVRAS-CHAVE: Coproduto; Ovinos; Nutrição de ruminantes 

ACKNOWLEDGMENTS  

Agradecimentos à FAPESB, CNPQ e a UFBA pelo auxílio-bolsa. 

 

  



255 

 

CONSUMO E DIGESTIBILIDADE DE NUTRIENTES EM CABRITOS ALIMENTADOS 

COM ÓLEO DE SOJA  

 
Olga Cedro de Menezes 1; Ana Patricia David Oliveira 2; Paloma Souza Machado 3; Vitor Monteiro de 

Carvalho 4; Victoria Machado Daltro de Carvalho 5; Yuri Santa Rosa Guimarães 6; Wedson Correia 

dos Santos 7; Adriana Regina Bagaldo 8 

 
1 Universidade Federal da Bahia; 2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 3 Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia; 4 Unyleya; 5 Universidade Federal da Bahia; 6 Universidade Estadual Paulista; 7 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; 8 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

RESUMO  

Nos estudos sobre fontes lipídicas na alimentação de ruminantes é comumente recomendado o nível de até 6% 

de extrato etéreo na matéria seca da dieta, uma vez que existe o processo de biohidrogenação ruminal dos 

ácidos graxos o qual é uma proteção a microbiota ruminal. Elevados níveis de inclusões de óleo podem causar 

a redução da digestibilidade e a toxicidade da microbiota ruminal. Caprinos possuem hábito alimentar peculiar 

e podem ser mais tolerantes à inclusão de lipídios. Estudos com o uso dos óleos na alimentação de caprinos 

ainda não definiram qual seria o nível máximo suportado por essa espécie. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar 

o consumo e digestibilidade de cabritos alimentados com níveis de inclusão de óleo de soja na dieta. Foram 

utilizados 32 cabritos, castrados, Anglo Nubianos, com peso vivo inicial de 26 ± 3kg e distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado. Os animais foram alojados em baias individuais, com comedouros e 

bebedouros, receberam níveis de óleo de soja (0, 2, 4 e 6% da MS da dieta) na dieta total duas vezes ao dia, na 

proporção de volumoso: concentrado (50:50). As dietas foram formuladas com 14% de PB, para um ganho de 

peso diário de 200g. As coletas das fezes foram realizadas pela coleta total de fezes com o auxílio de bolsas 

coletoras. Os dados foram analisados por meio do comando PROC GLM do SAS 9.1®. Os consumos de 

matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro e carboidratos não fibrosos 

diminuíram (P<0,05) com a inclusão do óleo de soja, no entanto, o consumo de extrato etéreo aumentou 

(P<0,05).os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes não foram alterados (P>0,05). A toxicidade 

do ácido graxo aos microrganismos ruminais, que está relacionada a sua natureza anfílica, isto é, aqueles que 

são solúveis, tanto em solventes orgânicos quanto em água, são mais tóxicos e podem ter causado a queda no 

consumo. Entretanto, essa toxicidade do óleo de soja aos microrganismos ruminais não teve efeito significativo 

para diminuir a digestibilidade dos nutrientes. O consumo de EE etéreo aumentou com os níveis de óleo na 

dieta, enquanto que o consumo de NDT foi semelhante, o que sugere que o teor energético da dieta limitou a 

ingestão de matéria seca. Além de ser considerado a teoria da regulação do consumo, onde o aumento da 

secreção de colecistoquinina, decorrente da presença de ácidos graxos insaturados na digesta pode inibir a 

motilidade no rúmen e retículo, reduzindo o consumo de alimentos. Apesar disso, a ingestão de MS (1.311 

g/dia) atendeu o recomendado pelo NRC (2007), de 900 g/dia para cabritos com peso corporal médio de 25 kg 

e com o ganho de peso diário de 200 g. O óleo de soja pode ser fornecido até 6% na dieta de cabritos sem 

comprometer a digestibilidade aparente de nutrientes. 
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RESUMO  

Leguminosas forrageiras exercem importante papel em um ecossistema de pastagens. Um banco ativo de 

germoplasma (BAG) preserva e multiplica a diversidade de material genético vegetal, ainda mais ao considerar 

espécies nativas de ambiente adverso, além da associação entre caracteres agilizar a avaliação de um grande 

número de plantas. Objetivou-se associar os parâmetros produtivos e morfológicos de Stylosanthes spp. em 

BAG localizado na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Carpina (7º51'03”S e 35º15'17"W), da 

UFRPE. Doze acessos foram coletados em diferentes municípios: Floresta, Orobó, Petrolina, Salgueiro, São 

Caetano. Serra Talhada, Sertânia e Tupanatinga. O estabelecimento foi por mudas, sendo avaliadas até três 

plantas por acesso. A área foi adubada com 50 kg/ha de K2O e 20 kg/ha de P2O5 em 2021. As plantas foram 

colhidas aos 90 dias de rebrote, a 20 cm de altura do solo. Foram avaliadas a altura de planta (ALT), volume 

de copa (VC), comprimento de ramos primários (CRP) e secundários (CRS), número de folhas (NF), e número 

de ramos primários (NRP) e secundários (NRS), e produção de matéria seca (PMS) em setembro de 2021. Os 

dados obtidos foram submetidos a análise de correlação de Pearson pelo software STATISTICA, versão 10. O 

VC obteve correlação positiva com a ALT (r = 0,72; p = 0,009), NF (r = 0,66; p = 0,019) e PMS (r = 0,90; p 

< 0,0001). O CRS foi correlacionado positivamente com o NRP (r = 0,58; p = 0,048) e NF (r = 0,75; p = 0,005). 

O NRP obteve correlação positiva com NRS (r = 0,72; p = 0,009). Além destes, a PMS obteve correlação 

positiva com a ALT (r = 0,56; p = 0,059) e NF (r = 0,66; p = 0,019). Alguns efeitos de correlação foram 

esperados, porém algo distinto foi a correlação entre CRS e NRP, ao invés da correlação com o CRP. Algumas 

variáveis morfológicas estudadas em acessos de Stylosanthes spp. predizem sobre a PMS, apesar da 

variabilidade morfológica existente entre os acessos. 

PALAVRAS-CHAVE: Correlação; Leguminosa nativa; Produção 

ACKNOWLEDGMENTS  

À CAPES (Código – 001) pela bolsa de pós-doutorado do primeiro autor. 

 

  



257 

 

EXIGÊNCIAS DE ENERGIA DE MANTENÇA DE OVINOS SANTA INÊS EM FASE 

INICIAL DE CRESCIMENTO DETERMINADA POR CALORIMETRIA 

 
Patrícia Guimarães Pimentel 1; Clésio dos Santos Costa 2; José Neuman Miranda Neiva 3; Marcos 

Claudio Pinheiro Rogério 4; Roberto Cláudio Fernandes Franco Pompeu 4; Alexandre Lima Ferreira 
5; Francisco Gleyson da Silveira Alves 2 

 
1 UFC, Fortaleza-CE; 2 UFC, Fortaleza-CE; 3 UFT, Araguaína-TO; 4 Embrapa Caprinos e Ovinos, Sobral-

CE; 5 Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora-MG 

RESUMO  

Dentre as raças de ovinos localmente adaptados, a Santa Inês tem se destacado entre as escolhas dos produtores 

pela excelente produção de carne, principalmente, no Nordeste do Brasil. Esse destaque se deve ao elevado 

porte e alta taxa de crescimento quando comparada com as demais raças de ovinos localmente adaptados. 

Portanto, objetivou-se avaliar a partição energética, produção de metano e as exigências de energia de fêmeas 

Santa Inês na fase de puberdade. Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 

x 2, sendo dois planos nutricionais (dietas para acabamento precoce e tardia da carcaça) e dois níveis de 

restrição das exigências nutricionais (0 e 15% das recomendações do NRC 2007 nos valores de exigências de 

proteína bruta e nutriente digestíveis totais). Os ensaios de respirometria foram realizados em câmaras de 

circuito aberto. A exigência de energia líquida de mantença para fêmeas em crescimento foi de 61,9 

kcal/kg0,75/dia. A exigência de energia metabolizável de mantença foi de 57,07 kcal/kg0,75/dia, sendo observada 

eficiência de uso da energia (km) de 0,73. O plano de maturidade precoce resulta em menor produção de 

metano. As exigências de energia líquida de fêmeas Santa Inês divergem das recomendações dos comitês 

internacionais de alimentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Animais localmente adaptados; NRC 2007; Respirometria 
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RESUMO  

A degrabilidade da fibra em detergente neutro (DEG FDN) é um importante parâmetro pra avaliar a velocidade 

de degradação dos carboidratos fibrosos. Neste sentido, a escolha de variedades de cana-de-açúcar levando em 

consideração a composição química e a DEG da matéria seca (MS) e da FDN pode melhorar o valor nutritivo 

da dieta que será fornecida ao animal. Foi objetivo deste trabalho avaliar a DEG MS e da DEG FDN do colmo 

integral de sete variedades de cana-de-açúcar de segundo ciclo, cultivadas em sistema irrigado no Leste do 

Maranhão. O trabalho foi realizado na Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite-UPNGL, no 

Campus de Chapadinha da UFMA, localizada no município de Chapadinha. A região apresenta clima do tipo 

tropical quente e úmido, com precipitação pluviométrica média de 1.947 mm, distribuída entre janeiro e junho. 

A cana-soca recebeu uma lâmina bruta de 247 mm de água, a partir de irrigação suplementar nos primeiros 90 

dias após o corte da cana-planta, no mês de setembro (período seco) mais 1.607 mm de precipitação 

pluviométrica. As sete variedades estudadas foram: RB-951541, RB-92579, RB-931011, RB-855035, RB-

962962, RB-041443 e CV4. Amostras do colmo integral com 12 meses foram separados por variedades, 

moídas em forrageira estacionária, pré-secada em estufa de ventilação forçada de ar de 60°C por 72 horas. 

Para avaliação da degradabilidade ruminal in situ da DEG MS e da DEG FDN no tempo de 48 horas foram 

utilizadas três vacas em lactação da raça Girolando, com peso corporal de 530±10kg e com produção média 

diária de 18kg. A alimentação ocorreu duas vezes por dia, às 7:00 e às 16:00 horas, com dieta completa, 

contendo colmo integral de cana-de-açúcar (60%), milho moído (20%), farelo de soja (15%) e minerais (5%). 

O fornecimento de cana-de-açúcar iniciou quinze dias antes do ensaio, para promover adaptação da microbiota 

ruminal. As amostras de matéria pré-seca do colmo destinados a incubação foram inseridas em sacos de tecido 

não tecido (TNT) de gramatura 100 (100 g/m²), com dimensões de 17x9 cm, na quantidade de 

aproximadamente 5 g/saco, de modo a manter a relação próxima a 20 mg de MS/cm². A DEG MS e DEG FDN 

foram calculadas pela diferença de peso antes e após as incubações, obtendo-se assim o desaparecimento destas 

frações em 48 horas. Os dados de DEG MS e da DEG FDN em 24h e do RES MS em 72h, foram analisados 

considerando no modelo as sete variedades (tratamentos) de cana e as três vacas (blocos) e então submetidos 

a análise de variância pelo teste F, com médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Houve 

diferença entre variedades para DEG MS em 48 horas. A variedade RB-951541 apresentou o melhor resultado, 

com a DEG MS de 61,28%, em oposição a variedade RB-931011 (54,49%), apresentando cerca de 6,8 

unidades percentuais a menos de DEG MS. Não houve diferença entre variedades para a DEG FDN, com 

média de 21,98%. Existe variabilidade para a DEG MS em 48 horas, mas não para a DEG FDN em 48h do 

colmo integral de variedades de canas-de-açúcar irrigadas e de segundo ciclo. 
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RESUMO  

Diagnósticos situacionais dos sistemas de produção agropecuários permitem estabelecer relações de causa e 

efeito a fim de melhorar a definição de soluções que promovam o desenvolvimento regional. Em 

levantamentos recentes, o sistema de produção das principais bacias leiteiras do maranhão apresentou 

subutilização dos fatores de produção. Objetivou-se caracterizar os sistemas de produção de leite das 

Microrregiões de Chapadinha, Codó, Itapecuru-Mirim e Baixo Parnaíba Maranhense. O estudo consistiu na 

aplicação de questionários, aplicados em 72 produtores, entre novembro de 2014 e janeiro de 2015. Em 77,8% 

das propriedades, não havia controle nenhum das despesas e receitas, e em 70%, da reprodução. Metade dos 

produtores tinha produção de leite abaixo dos 90 litros diários. Em 33% dos estabelecimentos mais de 50 ha 

eram destinados à atividade leiteira. Em média, a renda familiar mensal foi de R$ 4.717,84. Houve baixa 

participação dos filhos dos produtores (29%), sendo que 54% dos filhos e 89% das filhas não pretendem 

continuar na atividade. Os produtores tinham idade média de 54 anos, 16 anos como produtor de leite e 

distância casa-propriedade de 40 km. A produtividade média da mão de obra foi de 57 litro por homem/dia, 

valor extremamente baixo. Apesar de 92% terem informado que o rebanho de vacas é da raça Girolando, a 

produção média diária foi três vezes menor que a média esperada para a raça, com média de cinco litros. 

Verificou-se produção diária máxima de 16,6 litros por vaca em lactação. Contudo, enquanto as vacas em 

lactação recebiam concentrados em 82% das fazendas, em 15% destas o rebanho não recebia sal mineral. A 

proporção média de vacas em lactação foi de 50%. Cerca de 7% declararam utilizar silagem, enquanto o uso 

da cana-de-açúcar e de capineira foi de 50% e 62%, respectivamente. O uso de adubação e irrigação de 

pastagem (29,2 e 20,8%, respectivamente) foi superior ao uso da análise de fertilidade e correção do solo 

(9,7%), o que sugere utilização destas tecnologias sem critérios. Conclui-se que há baixa produtividade dos 

fatores de produção, baixa perspectiva de sucessão familiar e uso pouco eficiente de práticas fundamentais 

para a sustentabilidade da bovinocultura leiteira. 
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RESUMO  

A fração não degradada da Fibra em Detergente Neutro não degradada em 288h (FDNu) está intimamente 

associada a redução do consumo de matéria seca (CMS). Alta inclusão de cana-de-açúcar na dieta pode 

deprimir CMS de vacas em lactação de maior desempenho. Identificar variedades com menor FDNu é um 

caminho para mitigar este entrave. Foi o objetivo com este trabalho avaliar a Fibra em Detergente Neutro não 

Degradada (FDNu) em 288h de sete variedades de cana-de-açúcar de segundo ciclo, cultivadas em sistema 

irrigado no Leste maranhense. Os colmos foram colhidos e despontados manualmente, em seguida moídos em 

forrageira estacionária e pré-secos em estufa de circulação forçada de ar a 60°C por 72h. Foram determinados 

os teores de Matéria Seca (MS) e de Fibra em Detergente Neutro (FDN). Para avaliação da FDNu em 288h de 

incubação ruminal, foram utilizadas três vacas canuladas da raça girolando, peso vivo médio de 500 kg. Foram 

adaptadas com dieta contendo cana in natura e uma mistura de concentrados (85:15) por 15 dias. Após a 

retirada dos sacos de TNT (gramatura 100), estes foram imersos em água com gelo por 30 minutos, antes da 

lavagem manual. Foi utilizado um delineamento em blocos ao acaso. Os dados foram submetidos à análise de 

variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 %. Não houve diferença entre os teores 

de matéria seca, em média 28%, e de FDN, em média 44%, (CV: 8 e 13%, respectivamente). Houve diferença 

na FDNu em 288h entre as variedades, com amplitude de até 20 pontos percentuais (CV: 4,5%). RB-962962 

e RB-855035 apresentaram os maiores teores, com média de 73,4%. CV-4 (62%), RB-931011 (58%) e RB-

92579 (53%) possuíram os menores teores de FDNu. A variedade RB-951541 e RB-041443 tiveram FDNu 

intermediária, com 64 e 62%, respectivamente. Existe ampla variabilidade na FDNu em 288h de colmos de 

variedades de cana-de-açúcar cultivadas sob irrigação. O teor de FDN não parece ser um determinante da 

FDNu. 
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RESUMO  

Pastos são o principal componente das dietas de ruminantes e a forma mais barata de alimentação nos sistemas 

de exploração pecuária. As alterações na composição botânica das dietas e na massa de forragem presente nos 

pastos que ocorrem ao longo das estações, são influenciadas por diversos fatores do meio e pelo manejo. 

Assim, objetivou-se avaliar massa de forragem e composição botânica do pasto de Urochloa decumbens Stapf. 

(braquiária) em monocultivo e consorciado com a leguminosa Mimosa caeaslpiniifolia Benth. (sabiá), ao longo 

de duas épocas (seca e chuvosa), no ano de 2020, sob pastejo de bovinos com peso corporal (PC) médio de 

186±? kg. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, com dois tratamentos e três repetições, 

sendo as parcelas experimentais representadas por uma área de 1 ha cada. Os tratamentos foram os consórcios 

de braquiária com sabiá e monocultivo de braquiária. No consórcio, as árvores foram estabelecidas em filas 

duplas, espaçadas de 25,0x2,0x1,0m, totalizando 600 plantas/ha. Utilizou-se dois animais por parcela, além 

dos animais reguladores, quando necessário, visando manter a oferta de forragem em 3 kg de MSV/kg de PC. 

Foram coletadas seis amostras/parcela, as quais foram colhidas rente ao solo, utilizando-se uma moldura de 

0,25 m2. A forragem colhida foi pesada, separada em material verde e seco, pré seca em estufa, a 55 °C para 

cálculo da massa de forragem verde seca (MFVS). Na leguminosa, realizou-se a colheita de todo material 

(ramos finos e folhas) até 1,5 m do solo (altura de ramoneio) em nove plantas (três por fileira dupla), visando 

estimar a massa de forragem.  A composição botânica (CB) do pasto foi estimada a partir do levantamento de 

espécies em 30 pontos distintos ao longo das parcelas experimentais, em uma área de 1m2, atribuindo-se 

visualmente os ranks de 70, 21 e 9%, para aquelas espécies cuja participação no pasto estivesse em 1º, 2º e 3º 

lugar, respectivamente. Foram realizadas análise de variância e, quando o teste F foi significativo, para 

comparação das médias. Considerou-se os efeitos, sistemas de cultivo e épocas do ano (seca e chuvosa), com 

o nível de significância de 5% de probabilidade. A MFVS não foi influenciada pelo sistema de cultivo 

(P>0,05), tendo efeito apenas da época do ano em ambos os sistemas (P<0,05). No monocultivo da braquiária, 

a MFVS variou de 3.751 kg ha-1 a 1.489 kg ha-1 (época seca e chuvosa), enquanto que na área consorciada a 

variação foi de 3978 a 1513 kg MSV ha-1, havendo uma contribuição de 364 e 25 kg MSV ha-1 provindo da 

leguminosa na altura de até 1,5m. Na composição botânica do pasto percebeu-se que não houve efeito 

significativo entre os sistemas de cultivo e nas épocas do ano (P>0,05). Foram descritas 20 espécies presentes 

(herbáceas, arbustivas e arbóreas) nas áreas de pastejo, com predominância da braquiária ao longo das 

avaliações, ocupando, visualmente, o 1° e o 2° rank da composição botânica. Desta forma, pode-se inferir que, 

áreas consorciadas de braquiária com sabiá não afetam a disponibilidade de MFVS nas áreas de pasto e não 

influenciam negativamente para o desaparecimento da gramínea ao longo das avaliações, até o presente 

momento. 
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RESUMO  

Tambaqui (Colossoma macropomum) é uma espécie de peixe amazônica de água doce, que se destaca por sua 

grande robustez, adaptação aos sistemas intensivos de produção e rápido crescimento. A valina é aminoácido 

essencial, envolvida na regulação da tradução e início da síntese de proteína, reparação e crescimento dos 

tecidos musculares e para a manutenção do equilíbrio do nitrogênio. Nesse contexto, objetivou-se com este 

estudo avaliar o efeito dos níveis de valina digestível sobre o desempenho de juvenis de tambaqui. Foram 

utilizados 300 tambaqui (33,28 ± 0,19 g), distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado, 

composto por cinco tratamentos (0,50; 0,70; 0,90; 1,10 e 1,30% de valina digestível) e quatro repetições e 15 

peixes por unidade experimental, com duração de 50 dias. Ao final do período experimental, foram avaliado 

consumo de ração, consumo de valina digestível, ganho de peso, taxa de crescimento específico e conversão 

alimentar. Os dados foram submetidos a análise de regressão por meio de modelos lineares e quadráticos 

(P<0,05).O consumo de ração não foi influenciado (P>0,05) pelo aumento dos níveis de valina digestível nas 

dietas. Todavia, o consumo de valina digestível aumentou linearmente (P<0,01; CVD=370,14Val+3,98; 

r2=0,99). Foi observado efeito linear crescente (P< 0,01) para o ganho de peso (GP=33,04Val+22,75; r2=0,94) 

e taxa de crescimento especifico (TCE=0,40Val+3,91; r2=0,93). O aumento no crescimento dos peixes 

alimentados com níveis crescentes de valina digestível (0,50 a 1,30%), estar relacionado a valina ser um 

aminoácido essencial que participa da síntese proteica, e sua limitação em rações para peixes prejudica o seu 

crescimento, principalmente na fase inicial de produção. O aumento no ganho de peso associado a consumo 

de ração similares entre os tratamentos implicaram em um efeito quadrática (P< 0,01) na conversão alimentar, 

com os níveis ótimos estimados em 1,17% de valina digestível (CA=3,09Val2-7,26Val+6,04; r2=0,99). A 

melhora na conversão alimentar estar relacionada ao o melhor balanceamento da ração ocasionado pelo 

aumento dos níveis de valina digestível. O nível de valina digestível que maximiza o desempenho de juvenis 

de tambaqui é de 1,17%, por proporcionar melhor conversão alimentar. 
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RESUMO  

O cultivo da palma forrageira para alimentação dos animais pode reduzir consideravelmente a pressão sobre 

as pastagens nativas nos períodos de baixa oferta de forragem. Com isso, objetivou-se caracterizar 

nutricionalmente clones de palma forrageira com diferentes níveis de resistência à cochonilha do carmim 

através da produção de gás in vitro (PGIV). O experimento foi conduzido no Instituto Agronômico de 

Pernambuco-Arcoverde/PE. Foram avaliados 12 clones de palma forrageira, em um delineamento inteiramente 

casualizado, com três repetições. Os tratamentos experimentais foram três clones pertencentes ao gênero 

Nopalea (IPA-Sertânia; IPA-21 e Miúda) e nove ao gênero Opuntia (Algerian; IPA-20; Redonda; Azul; F8; 

Orelha de elefante africana; Orelha de elefante mexicana; Orelha de elefante africana – Original; Orelha de 

elefante mexicana - Lisa 1) com diferentes níveis de resistência à cochonilha do carmim. As amostras foram 

coletadas no período seco (Janeiro/2021), de plantas com idade de aproximadamente de seis anos. Amostras 

compostas por cladódios de diferentes ordens foram coletadas. Utilizou-se um meio nutritivo, e transdutor de 

pressão. As médias dos clones foram agrupadas e comparadas pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de 

probabilidade. Entre os clones avaliados, observou-se uma variação média no volume de gás produzido pela 

fermentação dos carboidratos não fibrosos de 108,30 à 247,41 mL g-1 MS; de 0,0806 à 0,1296 % h-1 na taxa 

de degradação dos carboidratos não fibrosos; de 110,94 à 247,78 mL g-1 MS no volume de gás produzido pela 

fermentação dos carboidratos fibrosos; de 0,03070 à 0,04082 na taxa de degradação dos carboidratos fibrosos; 

de 4,95 à 6,76 no lag time e 262,28 à 365,63 mL g-1 MS para o volume de gás total produzido pela fermentação 

dos carboidratos totais. As variações encontradas estão ligadas à variação dos componentes químicos e valor 

nutritivo das plantas, que variam tanto em composição quanto em conteúdo, e variam entre e dentro das 

espécies, além dos fatores genéticos, condições ambientais de crescimento, solo, cultivo, período de coleta, 

estresse, idade das plantas, ordem do cladódio analisado, tecidos analisados, temperatura de secagem dos 

cladódios e as diferenças nas metodologias utilizadas. Dessa maneira, conclui-se que, os parâmetros de 

produção de gás e cinética de fermentação foram influenciados pelos teores de carboidratos não-fibrosos, 

refletindo na maior digestibilidade dos nutrientes. 
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RESUMO  

O gérmen integral de milho (GIM) é obtido por degerminação do grão por via úmida, sendo resultado da 

trituração do grão, do gérmen, do tegumento e das partículas amiláceas. A utilização desse coproduto em dietas 

para cordeiros confinados poderá gerar nova alternativa de ingrediente energético para substituir àqueles de 

alto custo, a exemplo do milho, nos sistemas de produção. O objetivo foi o de avaliar os efeitos da inclusão do 

GIM sobre comportamento ingestivo de cordeiros confinados. Foram utilizados 40 cordeiros da raça Santa 

Inês, machos, não castrados, com aproximadamente 4 meses de idade e peso corporal médio de 20,4 ± 3,6 kg, 

em delineamento experimental inteiramente casualizado com 5 dietas experimentais (níveis de gérmen integral 

de milho de 0, 30, 60, 90 e 120 g/kg MS) e 8 repetições. A duração total do experimento foi de 82 dias, com 

um período experimental de 67 dias e 15 dias para adaptação. Os animais foram alimentados com silagem de 

sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) como volumoso e concentrado composto por milho em grão moído, 

farelo de soja, ureia, núcleo mineral específico para ovinos e gérmen integral de milho, proporção 50:50 com 

estimativa de ganho de peso de 200 g. No 25º e 40º dia do período experimental, todos os animais foram 

submetidos à observação visual para avaliação do comportamento ingestivo a cada 5 minutos, durante 24 horas. 

Com o auxílio de um cronômetro digital foi realizada a contagem do número de mastigações merícicas e tempo 

despendido na ruminação de cada bolo ruminal. Também foram estimadas a eficiência de alimentação (EAL) 

e de ruminação (ERU), o número de bolos ruminais por dia (NBR) e o número de mastigações merícicas por 

dia (NMMnd). Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando-se o PROC MIXED do SAS 9.4, 

utilizando o ajuste de contrastes polinomiais ortogonais para avaliar o efeito linear (-2 -1 0 +1 +2) e quadrático 

(+2 -1 -2 -1 +2). Considerou-se o nível de 5% de probabilidade para o erro tipo I. Como resultado observou-

se elevação (P < 0,01) no tempo de ruminação (489,8; 510,0; 517,4; 545,8; 551,0, respectivamente) e redução 

(P < 0,01) no ócio (756,4; 725,4; 722,1; 696,6; 693,8) com a inclusão do GIM na dieta. Na avaliação das 

mastigações merícicas, ocorreu aumento (P < 0,01) no número de mastigações por dia (29392; 30594; 31036; 

32752; 33054 Nº/dia), porém a quantidade de MS por bolo ruminal (2,0; 1,9; 1,7; 1,6; 1,6 g MS/bolo) diminuiu 

(P < 0,01) nos animais alimentados com maiores níveis de GIM. A eficiência de alimentação e ruminação 

(440,3; 409,2; 378,1; 327,7; 374,4 g MS/hora) diminuíram (P < 0,01), por outro lado, a eficiência de 

alimentação (126,6; 124,8; 133,8; 134,2; 143,6 g FDN/hora) aumentou (P = 0,03) com a inclusão de GIM na 

dieta dos cordeiros. O tempo gasto por período de ruminação foi maior (P = 0,01) nos animais alimentados 

com maiores níveis de GIM (16,3; 18,2; 19,1; 18,2; 19,6 min). Resultados de estudos utilizando o GIM em 

substituição ao farelo de milho na alimentação de ovinos demonstraram que dietas com maiores níveis de GIM, 

apresentaram aumento dos tempos de ruminação, o que inclusive resultou em aumento no número de 

mastigações. Situação similar foi identificada por Oliveira et al. (2017). Os animais alimentados com as dietas 

com maiores níveis de GIM, apresentaram maior eficiência de alimentação e ruminação da FDN, como 

demonstrado no presente estudo e em pesquisa realizada por Miotto et al. (2014). Segundo Mertens (1997), 

fatores relacionados a FDN contida na dieta, como o tamanho de partícula, além das frações digestível e 

indigestível, podem influenciar no comportamento ingestivo resultando em mudanças nos tempos de 

alimentação, ruminação e ócio. Em contrapartida, com a redução do consumo de MS, a eficiência de 

alimentação e ruminação de MS também foram reduzidas. Com base no comportamento ingestivo dos animais, 

recomenda-se o uso de gérmen integral de milho em até 120g/kg de MS, como fonte energética alternativa 

alimentar, em dietas para cordeiros confinados. 
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RESUMO  

A cana-de-açúcar na forma de silagem, apresenta alguns entraves relacionados ao processo de fermentação, 

devido aos altos teores de carboidratos solúveis, que favorecem fermentações alcoólicas. Nesse sentido a 

silagem de ração total entra como alternativa para proporcionar melhorias no processo fermentativo, visto que 

consiste na ensilagem de uma dieta, com todos os componentes do concentrado. Assim, lançar mão de 

concentrados tradicionais ou de subprodutos regionais como os do babaçu, podem melhorar o perfil da silagem. 

Diante disso, torna-se imprescindível avaliar a degradabilidade de silagens de cana em ração total com adição 

de subprodutos do babaçu, como alternativa nutricional. O delineamento experimental utilizado no ensaio de 

degradabilidade in situ foi em blocos casualizados em arranjo em parcelas subdivididas com quatro tratamentos 

que consistiram das silagens e os tempos de incubação (0, 12, 24 e 72 horas). As dietas experimentais, na 

forma de SRT, foram formuladas de forma a atender as exigências nutricionais de ovinos confinados, com 

peso médio de 20 kg. As silagens na forma de ração total (SRT) foram compostas por 50% de volumoso e 50% 

de concentrado. Onde o controle silagem exclusiva de cana-de-açúcar (SC); silagem de ração total a base de 

milho e farelo de soja (SRTP), utilizada como dieta padrão; silagem de ração total, com inclusão de farinha de 

mesocarpo de babaçu (SRTF); silagem de ração total, com inclusão da torta do babaçu (SRTT). Para avaliação 

dos dados foram realizadas a ANOVA através do procedimento para médias (PROC MEANS) do SAS. Para 

os parâmetros de degradabilidade in situ da MS, observa-se maiores percentuais da fração a, para as SRT em 

relação a SC. Para a fração b da MS, o comportamento foi semelhante ao da fração a, com destaque para o 

tratamento SRTP, que apresentou superioridade de (32,42; 51,89 e 57,70%) a mais da fração b em relação 

tratamentos SRTF, SRTT e SC, respectivamente. Em relação a fração c, os tratamentos SC, SRTT e SRTF 

apresentaram valores bem próximos, (3,82; 3,75 e 3,56%/hora), respectivamente, apenas o tratamento SRTP 

(2,02%/hora), apresentou valor inferior a estes. Em consequência das características das frações “a”, “b” e “c”, 

registrou-se maior DP e DE da MS para as SRT, em relação a SC, como maiores valores observados na SRTP. 

O uso de silagens na forma de ração total contendo concentrados tradicionais ou subprodutos do babaçu 

melhoram a degradabilidade da silagem de cana-de-açúcar. 

PALAVRAS-CHAVE: degradação; matéria seca; proteína 

  



266 

 

 

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLAS NO COMBATE DE DOENÇAS  

 
Samuel Souza Nonato 1; Aldclêuson Pedro de Carvalho 1; Líllian Kéllen Pereira Nunes 1; Aurelio 

Santana Cavalcanti 1; Wilson da Paixão Ferreira 1; Ana Lúcia Teodoro 2 

 
1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Paulistana; 2 Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Paulistana 

RESUMO  

Na apicultura além do mel outros produtos também podem ser explorados como a cera, própolis, geleia real, 

apitoxina e o pólen. Alguns produtos vêm se destacando sendo considerado como uma alternativa natural 

auxiliando no combate de algumas doenças, como a própolis, esse composto fitoquímico é utilizado como 

forma de proteção contra patógenos. Com isso, o objetivou-se conhecer o perfil de consumidores de produtos 

apícolas com a finalidade para tratamento de doenças na cidade de Paulistana, PI. A pesquisa foi realizada de 

forma remota no período de outubro a dezembro de 2020 na região da cidade de Paulistana, Piauí. Os dados 

foram obtidos por meio de formulários eletrônicos. Tais formulários foram divulgados por meio de mídias 

sociais com Whatsapp, Instagram, Facebook e outros. O questionário era composto por alternativas simples 

com perguntas e respostas curtas para serem respondidas em poucos minutos. Os formulários foram aplicados 

de forma aleatória sem que houvesse influência dos pesquisadores nas respostas O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, parecer nº 4.432.795. Vários critérios foram analisados 

entre eles: faixa salarial, a capacidade dos produtos curar alguma doença, doenças que foram curadas com o 

uso de produtos apícolas e medicamentos ou cosméticos que continha algum produto apícola. Os dados foram 

tabulados utilizando planilha eletrônica e submetidos a análise estatística descritiva para obtenção dos dados. 

159 pessoas participaram da pesquisa sendo que 63,1% possuíam até um salário-mínimo, 63,4% dos 

entrevistados acreditam que o consumo de produtos apícolas pode curar alguma doença, os produtos que mais 

foram utilizados foi o mel 88,3% e a própolis 49,7%, sendo a doença que mais foi curada com o uso de produtos 

apícolas foi a gripe. 92,2% dos entrevistados já utilizaram medicamentos ou cosméticos que continha produtos 

apícolas. Diante dos dados abordados pode-se observar que grande parte dos entrevistados utilizam medicações 

a base de produtos apícolas, principalmente para o tratamento de gripes, podendo ressaltar que os produtos 

apícolas possuem propriedades medicinais e que ajuda no controle de doenças principalmente para pessoas 

com renda inferior a um salário mínimo. 
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RESUMO  

A criação de abelhas nativas é uma ótima alternativa de renda para pequenos produtores, pois é uma prática 

de simples manejo e não demanda muito tempo para sua execução, porém, não se sabe quais os substratos que 

são utilizados para nidificação. O entendimento do processo de nidificação é essencial para o planejamento do 

sistema de criação sustentável, considerando as características do habitat em que cada espécie está inserida. 

Assim, objetivou-se conhecer as abelhas nativas e a preferência de nidificação. A pesquisa foi realizada na 

região de Paulistana, PI, nos meses de janeiro a março de 2021, que é o período de maior oferta de alimentos 

para as abelhas. Foram escolhidas dez propriedades aleatórias, em cada propriedade foram definidos locais de 

Caatinga, o qual foi marcado piquetes de 2500 m² para observar as árvores que eventualmente possuísse ninhos 

de abelhas nativas. Os locais onde foram encontrados ninhos, foram catalogados utilizando um Sistema de 

Navegação Global por Satélite (GPS), onde foi coletado as coordenadas geográficas de cada ponto. Para avaliar 

a preferência e a particularidade das abelhas foram identificados a árvore onde foram achadas, o tamanho da 

entrada do ninho, o diâmetro da árvore e a altura da entrada do ninho em relação ao solo. Os dados observados 

foram tabulados através do uso de planilhas eletrônicas para análise através da estatística descritiva. Das 10 

propriedades visitadas somente em 3 foram encontradas abelhas nativas com um total de 10 ninhos sendo das 

espécies Manduri (Melipona marginata) (1), Abelha Branca (Frieseomelitta doederleini) (2) e Mandaçaia 

(Melipona mandacaia) (7). Ambas tiveram preferência de árvore pela Umburana de cambão (Commiphora 

leptophloeos) em média essas árvores possuíam diâmetro de 1,86m. A altura do ninho encontrada para a 

Manduri foi de 1,47 m e a entrada do ninho de 0,35mm, já para a abelha branca a média da altura do ninho foi 

de 1,78 m e a entrada do ninho foi de 11,3mm, para a Mandaçaia a média da altura do ninho foi de 2.05m e a 

entrada do ninho foi de 9,30mm. As abelhas nativas são importantes polinizadores da Caatinga, contudo, 

muitas espécies estão em processo de extinção devida a ações antrópicas, podendo correlacionar com a baixa 

incidência das abelhas nativas na região de Paulistana, PI. A variedade de abelhas nativas é baixa na região de 

Paulistana, PI, e a preferência por nidificação dessas abelhas é pela Umburana de cambão. 

PALAVRAS-CHAVE: Abelhas sem ferrão; Identificação; Meliponicultura  

  



268 

 

 

MÉDIA DE LEITÕES DESMAMADOS/ FÊMEA/ PARTO E DESMAMADOS FÊMEA/ 

ANO EM UMA GRANJA DE SUÍNOS NO CEARÁ  

 
Sanarah Maria Cavalcante Rufino 1; Bárbarha Sandy Duarte Almeida 2; Priscila de Vasconcelos Boa 

Ventura 3; Kassiana Adriano Pinto de Oliveira 4; Tiago Silva Andrade 5 

 
1 Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral - CE; 2 Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral - CE; 3 

Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral - CE; 4 Centro Universitário INTA-UNINTA; 5 Universidade 

Estadual do Ceará, Fortaleza - CE 

RESUMO  

Considera-se a meta de leitões desmamados por fêmea por parto superior a 9,5 leitões (EMBRAPA, 2014). O 

número de leitões desmamados por fêmea/ano varia de acordo com o número médio de leitegadas por fêmea 

(SIQUEIRA, 2017).  Este índice é reflexo do número de leitões nascidos, associados à eficiência reprodutiva 

da fêmea, o potencial e a habilidade materna das matrizes no período de lactação, garantindo a produção de 

colostro e leite suficiente para a leitegada (LIMA, 2015). O objetivo do trabalho foi avaliar a média de leitões 

desmamados/fêmea/parto e desmamados fêmea/ano em uma unidade produtora de leitões no estado do Ceará. 

A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro a maio do ano de 2021 em uma unidade produtora de 

leitões (UPL) na cidade de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará. Foi realizada 

através da avaliação de dados de índices zootécnicos do software de gestão Agriness S2 onde foi coletado o 

total de leitões desmamados fêmea/parto e desmamados/fêmea/ano. Os dados foram tabulados utilizando a 

análise descritiva.  A média de leitões desmamados/fêmea/parto foi de 12,82 leitões, superando os dados 

obtidos pelo relatório da Agriness referente ao ano de 2020, com 12,70 leitões. Levando em consideração o 

manual de fêmeas Topigs TN70, a linhagem têm capacidade de gerar acima de 16 leitões por parto, sendo 

possível o nascimento de mais de 15 leitões vivos. No manual da linhagem objetiva que, por parto, sejam 

desmamados acima de 14 leitões, onde a média obtida na granja encontra-se abaixo do desejado. Quando 

comparados esta média e a média obtida pelas melhores 10 granjas do país, em 2020, encontra-se um resultado 

abaixo do obtido, de 14,76 leitões (AGRINESS, 2020). Verifica-se que em relação ao número de 

leitões/desmamados/fêmea/ano, a média da granja no período foi de 31,75 leitões, atendendo a meta estipulada 

pela granja de 30,73, bem como superando a média publicada no relatório anual de desempenho de produção 

dos suínos, de 28,91 (AGRINESS, 2020). Conclui-se que existe uma boa produtividade na granja, sempre 

mantendo uma média de leitões desmamados alta, no entanto é importante ressaltar que melhorias no sistema 

de produção em relação a manejos sempre é significativo para melhorar assim, os índices de desempenho.   
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RESUMO  

Durante o parto deve ser observado o comportamento da fêmea e a expulsão do leitão, avaliando se é necessário 

intervenção. Quanto maior o número de partos normais, menor é a chance de complicações durante e após o 

mesmo. O trabalho teve como objetivo analisar os tipos de partos em uma unidade produtora de leitões no 

Estado do Ceará.   A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro a maio do ano de 2021 em uma unidade 

produtora de leitões (UPL) na região metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará. Foram avaliados um total 

de 1209 partos com média de idade gestacional de 114,47 dias. O levantamento dos dados foi através de um 

software de gestão Agriness S2 e para análise foi realizada uma estatística descritiva. Dentre os tipos de partos 

realizados observou-se partos normais (90,65%), prematuros (5,21%), distócicos (2,89%), induzidos (1,16%), 

prematuros e distócicos (0,8%).  É possível observar que a maioria dos partos foi normal, sendo esta a maneira 

mais desejada. Quanto aos partos induzidos, foi realizada com o uso de cloprostenol, administrado aos 114 

dias de gestação, por via intramuscular. Zanluchi et al. (2016), avaliou o desempenho de leitões nascidos por 

meio de partos induzidos, verificando que, o peso dos leitões foi menor ao nascimento e durante o crescimento, 

afirmando que, para o ganho de peso dos leitões, é mais favorável que os partos ocorram de maneira normal. 

Quando o parto se inicia cerca de 7 dias antes da data prevista, pode-se considerar como prematuro, a 

ocorrência do mesmo pode estar relacionada a algum agente infeccioso, bem como pela presença de 

micotoxinas na ração. É necessário que se atente a ocorrência de partos prematuros, visto que as matrizes ainda 

podem estar alojadas na gestação, aumentando a ocorrência de fetos natimortos ou mortos ao nascer. Partos 

distócicos ocorrem quando há alguma dificuldade no momento do parto, seja por anormalidade, posição ou 

tamanho fetal ou pela falta de dilatação cervical da fêmea, com isso, é necessário a intervenção para que se 

alivie o desconforto da fêmea, bem como, evite a ocorrência de leitões natimortos (LIMA, 2019). Conclui-se 

que a média de partos normais na granja é favorável, garantindo menores chances de uma recuperação pós-

parto mais rápida e diminuição de problemas sanitários com a ocorrência de intervenções em partos distócicos. 

Os partos devem ser devidamente acompanhados, evitando que haja complicações durante o mesmo e 

mortalidade de leitões após o nascimento.  
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RESUMO  

O uso de esteróides anabólicos androgênicos (EAA), principalmente o decanoato de nandrolona (DECA), em 

doses suprafisiológicas, sem fins medicinais, é cada vez mais crescente (KAUFMAN et al., 2019). Seu uso 

indiscriminado é danoso ao tecido hepático, cardíaco e nervoso (GOLESTANI et al., 2012; GERMANAKIS 

et al., 2013). No tecido testicular, os danos dessa droga são decorrente da sua capacidade de causar desbalanço 

oxidativo (CHAVES et al., 2013). Entretanto, os seus efeitos em outras estruturas masculinas, como o 

epidídimo, permanecem inconclusivos. Isto posto, são necessários mais estudos acerca dos efeitos dessa droga 

no sistema reprodutor masculino. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da administração de uma 

dose suprafisiológicas de DECA sobre a atividade da enzima Superóxido dismutase (SOD), principal 

catalisadora do ânion superóxido (O2-), em testículos e epidídimos de ratos Wistar.  Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Uso de Animais CEUA-UECE, sob protocolo n° 10043823/2019. 16 animais foram 

divididos em dois grupos e tratados por 8 semanas com DECA (10 mg/kg/semana) veiculado em solução de 

óleo de amendoim e 10% de álcool benzóico (Grupo DECA, n=8), ou apenas com solução veículo (grupo 

Controle, n=8) de forma intramuscular. Ao fim do tratamento, os animais foram anestesiados (ketamina: 0,06 

mL/100 g; xilazina: 0,04 mL/100 g) e eutanasiados por decapitação, testículos e epidídimos foram dissecados, 

coletados e armazenados à -80°C para posterior análise. Então, os tecidos foram homogeneizados e a atividade 

da  enzima superóxido dismutase foi mensurada através da inibição da auto-oxidação da adrenalina 

(BANNISTER & CALABRESE, 1987). Uma solução da enzima catalase foi adicionada ao tampão glicina, 

posteriormente, as amostras de testiculo e epidídimos homogeneizadas foram adicionadas seguido da adição 

de adrenalina para o início da oxidação, que foi mensurada a 480 nm a cada 10 s por 180 s. Os dados foram 

analisados com o teste t não pareado, utilizando o software Graphpad Prism. Os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão e considerados significativamente diferentes quando P <0,05   No tecido testicular, 

não foram observadas diferenças significativas na atividade da SOD entre os grupos DECA e controle 

(P>0,05). Oposto aos nossos achados, Mohamed et al (2015) relataram que o uso prolongado e/ou de altas 

doses de decanoato de nandrolona reduziu a atividade da SOD em testículos. Da mesma forma, não houve 

diferença na atividade da enzima quando mensurada em epidídimos. Ademais, até onde sabemos, esse é o 

primeiro trabalho a verificar a influência dessa droga sobre a atividade da superóxido dismutase em 

epidídimos.   Neste estudo, não foi evidenciado influência da administração de DECA sobre a atividade da 

enzima SOD em testículo e epidídimo de ratos Wistar. 
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RESUMO  

A preparação do sêmen para utilização nas biotécnicas de reprodução assistida inclui ciclos repetidos de 

centrifugação e incubação dos espermatozoides em diferentes meios de cultura, o que gera um aumento no 

número de espécies reativas de oxigênio (EROs) (KADECHI et al., 2016). Essas diferentes etapas de 

processamento do sêmen podem afetar negativamente a célula espermática. Sendo assim, diversas substâncias 

com potencial antioxidante vêm sendo testadas, como por exemplo o anetol. O anetol é um constituinte de um 

óleo essencial retirado de grande parte das plantas aromáticas e que tem sido bastante utilizado na medicina 

popular, bem como nas indústrias alimentícia e cosmética. Embora o anetol não seja considerado genotóxico 

e/ou cancerígeno, são necessários mais estudos para explorar seu potencial efeito colateral na saúde dos 

indivíduos (LUO et al., 2020). Desta forma, o objetivo do presente estudo foi estudar o efeito do anetol na 

incubação de espermatozoides epididimários de ratos Wistar adultos.    O presente projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Utilização de Animais (CEUA/UECE), sob protocolo nº 02666578/2021.  Foram 

utilizados 20 ratos Wistar, adultos, sendo 8 machos e 12 fêmeas, pesando entre 200 e 250 g e com 90 dias de 

vida. Os animais foram eutanasiados, por decapitação, após uso de anestesia (60 mg/Kg de Ketamina e 8 

mg/Kg de Xilasina) via intraperitoneal. Os machos tiveram seus epidídimos dissecados e destinados à 

recuperação dos espermatozoides. A cauda de ambos os epidídimos foi seccionada e os espermatozoides foram 

coletados a partir de difusão, conforme previamente descrito (Seed et al. 1999). Os gametas foram divididos 

em tubos plásticos cônicos de 2 mL, correspondentes aos tratamentos: controle fresco sem centrifugaç?o (CF) 

e controle incubado com centrifugação (CC), bem como àqueles adicionados de anetol 30 µg/ml (AN30) e 300 

µg/ml (AN300) e incubados por 1 hora e, em seguida, centrifugados. Os espermatozoides de todos os 

tratamentos foram destinados à fertilização in vitro (FIV). Os gametas foram centrifugados por 1 minuto e, 

então, colocados em placas de poços em meio FERT-TALP, contendo oócitos maturados previamente. A 

maturação prévia dos gametas femininos foi realizada durante 18 horas em meio de maturação in vitro 

(Vitrogen). Todos os cultivos foram realizados em incubadora à 37°C e 5% CO2 em ar. Em função do pequeno 

número experimental, uma vez que este trabalho aborda resultados preliminares, os dados foram organizados 

em uma tabela e a porcentagem de CCO’s fertilizados foi calculada utilizando a fórmula: Nº CCO`s clivados 

/ Nº CCO’s recuperados x100.   No presente estudo foram obtidos os percentuais de fertilização de 55,9; 57,1; 

70,8 e 64,5% de embriões para os tratamentos Controle fresco (CF), Controle com incubação e centrifugação 

(CC), AN30 e AN300, respectivamente. Contrário a estes achados, estudos anteriores demonstraram que o 

anetol afeta negativamente espermatozoides humanos (LUO et al., 2020). Tais resultados foram atribuídos a 

prejuízos na via de fosforilação da tirosina por meio da inibição da tirosina quinase (LUO et al., 2020), uma 

vez que essa via é um pré-requisito para hiperativação da motilidade espermática e consequente fertilização 

(TANNO et al., 2009). Embora os resultados obtidos ainda sejam preliminares, hipotetizou-se que o efeito do 

anetol em aumentar as taxas de fertilização pode ser explicado pela sua potencial atividade antioxidante, 

podendo reduzir a peroxidação lipídica e eliminar os radicais hidroxila durante o período de incubação. 

Ademais, o anetol já apresentou atividade benéfica na produção in vitro de embriões bovinos. Quando 

suplementado ao meio de cultivo in vitro, onde se obteve a diminuição de ERO’s o que proporcionou um 

aumento nas taxas de desenvolvimento embrionário (ANJOS et al., 2019).   Como conclusão o presente estudo 

demonstra o efeito benéfico do anetol suplementado ao meio de incubação de espermatozoides epididimários 

de ratos Wistar adultos na fertilização e produção in vitro de embriões. No entanto, mais estudos se fazem 

necessários para elucidação dos mecanismos pelos quais o anetol afeta o gameta masculino. 
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RESUMO  

Os sistemas agrossilvipastoris têm benefícios significativos no solo, na forragem e no desempenho animal. 

Objetivou–se avaliar o desempenho animal em sistema agrossilvipastoril sob diferentes níveis de adubação 

nitrogenada. A pesquisa foi conduzida na Unidade de Referência Tecnológica da Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuária, unidade Cocais, em Pindaré-Mirim – MA, BR. O experimento foi estabelecido no 

ano de 2017 em 3 ha com 28 palmeiras de babaçu/ha (Atallea speciosa Mart), com o plantio do massai 

(Megathyrsus maximus cv. Massai) em consorcio com o milho (Zea mays L.) entre fileiras duplas de sabiá 

(Mimosa caesalpiniaefolia Benth) no espaçamento de 30 x 3 x 2 m. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com três repetições. Cada bloco possuía 1 ha, que foram subdivididos em quatro piquetes. 

Os tratamentos foram 0, 100, 200 e 400 Kg/ha/ano de N As adubações foram realizadas com ureia, no período 

chuvoso nos meses de maio, abril, junho e julho de 2020 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Foram 

utilizados novilhos anelorados machos, com peso médio de 180 Kg, permanecendo dois animais testes por 

piquete, e animais de ajustes de acordo com a disponibilidade de forragem. As avaliações foram realizadas nos 

meses de junho, julho e agosto/2020 e fevereiro, março, abril e maio/2021. Foram avaliados taxa de lotação 

(TL), ganho médio diário (GMD) e ganho por área (GPA). Para análise estatística dos dados foi utilizado o 

programa InfoStat e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Não houve 

diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para TL. A maior TL foi em fevereiro, março, abril e 

maio de 2021 com 5,1; 4,6; 4,4 e 4,3 UA ha-1 respectivamente. Não houve interação significativa (P>0,05) 

para GMD e GPA, mas houve efeito de ciclo (P<0,05) para as duas variáveis. O GMD e GPA foram maiores 

em junho (0,600; 2,200 Kg PV dia-1), julho (0,520; 2,22 Kg PV dia-1), fevereiro (0,440; 2,226 Kg PV dia-1), 

março (0,670; 2,640 Kg PV dia-1), abril (0,700; 2,050 Kg PV dia-1) e maio (0,590; 2,290 Kg PV dia-1). A 

adubação não diferiu o desempenho animal, mas períodos de déficit hídrico o desempenho é menor não 

suportando altas taxas de lotação, mesmo em sistema com alto níveis de adubação.  

PALAVRAS-CHAVE: nitrogênio; desempenho animal; taxa de lotação 
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RESUMO  

A criação de pequenos ruminantes se concentra na região Nordeste do Brasil, onde a ovino e caprinocultura é 

desenvolvida por pequenos e médios produtores que retiram dessa atividade a sua subsistência. No entanto, a 

criação desses animais é realizada sem escrituração zootécnica e com pouca tecnologia, o que tem 

impossibilitado a aplicação de técnicas de melhoramento genético, como a seleção. Partindo desse pressuposto, 

foi desenvolvido um módulo no software CAPRIOVI para a predição de valores genéticos de pequenos 

ruminantes via metodologia BLUP com modelo de repetibilidade. Para testar a funcionalidade do módulo 

desenvolvido foi utilizado um banco de dados com informações fenotípicas de 261 caprinos da raça 

Anglonubiano, criados em sistema semi-intensivo. A característica analisada foi à contagem de ovos por 

gramas de fezes (OPG) que foi analisada em escala transformada, sendo utilizada a transformação logarítmica 

log10 (OPG +10). Considerou-se como efeito fixo o grupo contemporâneo, definido por estação da coleta 

(seca ou chuvosa), o ano de coleta, idade do animal no momento da coleta e estação de nascimento do animal 

(seca ou chuvosa). Os componentes de variância (aditiva, residual e de ambiente permanente) adotados como 

valores a priori para predição dos valores genéticos dos animais com o uso do módulo desenvolvido foram 

levantados a partir de outras pesquisas realizadas. A metodologia BLUP com modelo de repetibilidade 

implementando no software CAPRIOVI possibilitou realizar a predição dos valores genéticos com a inclusão 

do efeito aleatório não correlacionado de ambiente permanente. Os animais com identificação 2518, 2512 e 

2516 destacaram-se em relação aos demais, apresentando valores genéticos de -0,0707, -0,0442, -0,0329, nessa 

mesma ordem. Os valores genéticos negativos indicam que esses animais possuem genes que promovem a 

diminuição de OPG, o que pode estar atrelado a maior resistência desses animais à verminose. As estimativas 

de acurácias dos valores genéticos preditos para esses animais foram implementadas, o que poderá ser utilizado 

como medida de confiança nos valores genéticos preditos. O módulo desenvolvido e implementado no 

software CAPRIOVI mostrou-se eficiente e robusto para a predição dos valores genéticos de caprinos e ovinos 

de corte para as características produtivas que se repetem ao longo da vida do animal, como a contagem de 

ovos por gramas de fezes. 
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RESUMO  

O capim-elefante (Cenchrus purpureus Schum. Syn. Pennisetum purpureum Schum.) é cultivado em sistemas 

de capineiras devido a sua alta produtividade por área. Porém, a não-reposição de nutrientes do solo como o 

N, associado ao manejo inadequado, causam perdas na produtividade. Consórcios com leguminosas forrageiras 

podem aumentar a quantidade de N no solo, mas a competição interespecífica por nutrientes deve ser 

considerada. Objetivou-se avaliar a competitividade de genótipos de capim-elefante consorciados com cunhã 

(Clitoria ternatea L.). O experimento foi realizado na EECAC-UFRPE, sob delineamento de blocos completos 

casualizados, com quatro tratamentos e repetições (parcelas), durante dois anos (2019 e 2020). Os genótipos 

Elefante B, IRI-381, Mott e Taiwan A-146 2.37 foram colhidos rente ao solo, e a cunhã, com 20 cm de altura 

do resíduo, sob frequência de 60 dias. Os dados de composição botânica foram analisados no PROC MIXED 

do SAS®. As médias foram comparadas pelos testes F ou Tukey (p < 0,05) e os anos de avaliação foram 

medidas repetidas no tempo. Quatro parcelas exclusivas de cunhã foram utilizadas para avaliar a taxa de 

equivalência de área (TEA) e o índice de competitividade (IC). Houve efeito de ano (p < 0,0001) e consórcio 

(p = 0,0009) sobre as porcentagens de gramínea e leguminosa. Em 2019, houve maior participação da cunhã 

(30,70%) do que em 2020 (23,53%). A ressemeadura natural da cunhã não foi suficiente para manter sua 

participação devido às piores condições climáticas de 2020. Neste ano, a precipitação anual foi apenas 735 

mm e a média histórica é 1100 mm. A maior porcentagem de leguminosa ocorreu no consórcio ‘Taiwan A-

146 2.37 + cunhã’ (35,39%) comparativamente aos demais (média de 25,04%). Neste consórcio, ocorreram 

TEA inferiores a 1,00 em 2019 (0,99) e 2020 (0,94). Nos demais consórcios, todas as TEA foram maiores 

(média de 1,59) do que este valor de referência. Em 2020, o IC da cunhã (1,21) foi maior do que o IC do 

Taiwan A-146 2.37 (1,19), fato que não se repetiu nos demais consórcios. O Taiwan A-146 2.37 tem colmos 

finos e não forma touceiras tão densas como outros genótipos de capim-elefante. A competitividade da cunhã 

parece aumentar em consórcios com gramíneas assim caracterizadas. A forma de propagação da cunhã parece 

definir sua competitividade em relação ao capim-elefante, mais do que diferenças de metabolismo 

fotossintético. Recomenda-se cautela ao adotar o consórcio’ Taiwan A-146 2.37 + cunhã’. 
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RESUMO  

A palma forrageira configura um recurso alimentar de alto potencial para zonas secas do mundo, apresentando 

elevados conteúdos de água, energia e elementos minerais. No entanto, ainda há carência de informações 

quanto ao impacto do uso dessa cactácea no organismo de pequenos ruminantes. Nesse contexto, objetivou-se 

avaliar o volume e o pH urinário, bem como a excreção de metabólitos por ovinos alimentados com dietas 

contendo genótipos de palma forrageira resistentes à cochonilha do carmim (Dactylopius sp.). O protocolo 

experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, sob a licença nº142/2018. Foram utilizados 36 ovinos da raça Santa Inês, machos, não castrados, 

com cerca de seis meses de idade e peso corporal inicial médio de 22,0±2,9 kg, sendo distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e 12 repetições. Os animais foram alimentados 

com uma dieta controle ou com dietas nas quais 75% do feno de capim Tifton foi substituído por palma Miúda 

ou Orelha de Elefante Mexicana (O.E.M.), por 50 dias. Foram coletadas amostras de urina no 45º dia após a 

introdução das dietas testadas para aferição do pH e determinação de metabólitos. As amostras de urina foram 

obtidas por micção espontânea, sendo aferido o pH com uso de potenciômetro portátil e armazenadas em tubos 

tipo Eppendorf de 2 mL e congeladas a -20ºC para posteriores análises de ureia, creatinina, proteínas totais, 

cálcio total (Cat), fósforo (P) e magnésio (Mg). O volume urinário foi estimado com base nas recomendações 

de Carvalho et al. (2010). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey (5%), utilizando-se o programa estatístico SAS (1999). Os animais alimentados com palma O.E.M. 

produziram maior volume urinário (1,86 L/dia) que aqueles que receberam a dieta controle (1,14 L/dia). O pH 

urinário sofreu influência das dietas, sendo alcalino nos animais que consumiram palma Miúda (pH=8,14). As 

concentrações urinárias de ureia (P=0,001), creatinina (P=0,003), proteínas totais (P=0,001), Cat (P=0,001) e 

P (P=0,007) diminuíram significativamente com a utilização de palma forrageira, enquanto que o teor urinário 

de Mg aumentou (P=0,001), sendo 1,77; 1,81 e 1,85 mmol/L para as dietas controle, com palma miúda e com 

palma O.E.M., respectivamente. A palma forrageira, variedades Miúda e O.E.M., aumenta a diurese de ovinos, 

sem comprometer o funcionamento renal. 

PALAVRAS-CHAVE: borregos; cactácea; função renal 
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RESUMO  

As leguminosas forrageiras nativas se destacam por apresentar potencial produtivo e adaptabilidade as 

condições edafoclimáticas da região semiárida. A propagação dessas plantas é um aspecto relevante na 

obtenção de plantas superiores em relação a determinadas características. Objetivou-se avaliar o potencial de 

utilização do extrato de Tiririca (Cyperus rotundus L.) e do ácido indolbutírico (AIB), em diferentes 

concentrações, sobre os atributos de enraizamento de estacas de Desmanthus spp. e Stylosanthes spp. Os 

experimentos foram conduzidos em casa de vegetação no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. Foram avaliadas quatro concentrações de AIB (4, 8, 16 e 32 g L-1), uma de extrato de 

tubérculos de Tiririca (75 g L-1) e o tratamento controle (sem AIB e sem extrato de Tiririca), em delineamento 

inteiramente casualizado, com 4 repetições. Foram utilizadas estacas com 10 cm de comprimento e 5 cm de 

diâmetro. O substrato foi constituído de areia lavada, vermiculita média, sendo as estacas colocadas em sacos 

de polietileno de 2kg. Aos 30 dias após o plantio foram avaliados sobrevivência e enraizamento de estacas, 

número e comprimento (cm) das raízes, altura de planta (cm), número de brotações e de nódulos. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p = 0,05). Observou-se 

diferenças significativas (p < 0,05), para altura de plantas, número de brotações e de folhas em estacas de 

Desmanthus e Stylosanthes. Para as estacas de Desmanthus, o tratamento controle proporcionou maior altura 

média de plantas (17 cm), número de brotações (3,0) e folhas (6,0); diferenciando-se nas concentrações de 

AIB de 16 e 32 g L-1. Maior comprimento médio de raiz (10 cm) foi observado para o tratamento de 75 g L-1 

de Tiririca e o controle. Para as estacas de Stylosanthes, os tratamentos AIB 4 g L-1 e controle proporcionaram 

maior altura de planta, número de brotações e de folhas, diferenciando-se do AIB de 16 g L-1. O maior 

comprimento médio de raiz (8 cm) foi proporcionado com AIB 4 g L-1. As melhores taxas de enraizamento 

foram observadas para o controle e extrato de Tiririca (80 %) para Desmanthus e AIB 4 g L-1 para Stylosanthes 

(50 %). A baixa taxa de enraizamento observada para AIB de 16 e 32 g L-1 pode ser resultante destas 

concentrações terem levado a fitotoxidez. O extrato de tiririca e o AIB 4 g L-1 apresentam potencial para 

utilização no enraizamento de estacas de Desmanthus e Stylosanthes. 

PALAVRAS-CHAVE: Cyperus rotundus L.; leguminosa nativa; propagação vegetativa 
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RESUMO  

A suplementação concentrada é uma estratégia nutricional utilizada para potencializar o desempenho de 

animais mantidos a pasto. Contudo, tal prática onera a produção e desencadeia a necessidade de 

desenvolvimento de alternativas de manejo que a tornem mais atrativas em termos econômicos. Em sistemas 

de corte, a composição tecidual dos animais permite a compreensão sobre a qualidade do produto cárneo 

ofertado ao mercado, assim, objetivou-se avaliar a composição tecidual da carcaça de ovinos terminados a 

pasto e submetidos a diferentes frequências de suplementação. O experimento foi realizado no Grupo de 

Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP/EAJ/UFRN), em Macaíba/RN. Utilizou-se 

delineamento inteiramente casualizado, com 18 cordeiros mestiços Santa Inês não emasculados (135 ± 18 dias; 

17,5 ± 3,0 kg) e distribuídos em diferentes frequências de suplementação: diária (SD), dias alternados (SDA) 

e intervalo de dois dias (SDD), com nível médio diário de suplementação equivalentes a 1% do peso corporal. 

Os animais foram manejados em pasto de Panicum maximum cv. Massai das 8h às 16h e, posteriormente, 

suplementados em baias individuais com concentrado composto por milho grão moído, farelo de soja, 

complexo mineral, ureia, sulfato de amônio e cloreto de sódio. Após 100 dias de suplementação, os animais 

foram abatidos e as carcaças acondicionadas em câmara frigorífica (± 4ºC). Após 24 horas de refrigeração, as 

carcaças foram seccionadas longitudinalmente, originando as meias-carcaças, sendo os pernis esquerdos 

utilizados para dissecação e posterior determinação da composição tecidual. O índice de musculosidade da 

perna foi calculado da seguinte forma: IMP = √(P5M/CF)/CF, onde P5M – peso dos cinco músculos (g) 

presentes na perna e CF – comprimento do fêmur (cm). Adotou-se nível de 5% de significância para 

comparação de médias pelo teste de Tukey. Os animais do grupo da SDA apresentaram mais tecido muscular 

(1026g) em relação a SD (985g) e SDD (833g). A gordura subcutânea, pélvica e total foram superiores para 

SDA (80,3 g; 14,2g e 115,7g, respectivamente). O IMP foi inferior para SDD (0,312 g/cm), e semelhante entre 

SD (0,343 g/cm) e SDA (0,346 g/cm). Este índice representa grande importância, uma vez que é responsável 

por mensurar a quantidade de músculo presente no pernil do animal, corte cárneo extremamente valorizado na 

produção de ovinos. A suplementação em dias alternados proporciona maior acúmulo de músculo e gordura 

no pernil dos cordeiros em relação às outras frequências. 

PALAVRAS-CHAVE: concentrado; musculosidade; gordura 
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RESUMO  

Os microrganismos desejáveis para a fermentação na produção de silagem são as bactérias ácido láticas 

(BAL’s). No entanto, pode-se desenvolver durante o processo de ensilagem microrganismos indesejáveis que 

podem causar destruição anaeróbica como as bactérias do gênero Clostridium, além das que promovem 

deterioração aeróbica como mofos e leveduras, o que pode acarretar em perdas fermentativas e nutricionais da 

silagem. Assim, o interesse por inoculantes bacterianos vem crescendo afim de reduzir microrganismos 

indesejáveis e de melhorar o valor nutricional da silagem. Com isso, objetivou-se avaliar os grupos 

microbianos da silagem de capim BRS Capiaçu com aplicação de inoculante em diferentes idades de corte. A 

contagem dos microrganismos foi realizada no Núcleo de Estudos, Pesquisas e Processamento de Alimentos 

(NUEPPA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Para a realização das análises microbiológicas, foi 

preparada uma suspensão aquosa de silagem (25g) em 225 mL de água peptonada que foi homogeneizada 

manualmente por 3 minutos. Após homogeneização, foram realizadas diluições decimais, em tubos estéreis 

com 9 mL da solução, e semeada em placas de Petri estéreis com diluições de 10-1, 10-2 e 10-3. Após os períodos 

de incubação, foram realizadas as contagens dos microrganismos e o resultado expresso em log UFC/g. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2X3. Os tratamentos 

corresponderam às combinações de inoculante bacteriano, e idades de corte do capim, assim identificados: 

Fator 1 – Aplicação de inoculante bacteriano no momento da ensilagem: presença (C) e ausência de inoculante 

(S); Fator 2 – Idades de corte do capim: 85, 110 e 135 dias. Sob esse arranjo foram gerados 6 tratamentos. 

Cada tratamento foi avaliado com quatro repetições, totalizando vinte e quatro silos experimentais (unidades 

experimentais). Não houve interação (P>0,05) entre idades de corte e aplicação ou não de inoculante bacteriano 

nas populações de BAL’s.  Maiores populações de BAL’s foram encontradas nas silagens aos 85 e 110 dias, 

com médias de 6,13 e 5,71 log UFC/g, respectivamente, intensificando o processo fermentativo, uma vez que 

foi observado, nessas idades de corte, menores valores de pH. Houve interação (P<0,05) entre idades de corte 

e aplicação de inoculante bacteriano nas populações de mofos e leveduras. A aplicação de inoculante 

bacteriano em silagens manejadas aos 85 dias permitiu menor população de mofos e leveduras entre as silagens 

(3,42 log UFC/g). Além da maior população de BAL’s nas silagens aos 85 dias que permitiram rápida 

diminuição de pH e, consequentemente, menor ação desses microrganismos indesejáveis, esse comportamento 

pode ser explicado também devido a maior ação de BAL’s heterofermentativas presentes no inoculante 

bacteriano, como a espécie Lactbobacillus buchineri, que produz maior quantidade de ácido acético, inibindo 

o desenvolvimento desses microrganismos indesejáveis. Não foram detectadas populações de Clostridium 

nesse experimento, devido aos baixos valores de pH em todas as silagens (<4,5). A maior população de BAL’s 

e menor população de microrganismos indesejáveis como mofos e leveduras foram encontrados nas silagens 

de capim BRS Capiaçu manejado aos 85 dias e com aplicação de inoculante bacteriano.  

PALAVRAS-CHAVE: aditivo; Pennisetum purpureum; produtividade 
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RESUMO  

Lançada em 2016 pela Embrapa Gado de leite, a cultivar de capim-elefante BRS Capiaçu se destaca das demais 

cultivares pela alta produtividade e qualidade de forragem, constituindo alternativa mais barata que as culturas 

tradicionais de milho para produção de silagem, por ser uma cultura perene e que não requer compra anual de 

sementes. A utilização de aditivos microbianos como inoculantes bacterianos no material ensilado melhora o 

perfil fermentativo, diminui as perdas, eleva a recuperação de nutrientes e melhora o valor nutricional da 

silagem. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química da silagem de capim BRS 

Capiaçu com aplicação de inoculante bacteriano em diferentes idades de corte. As amostras foram pré-secas 

em estufa de ventilação forçada a 55°C e moídas em peneiras de 1mm em moinhos de facas para serem 

submetidas as análises químicas que foram realizadas no Laboratório de Pesquisa e Nutrição Animal (LAPEN) 

da Universidade Federal do Piauí – UFPI e no Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (LANA) do 

Instituto Federal do Maranhão – IFMA. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

em arranjo fatorial 2X3. Os tratamentos corresponderam às combinações de inoculante bacteriano, e idades de 

corte do capim, assim identificados: Fator 1 – Aplicação de inoculante bacteriano no momento da ensilagem: 

presença (C) e ausência de inoculante (S); Fator 2 – Idades de corte do capim: 85, 110 e 135 dias. Sob esse 

arranjo foram gerados 6 tratamentos. Cada tratamento foi avaliado com quatro repetições, totalizando vinte e 

quatro silos experimentais (unidades experimentais). Não foi detectado efeito de interação (P>0,05) entre 

idades de corte e aplicação de inoculante nos valores de fibra em detergente ácido (FDA), lignina (LIG), 

nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e extrato etéreo (EE). Os teores de FDA e LIG aumentaram 

e os conteúdos de NIDN e EE diminuíram nas idades de corte aos 110 e 135 dias, comparada as silagens aos 

85 dias. Isso ocorre devido as gramíneas tropicais necessitarem de estruturas de sustentação que são 

representadas pela parede celular vegetal, assim, quanto mais velha, maior proporção de compostos da parede 

celular e menor de conteúdo celular. A aplicação de inoculante aumentou os teores de FDA e diminuiu os 

conteúdos de NIDN e EE das silagens de BRS Capiaçu, em comparação as silagens sem aplicação de 

inoculante. O uso de inoculante nas silagens de BRS Capiaçu pode ter aumentado os conteúdos de celulose, 

aumentando o teor de FDA, uma vez que não foi observado diferenças significativas no teor de lignina entre 

silagens com e sem aplicação de inoculantes. Houve interação (P<0,05) entre idades de corte e aplicação de 

inoculante nos valores de matéria seca (MS), cinza (CZ), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

corrigida para cinza e proteína (FDNcp), carboidratos totais (CT) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido 

(NIDA). Verificou-se aumento nos teores de MS nas silagens com aplicação de inoculante com avanço nas 

idades de corte.  A aplicação de inoculante aumentou os teores de PB e diminuiu a FDNcp nas silagens aos 85 

dias. Silagens inoculadas aos 85 dias reduziram a atividade proteolítica, como consequência de um rápido 

abaixamento do pH, garantindo menores perdas de PB.  Nos tratamentos contendo inoculante não foi 

verificado diferenças entre silagens aos 110 e 135 dias nos valores de PB, FDNcp e CT. A aplicação de 

inoculante foi eficaz aos 85 dias melhorando a composição química dessas silagens. No entanto, a aplicação 

de inoculante não contribuiu significantemente nas silagens aos 110 e 135 dias. 

PALAVRAS-CHAVE: bromatologia; Pennisetum purpureum; produtvidade  
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RESUMO  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de enzimas (fitase + carboidrase) no desempenho e viabilidade 

econômica de suínos na fase de crescimento. Foram utilizados 90 suínos, fêmeas e machos castrados, com 

peso inicial de 19,2 ± 1,4 kg aos 63 dias de idade. Os animais foram distribuídos em delineamento em blocos 

casualizados, com dez repetições e três tratamentos, sendo eles: 1) Controle; 2) CHOase + 500FTU, controle 

+ 50 g/t carboidrase e 50 g/t fitase; 3) CHOase + 1500FTU, controle + 50 g/t carboidrase e 150 g/t fitase. O 

período experimental consistiu em 28 dias, sendo os animais pesados individualmente aos 63, 77 e 91 dias de 

idade para determinação do peso médio inicial e final de cada fase e o ganho de peso médio diário (GPD). A 

ração fornecida e os desperdícios foram pesados e calculado o consumo médio de ração diário (CRD) e a 

conversão alimentar (CA). Para obtenção do custo das dietas e viabilidade econômica foram cotados os valores 

do quilograma do suíno em Viçosa-MG (janeiro-2021) e dos ingredientes utilizados para a composição 

nutricional, sendo calculado o Custo da Ração por Quilograma de Peso Vivo (CRQPV) e o Índice de Eficiência 

Econômica (IEE). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o procedimento GLIMMIX do SAS 9.4 

(Statistical Analysis System; Cary, NC, EUA). As médias dos dados foram comparadas utilizando o teste 

Tukey e os resultados considerados significativos quando P<0,05. Dos 63 a 77 dias, o tratamento CHOase + 

1500FTU propiciou maior (P<0,05) peso aos 77 dias e GPD quando comparado ao controle. Entretanto, o 

tratamento CHOase + 500FTU não diferiu (P<0,05) do Controle e do CHOase + 1500FTU para estas variáveis. 

Adicionalmente, animais tratados com CHOase + 1500FTU apresentaram melhor CA (P<0,05) em relação ao 

Controle e CHOase + 500FTU, que não diferiram entre si. Para CRD não foi observada diferença (P>0,05). 

No período de 63 a 91 dias, o grupo CHOase + 1500FTU obteve maior (P<0,05) peso aos 91 e GPD em relação 

ao Controle, sem diferir do CHOase + 500FTU. Por outro lado, não houve diferença entre os grupos para as 

variáveis CRD e CA (P>0,05). O tratamento CHOase + 1500FTU apresentou o menor CRQPV. A 

lucratividade e o IEE do tratamento CHOase + 500FTU foi maior em relação aos demais grupos. O presente 

estudo mostrou que o uso de enzimas melhorou o desempenho e reduziu os custos com a alimentação de suínos 

na fase de crescimento, portanto, a utilização de enzimas é economicamente viável. 

PALAVRAS-CHAVE: Carboidrase; Fitase; Suinocultura 
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RESUMO  

As fontes de cálcio mais utilizadas em dietas para frangos de corte, são provenientes de rochas calcárias 

(calcário calcítico e fosfatos), porém, essa extração pode ocasionar efeitos adversos ao meio ambiente. Há 

também fontes de origem orgânica, como conchas de moluscos, algas marinhas e casca de ovos, que 

apresentam maior solubilidade em relação às fontes de rochas, tendo como vantagem, o fato de serem fontes 

renováveis de cálcio, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. As quantidades significativas de cálcio 

na composição dessas fontes despertam o interesse de pesquisadores quanto ao aproveitamento do mineral, 

nessas fontes, em rações para animais visando maximizar o desempenho e minimizar os custos de produção. 

Objetivou-se avaliar a utilização de farinha de conchas de sururu (CS), maçunim (CM) e ostras (CO), como 

fontes alternativas de cálcio, em rações para frangos de corte de um a 42 dias de idade. Foram utilizados 360 

pintos de corte machos (Cobb 500®), distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e seis repetições de 15 aves. Os tratamentos foram constituídos quatro fontes de cálcio (calcário 

calcítico, CS, CM e CO), adicionados à uma ração sem suplementação de cálcio. Foram analisados: Ganho de 

peso, consumo de ração, conversão alimentar de um a 42 dias de idade. No período de um a 42 dias de idade 

observa-se que embora não tenham ocorrido diferenças significativas sobre o consumo de ração, ganho de peso 

e conversão alimentar dos frangos, em valores absolutos as aves que ingeriram rações contendo farinha de 

conchas de sururu (3030 g), maçunim (3111 g) e de ostra (3041g), apresentaram superioridade no ganho de 

peso (2,77, 3,12 e 5,30%, respectivamente), quando comparado com aquelas alimentadas com calcário 

calcítico (2946 g). Dentro deste contexto, pode-se inferir sobre uma melhor disponibilização e utilização 

metabólica dos nutrientes para atendimento do aporte nutricional necessário para otimizar a fisiologia do 

crescimento, pois apesar de não se constatar diferenças significativas entre as médias de conversão alimentar, 

as rações contendo farinha de conchas de sururu, maçunim e de ostras propiciaram os melhores índices de 

conversão. As farinhas de CS, CM e CO podem substituir totalmente as fontes de cálcio tradicionalmente 

utilizadas em rações para frangos de corte, sem que haja comprometimento no desempenho produtivo de um 

a 42 dias de idade. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura; crescimento corporal; mineral 
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RESUMO  

A crescente expansão da ovinocultura é reflexo da maior demanda dos seus produtos, em especial a carne. Os 

consumidores de carne ovina exigem produtos de alta qualidade, originados de animais jovens. Para que os 

animais sejam terminados mais cedo, a prática do sistema de produção intensivo (confinamento) tem crescido, 

o que resulta em aumento dos custos de produção com alimentação. Dessa forma, a utilização de subprodutos 

agroindustriais é uma alternativa para redução desses custos.  A borra de babaçu representa uma opção 

importante, proveniente do beneficiamento do coco babaçu, que é abundantemente no estado do Maranhão. 

Vinte e oito ovinos não castrados (peso inicial de 20±3 kg) foram distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado. As dietas experimentais consistiram na adição de teores crescentes da borra de 

babaçu na dieta (0, 5, 10, e 15% na matéria seca total). Após 60 dias de confinamento, (sendo 10 dias para 

adaptação dos animais ao manejo e às dietas experimentais, e 50 dias de período experimental), os animais 

foram submetidos a jejum de sólidos de 14 horas e abatidos. As carcaças permaneceram 24 horas em câmara 

fria a 4° C e em seguida foi retirado o músculo Longissimus lumborum para as determinações físico-químicas. 

Para análise dos dados foi utilizado regressão com nível de 5% de significância e o peso inicial foi utilizado 

como covariável. Não foi observada diferença significativa (P>0,05) para as variáveis luminosidade (L*), 

vermelho (a*) e teor de amarelo (b*), para as quais as médias obtidas foram 40,51± 0,98, 19,31± 0,59 e 4,52± 

0,20, respectivamente. A adição da borra de babaçu também não alterou (P > 0,05) as perdas por gotejamento 

(PG), perdas de peso por cozimento e nem os teores de umidade, proteína, cinzas e extrato etéreo. A carne dos 

animais alimentados com borra de babaçu foi considerada macia e apresentou média de força de cisalhamento 

de 3,1± 0,24 Kgf/cm², também não sofrendo influência da adição da borra de babaçu (P > 0,05). A inclusão da 

borra de babaçu em até 15% na dieta de cordeiros em confinamento não afeta a composição físico-química da 

carne destes animais, o que é importante para garantir uma boa aceitabilidade pelo consumidor, tanto no ato 

da compra, quanto durante o consumo. 

PALAVRAS-CHAVE: Cor da carne; gordura; maciez 
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RESUMO  

A ovinocultura apresenta uma cadeia produtiva de grande importância socioeconômica para o Brasil em 

especial na região nordeste, com uma forte expansão na produção nos últimos anos em resposta ao mercado 

promissor e o crescimento na demanda pela carne desses animais. Para obter altos índices de produção, os 

ruminantes demandam por dietas com alto valor nutricional, com isso o uso de alimentos concentrados com 

ingredientes regionais e acessíveis para o produtor que promova uma boa disponibilidade e digestibilidade 

desses nutrientes para os animais é de extrema importância. A utilização de alimentos alternativos ou 

subprodutos pode ser uma estratégia para os produtores e desta forma diminuir os custos com a alimentação 

animal, beneficiando a rentabilidade do sistema produtivo, que tem como objetivo substituir os alimentos 

convencionais encontrados no mercado. O objetivo neste estudo foi avaliar o consumo e digestibilidade de 

nutrientes em ovinos alimentados com dietas contendo níveis crescente de borra de babaçu na dieta. Vinte e 

oito ovinos não castrados, com peso inicial de 31±0,498kg foram distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado. As dietas experimentais consistiram em teores crescentes de inclusão da borra de 

babaçu na dieta, sendo os níveis 0, 5, 10, e 15% na matéria seca total. O experimento teve duração de 15 dias, 

com um período inicial de 10 dias para adaptação dos animais às dietas experimentais, e 5 dias de coleta de 

sobras e fezes. Para análise dos dados de digestibilidade foi utilizado regressão com nível de 5% de 

significância, sendo estudado por meio de análise de variância, sendo o peso inicial dos animais utilizado como 

covariável. Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos (P<0,05), aplicou-se 

regressão linear e quadrática. Observou-se um efeito linear crescente para os consumos de matéria seca (P = 

0,0037), proteína bruta (P = 0,035), extrato etéreo (P = 0,005), fibra em detergente neutro (P < 0,001), matéria 

orgânica (P = 0,003), e carboidratos totais (P = 0,005). Houve efeito linear decrescente para os coeficientes de 

digestibilidades da matéria seca (P = 0,008), proteína bruta (P = 0,035), carboidratos não fibrosos (P=0,0392) 

e carboidratos totais (P = 0,011), já a digestibilidade da matéria orgânica se comportou de forma quadrática (P 

= 0,046). É possível a utilização de até 15% da borra de babaçu na dieta de cordeiros em terminação, sem 

limitar o consumo de matéria seca e nutrientes e com uma leve redução na digestibilidade de nutrientes.  

PALAVRAS-CHAVE: Energia metabolizável; Fibra em detergente neutro; Subproduto  
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RESUMO  

As mudanças nos hábitos alimentares das pessoas como a substituição de alimentos caseiros por alimentos 

processados gera uma preocupação devido ao risco de doenças coronárias. Nesse contexto, a carne ovina se 

destaca como uma boa alternativa para atender o mercado devido ao seu alto valor nutricional e menor teor de 

gordura saturada quando comparada à bovina. O uso de óleos como aditivos na dieta de cordeiros tem 

melhorado a carne .O líquido da casca da castanha de caju (LCC) possui atividade antioxidante capaz de 

modular a fermentação ruminal. Portanto, objetivou-se avaliar a inclusão do LCC na dietas para produção de 

cordeiros sob os atributos físico-químicos e sensoriais de hambúrgueres produzidos a partir de sua carne. 

Foram utilizados 40 cordeiros num delineamento em blocos casualizados com dez animais por tratamento. Os 

cordeiros foram alimentados com ração contendo LCC nos níveis de 0, 7,5, 15 e 22,5 g/kg de matéria seca 

(MS) da dieta e ganho diário de 200g. Os cordeiros foram abatidos e a carne processada para a produção de 

hambúrguer. Foram realizadas análises físico-químicas e sensorial. A adição de LCC aumento o consumo de 

MS, o ganho médio diário e o peso ao abate. Os compostos fenólicos do LCC atuaram contra bactérias Gram-

positivas, reduzindo a produção de metano e o gasto de energia. Não  houve alteração na composição 

centesimal dos hambúrgueres devido à similaridade da composição da carne utilizada. Houve redução na 

formação de peróxidos e metamioglobinas quando os níveis de 15 e 22,5 g/kg de LCC foram adicionados às 

dietas devido à oxidação reduzida do grupo heme do ferro. O pH e os índices de cor aumentaram. Níveis de 

pH mais altos retardam a oxidação e a desnaturação proteica (mioglobina), aumentando a saturação. A 

elasticidade e mastigabilidade reduziram devido à menor da oxidação e reticulação das proteínas (que tornam 

a carne rígida). Na análise sensorial a preferência dos painelistas foi por hambúrgueres de carne de cordeiro 

alimentado com LCC, independentemente do nível, em comparação ao tratamento sem LCC, possivelmente 

devido à melhor aceitação quanto à elasticidade baixa, exigindo menor mastigação. Recomenda-se incluir até 

15 g de LCC/kg de MS na dieta de cordeiros, pois melhora o desempenho de crescimento, a qualidade física, 

oxidativa e a mastigabilidade do hambúrguer, aumentando a preferência pelos consumidores. 

PALAVRAS-CHAVE: Mastigabilidade; fast-food; ruminante. 
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RESUMO  

A criação de búfalos é uma atividade em crescimento por todo o Brasil e este fato é devido a sua capacidade 

de digerir melhor a parte fibrosa do alimento, ser mais resistente a doenças infectocontagiosas, alta 

adaptabilidade e por serem animais doceis. Além disso, sua carne e seu leite são mais ricos nutricionalmente 

em relação aos mesmos produtos advindos dos bovinos. Neste sentido, é preciso investir em melhoramento 

com o intuito de melhorar a produtividade e, para isso, é fundamental conhecer as características da espécie e 

raça que está sendo utilizada para que seja possível a seleção de animais superiores. Com isso, o objetivo deste 

trabalho foi caracterizar os búfalos criados na Zona da mata de Pernambuco. Os búfalos eram oriundos de três 

propriedades situadas na Zona da Mata de Pernambuco. Foram coletados dados de bezerros e bezerras 

bubalinos, garrotes e fêmeas adultas. Sendo mensuradas as medidas de comprimento corporal (CC), perímetro 

torácico (PT), circunferência do vazio (CV) e peso vivo. A análise estatística foi realizada através da correlação 

múltipla, análise de agrupamento e análise de correspondência. Os valores médios de peso vivo foram de: 

84,814 ± 21,338 kg para bezerras fêmeas (BF), 107,000 ± 26,028 kg para bezerros machos (BM), 499,207 ± 

95,347 kg para fêmeas adultas (FA) e 394,200 ± 31,804 para garrotes machos, os valores encontrados foram 

semelhantes a outros trabalhos com a raça murrah, com exceção do peso dos bezerros e bezerras onde esse foi 

inferior ao relatado por Souza (2019), esse fato provavelmente se deu ao fato do trabalho de Souza  ter sido 

com animais mestiços de murrah e mediterrâneo. Para a medida de perímetro torácico foram encontrados os 

seguintes valores: 107,744 ± 16,900 cm para bezerras fêmeas, 116,042 ± 10,695 cm para bezerros machos, 

204,149 ± 15,839 cm para fêmeas adultas e 182,100 ± 5,425 cm para garrotes machos. Onde o valor do 

perímetro torácico dos bezerros foi inferior ao valor encontrado por Alves (2010), este por sua vez trabalhou 

com animais da raça mediterrâneo. Bubalinos da raça murrah criados em sistema extensivo na zona da mata 

de Pernambuco tem por característica pesarem 500kg quando fêmeas adultas, 399kg quando garrotes e bezerras 

são mais leves e de menor perímetro torácico que os bezerros. O perímetro torácico das fêmeas adultas é 

aproximadamente de 204,149cm e 182,100cm para os garrotes machos.  

PALAVRAS-CHAVE: Bubalus babalis; Medidas morfométricas; Seleção 
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RESUMO  

O Kibe se destaca por ser um alimento de fácil aquisição e rápido preparo e, por isto, é facilmente 

comercializado. São adicionados gorduras para melhorar aparência, sabor, odor, maciez, bem como a sua 

suculência. Por outro lado, a carne de codorna contém baixo teor de gordura, mas é uma fonte proteica de alto 

valor biológico, por isto, pode ser utilizada na produção de quibes a fim de fornecer nutrientes de qualidade. 

Objetivou- se avaliar a inclusão de 4 níveis de bacon ao quibe elaborado com carne de codornas e a aceitação 

dos consumidores. Foram adquiridas 60 codornas europeias com aproximadamente 49 dias, foram desossadas 

para extração do peito, coxa e sobrecoxa. A massa padrão dos quibes foi preparada com mistura de farinha de 

quibe, carne de codorna moída, sal, pimenta do reino moída, alho, cebola e hortelã. Os tratamentos foram a 

inclusão de 0, 5, 10 e 15% de bacon suíno à mistura padrão, totalizando 4 tratamentos. Os quibes com ±7g 

foram assados até a temperatura interna de 75ºC, codificados e levados para análise sensorial. 122 avaliadores 

não treinados participaram, recebendo uma ficha de escala hedônica de 9 pontos contendo itens: aparência, 

odor, sabor, maciez, suculência, aceitação global (AG) e sobre a possibilidade de compra do quibe. Os dados 

foram submetidos a ANOVA e, quando significativos, ao Teste Tukey a 5%. A inclusão de 10% de bacon aos 

quibes melhorou (P<0,0001) a aparência do produto, fato importante para torná-lo mais atrativo no momento 

de escolha nas vitrines. A presença de gordura no produto, em função da adição de bacon, é responsável pela 

melhora na coloração, visto que a gordura com o processo de aquecimento aumenta a peroxidação lipídica, 

interferindo no brilho do produto, dando mais visibilidade e o tornando mais atrativo. No teste de intenção de 

compra, 99% dos avaliadores demonstraram interesse em adquiri-los. O quibe é um alimento reestruturado 

com valor agregado a aparência, odor, sabor, maciez, bem como a suculência. Assim, a qualidade dada pela 

aparência e demais atributos, torna-o um produto com maior AG, visto que a oferta de produtos processados é 

alta e a grande maioria dos consumidores não tem o hábito de consumirem quibes frequentemente, tornando-

o aceitável e melhorando a intenção de compra. Conclui-se que a inclusão de 10% de bacon ao quibe de 

codornas melhora os atributos sensoriais, bem como a sua AG. O quibe de codornas é um produto reestruturado 

com alta intenção de compra por parte dos consumidores. 

PALAVRAS-CHAVE: avicultura; kibe; Produtos reestruturados  
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RESUMO  

A crescente demanda por produtos de carne ovina tem evoluído no que diz respeito aos sistemas de produção, 

processamentos, qualidade e segurança alimentar, bem como preferências e satisfação dos consumidores. O 

uso de óleos funcionais na deita de ovinos tem melhorado a carne dos animais. O líquido da casca da castanha 

do caju (LCC) é um subproduto do processamento da castanha de baixo custo e sustentável, possui compostos 

fenólicos com propriedades antioxidantes capaz de modular o ambiente ruminal e reduzir as reações oxidativas. 

Nesse contexto, o LCC pode ser uma alternativa aos aditivos antioxidantes alimentar, retardando a peroxidação 

e aumentando a vida de prateleira da carne. Portanto, objetivou-se avaliar a influência da adição de diferentes 

níveis de LCC em dietas de cordeiros na composição, atributos físico-químicos e sensoriais de linguiças feitas 

a partir da carne destes animais. Foram distribuídos 40 cordeiros em um delineamento em blocos casualizados 

com quatro tratamentos (dietas que incluíram LCC nos níveis de 0, 7,5, 15 e 22,5g/kg de matéria seca), sendo 

dez animais por tratamento. Os animais foram alimentados por 70 dias com dieta para ganho de peso de 200 

g/d, ao final, foram abatidos e as linguiças foram processadas a partir dos músculos da perna, gordura 

subcutânea ovina, e condimentos. Foram realizadas análises de composição físico-química e sensorial. O 

conteúdo de ferro aumentou à medida que adicionou mais LCC na dieta devido a ação antioxidante dos seus 

compostos fenólicos, que atuaram evitando a perda de elétrons que gera a mudança de estado ferroso (vermelho 

brilhante) para férrico (acastanhado) reduzindo, portanto, as metamioglobinas, a formação de peróxido 

lipídico. O pH da linguiça na inclusão de 22,5g/kg de LCC foi reduzido em função da menor produção de 

amônia (que é alcalinizante) devido a menor proteólise. A inclusão de LCC não afetou os atributos sensoriais 

(sabor, maciez, suculência, odor e aceitação global) das linguiças, mas aumentou a preferência do consumidor 

quando LCC foi adicionado, independentemente da quantidade incluída no dieta. Recomenda-se a inclusão de 

LCC em até 22,5 g/kg de MS na dieta de cordeiros para produção de embutidos do tipo linguiça, pois preserva 

as características físico-químicas e organolépticas, aumentando o prazo de validade e ainda melhorando a 

aceitação pelos consumidores. 

PALAVRAS-CHAVE: Antioxidante; embutidos; subproduto. 
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RESUMO  

 A agricultura familiar é definida por ser desenvolvida em pequenas propriedades rurais, sendo realizada por 

grupos de famílias compostas em sua maioria por pequenos produtores, em toda sua extensão. A colheita dos 

produtos objetiva servir de subsistência própria, e o excedente para o consumo de parte da população através 

da comercialização, tornando-se uma fonte de renda. Por se configurar como atividade importante para o 

sustento de diversas famílias da zona rural, em 2006 a agricultura familiar foi responsável por mais de 30% da 

produção agrícola brasileira, de acordo com o Censo Agrícola. Assim, este estudo busca apresentar as 

características socioculturais das propriedades rurais, quantificando a participação da comunidade mediante a 

comercialização, acerca do Distrito de Monte Alverne no Crato – CE. Esse distrito situa-se a 25 km do centro 

municipal do Crato, com população de 680 famílias. Para a coleta de dados, foram entrevistadas 62 famílias 

residentes que utilizam a prática da agricultura e/ou pecuária. As entrevistas foram realizadas por meio de 

questionário semi estruturados, elaborados a partir de um roteiro de questões fechadas. Quanto ao diagnóstico 

da base do sustento familiar, constatou-se que 97% dos produtores atuam nas duas práticas, onde há uma 

interligação de acordo com a rentabilidade, sendo apenas 3% voltadas à agricultura. Em relação à quantidade 

de integrantes por grupo e gênero dos produtores, 32% das famílias possuem quatro membros, representando 

o maior grupo e 47% classificam-se como mulheres, fortalecendo a ideia de que a participação destas torna-se 

marcante e de grande papel social na família/comunidade. No âmbito pecuário, aves de corte são as mais 

comercializadas em Monte Alverne, com 37%. A produção de aves de corte é fortemente encontrada dentre as 

comunidades do distrito em questão. Conseguinte a isto, a criação de suínos possui a segunda maior 

participação, com 24%, o que tende a refletir sobre a importância da cadeia produtiva que a suinocultura e 

avicultura enraízam no país, como o maior exportador e quarto maior, respectivamente. Na esfera da 

agricultura, as culturas destacáveis para vendas no distrito foram o amendoim, com 42%, e milho, 24%. Tendo 

em vista que os estabelecimentos agropecuários são ativos na agricultura familiar, no Crato, o número destes 

que comercializam o amendoim são de 138, com quantidade produzida de 71 toneladas em 49 hectares. O 

milho chegou a ser produzido até 1.434 toneladas, com dados obtidos pelo Censo Agropecuário de 2006 à 

2017. A agropecuária é a base do sustento familiar com expressiva relevância na manutenção do setor primário, 

sobretudo do município do Crato e dos distritos circunvizinhos. Há uma distinção entre as propriedades do 

distrito, algumas isoladas e com poucos recursos, outras empregam maiores tecnologias, sendo necessário uma 

maior organização entre os produtores para comercializar e escoar a produção.   
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RESUMO  

O comportamento das vacas leiteiras pode ser facilmente influenciado pelas ações que são tomadas dentro do 

curral, principalmente no que se refere ao ordenhador, principal colaborador em contato com os animais, 

podendo este influenciar de modo direto ou indireto no temperamento dos animais. Nesse sentido, quando a 

rotina diária passa por modificações, gera desconforto nos animais, que pode resultar em maior inquietação e 

queda da produtividade do rebanho. Tendo em vista, objetivou-se avaliar a influência da ordem de entrada na 

sala de ordenha no comportamento e produção de leite em vacas mestiças. Foram utilizadas dez vacas com 

produção média diária de 12 l/vaca. O período experimental foi de 12 dias, divididos em dois grupos de seis 

dias cada (ordem habitual e ordem alterada). Para obtenção da ordem de entrada alterada, três sorteios 

inteiramente ao acaso foram realizados, determinado a ordem de entrada dos animais. Essas três sequências 

foram obtidas e utilizadas a cada intervalo de dois dias de coleta para que os animais não se habituassem a 

ordem de entrada alterada. Os animais foram ordenhados diariamente com ordenhadeira mecânica em dois 

períodos, às 06h00 e 14h00. No período entre as ordenhas as vacas permaneciam juntas em sistema semi-

intensivo, com períodos recebendo suplementação alimentar a cocho e períodos em pastejo em área não 

rotacionada. Foram observados os comportamentos: Entrada do animal na sala de ordenha, tempo de 

permanência na ordenha, ruminação no período de espera e movimentação dentro do curral de espera que 

foram coletados a cada intervalo de 5 minutos. Os dados foram analisados utilizando a ANOVA seguido pelo 

teste de Tukey e teste Qui-quadrado a 5% de significância. Foi observada diferença significativa para a 

produção de leite no turno matutino, demonstrando queda na produção de leite nesse turno. A quantidade de 

leite produzido no turno vespertino, a produção total diária e o tempo de permanência na sala de ordenha não 

apresentaram diferenças significativas. Foram observadas significativas alterações comportamentais nos 

animais, quando modificado o sistema de entrada na sala de ordenha. Conclui-se que a quebra da rotina diária 

com alterações na linha habitual de ordenha causa redução de comportamentos que expressam a tranquilidade 

dos animais. 
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