
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANAIS DO XVI CONGRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL 
30 de novembro a 02 dezembro de 2022 | Fortaleza - CE 

 

Edição Técnica 
Dra. Patrícia Guimarães Pimentel; Dr. Magno José Duarte Candido; Dr. Germano Augusto 

Jerônimo do Nascimento; Dra. Francislene Silveira Sucupira; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 – Todos os diretos reservados 
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida, 

em qualquer forma ou por qualquer meio, sem permissão escrita da Sociedade Nordestina de Produção 

Animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os resumos neste livro foram reproduzidos de cópias fornecidas pelos autores e o conteúdo dos textos 

é de exclusiva responsabilidade dos mesmos. A organização do referente evento não se responsabiliza por 

consequências decorrentes do uso de quaisquer dados, afirmações e/ou opiniões inexatas ou que conduzam 

a erros publicados neste livro de trabalhos. É de inteira responsabilidade dos autores o registro dos 

trabalhos nos conselhos de ética, de pesquisa ou SisGen. 
 
 
 

ISBN E DADOS DE PUBLICAÇÃO 



 

1 

 

 

 

 

 

O Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA) é um evento técnico científico de grande 

importância no contexto da Zootecnia promovido pela Sociedade Nordestina de Produção Animal 

(SNPA) em parceria com instituições de referência no meio acadêmico-científico. O congresso vem 

reunindo, nas últimas edições, pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-graduação, 

técnicos, produtores rurais e demais envolvidos com a produção animal em todo o País. 

 

Em sua XVI edição, o CNPA foi realizado pelo Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 

do Ceará, em Fortaleza, apresentando como tema: Desmistificando a produção animal para a 

sociedade. Neste contexto, a principal contribuição do CNPA 2022 foi a promoção do combate às 

fake news ou à divulgação de conteúdo equivocado pela mídia, em suas diversas formas, que, por 

desconhecimento do público, possam gerar imagem negativa da produção animal frente à sociedade. 

 

O conteúdo das palestras ministradas possibilitou difundir informações consistentes sobre o quanto o 

emprego de novas tecnologias e manejos sustentáveis podem resultar em benefícios à produção 

animal. Portanto, a realização do evento visou fortalecer as cadeias produtivas sob as bases de 

responsabilidade social, ambiental e econômica, incluindo-se a preocupação com a saúde humana. 

 

Objetivou-se com este evento, estimular a integração entre os diferentes segmentos da produção 

animal e da academia, promovendo debates e reflexões, bem como a interação entre estudantes e 

pesquisadores com a sociedade, levando ao fortalecimento da pesquisa e do desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Patrícia Guimarães Pimentel 

Presidente do XVI CNPA 
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Horário Atividade 

08:00 - 12:00 
 XII Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos Pesqueiros do 
Nordeste 

08:00 - 08:30 Abertura do Fórum 

08:30 - 10:00 
Palestra: Avaliação de Programas de Pós-Graduação 
Palestrante: Dr. Sérgio Oswaldo de Carvalho Avellar - Diretor da DAV - CAPES 

10:00 - 10:30 Coffee break 

10:30 - 12:00 
Palestra: Avaliação Quadrienal 
Palestrante: Dr. Severino Gonzaga Neto - Coordenador Adjunto de Área de Zootecnia/Recursos Pesqueiros da 
CAPES 

12:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 18:00 
 XII Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos Pesqueiros do 
Nordeste 

14:00 - 15:30 
Palestra: Pesquisa orientada à missão 
Palestrante: Dra. Raquel de Andrade Lima Coelho - Diretora Cientifica Adjunta do Cnpq 

15:30 - 16:00 Coffee break 

16:00 - 17:30 
Palestra: Em que elementos devemos pensar para uma Pós-Graduação de qualidade, para além 
da nota na avaliação? 
Palestrante: Dr. Ronaldo Lopes Oliveira - UFBA 

17:30 - 18:00 Encerramento do Fórum 

19:00 - 21:00  Abertura e Premiações do XVI CNPA 

19:00 - 20:00 Abertura 

20:00 - 21:00 Premiações 

21:00 - 23:00 Coquetel de Abertura 

 
  

PROGRAMAÇÃO 30/11/2022 



 

5 

 

 
 
 
 

Horário Atividade 

08:00 - 09:00 Sessão Pôster 

09:00 - 12:00  Simpósios Científicos 

09:00 - 10:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Atualização do BR-CORTE 2016. 
Palestrante: Dr. Sebastião de Campos Valadares Filho - UFV 

09:00 - 10:00 Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: Caprinos e ovinos: mitos e ciência. 
Palestrante: MSc. Felipe Santiago Santos - Qualibéé - Qualidade Além do Aprisco 

09:00 - 10:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra:Aspectos nutricionais ligados à saúde e 
integridade intestinal em aves. 
Palestrante: Dr. José Henrique Stringhini - UFG 

09:00 - 10:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: 
Desmistificando a avaliação genética animal. 
Palestrante: Dr. José Lindenberg Rocha Sarmento - UFPI 

09:00 - 10:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: Mitos e realidades do uso de leguminosas 
nativas e exóticas adaptadas em pastagens no Nordeste do Brasil. 
Palestrante: Dr. Divan Soares da Silva - UFPB 

10:00 - 11:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Como criar suas futuras vacas de leite. 
Palestrante: Dra. Sandra Gesteira Coelho - UFMG 

10:00 - 11:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: O futuro dos pequenos ruminantes no 
Brasil 
Palestrante: Ana Clara Rodrigues Cavalcante - Embrapa Caprinos e Ovinos 

10:00 - 11:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra: Importância da caracterização bioclimática 
de galpões de poedeiras e suas contribuições na produtividade e qualidade dos ovos. 
Palestrante: Dra. Letícia Cibele da Silva Ramos Freitas - UEM 

10:00 - 11:00 

Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: 
Programa de Melhoramento Genético de Caprinos Leiteiros (Capragene®) - passado, presente 
e futuro. 
Palestrante: Dra. Ana Maria Bezerra Oliveira Lôbo - Embrapa Caprinos e Ovinos 

10:00 - 11:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: Desmistificando o cultivo de leguminosas em 
pastagens como alternativa ao uso de fertilizantes nitrogenados. 
Palestrante: Dr. Daniel Rume Casagrande - UFLA 

11:00 - 12:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Cláudio Cabral Campello (UECE) 

PROGRAMAÇÃO 01/12/2022 
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Horário Atividade 

11:00 - 12:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Drª. Angélica Pereira dos Santos Pinho (CFMV - Membro da Câmara técnica em Zootecnia) 

11:00 - 12:00 Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Ednardo Rodrigues Freitas (UFC) 

11:00 - 12:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Mesa-redonda com 
os palestrantes 
Moderador: Dr. Luciano Pinheiro da Silva (UFC) 

11:00 - 12:00 Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Aníbal Coutinho do Rêgo (UFC) 

12:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 15:00  Simpósios Científicos 

14:00 - 15:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Sistema de produção sustentável: 
Estratégias de manejos e modalidades de sistemas de produção. 
Palestrante: Dr. Marcos Neves Lopes - IFPI 

14:00 - 15:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: Práticas agroflorestais para pecuária 
sustentável no bioma caatinga. 
Palestrante: Dr. Francisco Eden Paiva Fernandes - Embrapa Caprinos e Ovinos 

14:00 - 15:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra: Aspectos técnicos da produção de ovos 
especiais. 
Palestrante: MSc. Diogo Tsuyoshi Ito - Hendrix Genetics Layers 

14:00 - 15:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: 
Desmistificando o melhoramento genético de raças nativas. 
Palestrante: Dra. Concepta Margaret McManus Pimentel - UNB 

14:00 - 15:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: Sistemas de produção de ruminantes em 
pastagens no Nordeste do Brasil. 
Palestrante: Dr. Rodrigo Gregório da Silva - IFCE 

15:00 - 16:00 Sessão Pôster e Coffee break 

16:00 - 18:00  Simpósios Científicos 

16:00 - 17:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Estudo de caso: Desafios nutricionais 
dos diferentes sistemas de produção: do pasto ao confinamento. 
Palestrante: MSc. Gabriel Cândido Bandeira - Gestão Pec - Soluções Zootécnicas 

16:00 - 17:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: Estudo de caso: Vivência na 
ovinocultura de corte em região semiárida. 
Palestrante: Francielson Coelho de Macedo - Produtor Rural 
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Horário Atividade 

16:00 - 17:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra: Estudo de caso: Desafios na criação de aves 
livres de gaiolas para produção comercial de ovos. 
Palestrante: Med. Vet. José Daniel Moraes de Andrade - AVINE 

16:00 - 17:00 

Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: Estudo de 
caso: Galinhas caipiras da raça Canela-Preta como opção para geração de renda de produtores 
no Piauí. 
Palestrante: Dra. Débora Araújo de Carvalho - Criatório Familiar Galinha Canela Preta 

16:00 - 17:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: Estudo de caso: Produção de volumosos. 
Palestrante: Tec. Carlos Leal Rodrigues da Costa - RCS Agronegócios 

17:00 - 18:00 Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Assis Rubens Montenegro (CODEVASF) 

17:00 - 18:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Delano de Sousa Oliveira (ABZ) 

17:00 - 18:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Drª. Silvana Cavalcante Bastos (UVA) 

17:00 - 18:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Mesa-redonda com 
os palestrantes 
Moderador: Dra. Débora Andréa Evangelista Façanha (UNILAB) 

17:00 - 18:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Roberto Cláudio Fernandes Franco Pompeu (Embrapa Caprinos e Ovinos) 

18:00 - 19:30 Assembleia Geral da SNPA 
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Horário Atividade 

08:00 - 11:00  Simpósios Científicos 

08:00 - 09:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Avaliação genômica e os ganhos reais na 
bovinocultura de leite brasileira. 
Palestrante: Dr. Gregório Miguel Ferreira de Camargo - UFBA 

08:00 - 09:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: A importância de desmistificar alguns 
conceitos sobre a qualidade da carne ovina e caprina. 
Palestrante: Dra. Lisiane Dorneles de Lima - Embrapa Caprinos e Ovinos 

08:00 - 09:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra: Bem-estar na maternidade suína: um novo 
olhar. 
Palestrante: Dra. Ines Andretta - UFRS 

08:00 - 09:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: 
Associativismo e perspectivas para os criadores de raças nativas. 
Palestrante: Marcos Conde Medeiros - ABCPD 

08:00 - 09:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: As cactáceas são viáveis nos sistemas de 
produção animal no Nordeste brasileiro? 
Palestrante: Dr. Márcio Vieira da Cunha - UFRPE 

09:00 - 10:00 
Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Palestra: Produção e manejo de búfalos: 
experienciando no campo e na pesquisa! 
Palestrante: Dr. Ricardo Alexandre Silva Pessoa - UFRPE 

09:00 - 10:00 
Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Palestra: Aspectos atuais sobre bem-estar de 
pequenos ruminantes. 
Palestrante: Dra. Manuela Silva Libânio Tosto - UFBA 

09:00 - 10:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Palestra: Bem-estar dos leitões: utopia ou realidade? 
Palestrante: Dra. Belise Maria Oliveira Bezerra - UNIFOR 

09:00 - 10:00 

Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Palestra: Panorama 
dos programas de conservação de RGA na Iberoamérica: O que aprendemos e quais caminhos 
podemos seguir? 
Palestrante: Dra. Raquel Soares Juliano - Embrapa Pantanal 

09:00 - 10:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Palestra: Conservação de forragens: desmistificando o 
uso de cactáceas na forma conservada. 
Palestrante: Dr. Edson Mauro Santos - UFPB 

10:00 - 11:00 Simpósio I - Produção de Bovinos e Bubalinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Cláudio Cabral Campello (UECE) 

PROGRAMAÇÃO 02/12/2022 
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10:00 - 11:00 Simpósio II - Produção de Caprinos e Ovinos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Davide Rondina(UECE) 

10:00 - 11:00 
Simpósio III - Produção de Aves e Suínos: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador:Dr. Ednardo Rodrigues Freitas (UFC) 

10:00 - 11:00 
Simpósio IV - Melhoramento e Conservação de Recursos Genéticos Animais: Mesa-redonda com 
os palestrantes 
Moderador: Dr. Luciano Pinheiro da Silva (UFC) 

10:00 - 11:00 
Simpósio V - Forragicultura e Pastagem: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Claudivan Feitosa de Lacerda (UFC) 

11:00 - 13:00 Almoço 

13:00 - 15:00  Sessões Científicas 

13:00 - 13:45 Sessão I - Abelhas: Palestra: Desmistificando o manejo apícola no semiárido nordestino. 
Palestrante: Dr. Afonso Odério Nogueira Lima - CENTEC 

13:00 - 13:45 
Sessão II - Equideocultura: Palestra: Importância econômica e social dos equídeos. 
Palestrante: Dr. Roberto Arruda de Souza Lima - ESALQ 

13:00 - 13:45 
Sessão III - Aquicultura: Palestra: Aquicultura: A revolução azul na produção de pescados. 
Palestrante: Dr. João Felipe Nogueira Matias - RAQUA,UFC 

13:00 - 13:45 
Sessão IV - Animais Silvestres e de Companhia: Palestra: Reprodução assistida como ferramenta 
de conservação e produção sustentável de animais selvagens. 
Palestrante: Dr. Alexandre Rodrigues Silva - UFERSA 

13:00 - 13:45 
Sessão V - Zootecnia de Precisão: Palestra: A zootecnia de precisão como ferramenta para 
sustentabilidade ambiental e bem-estar animal. 
Palestrante: Dr. José Neuman Miranda Neiva - UFT 

13:45 - 14:30 
Sessão I - Abelhas: Palestra: Desmistificando a criação de abelhas sem ferrão na produção 
animal. 
Palestrante: Dr. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho - UFRB 

13:45 - 14:30 Sessão II - Equideocultura: Palestra: Nutrição clínica para equinos de esporte. 
Palestrante: Dr. Hélio Cordeiro Manso Filho - UFRPE 

13:45 - 14:30 
Sessão III - Aquicultura: Palestra: Desafios da carcinicultura marinha brasileira nos campos da 
genética e do controle de enfermidades. 
Palestrante: Dr. Rafael dos Santos Rocha - UFC 

13:45 - 14:30 Sessão IV - Animais Silvestres e de Companhia: Palestra: Reprodução aplicada à criação de cães. 
Palestrante: Dr. Herlon Victor Rodrigues Silva - UNINASSAU 
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13:45 - 14:30 
Sessão V - Zootecnia de Precisão: Palestra: Zootecnia de precisão na sociedade contemporânea: 
limites e oportunidades. 
Palestrante: Dr. Tiago Gonçalves Pereira Araújo - UFCG 

14:30 - 15:00 
Sessão I - Abelhas: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Breno Magalhães Freitas (UFC) 

14:30 - 15:00 Sessão II - Equideocultura: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Gabrimar Araújo Martins (UFC) 

14:30 - 15:00 
Sessão III - Aquicultura: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Bartolomeu Warlene Silva de Souza (UFC) 

14:30 - 15:00 
Sessão IV - Animais Silvestres e de Companhia: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dra. Gabriela Liberalino Lima (IFCE) 

14:30 - 15:00 
Sessão V - Zootecnia de Precisão: Mesa-redonda com os palestrantes 
Moderador: Dr. Marcus Roberto Goés Ferreira Costa (IFCE) 

15:00 - 16:00  Encerramento e Premiações do XVI CNPA 

15:00 - 15:30 Encerramento 

15:30 - 16:00 Premiações 
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Resumo:  

O mel é um alimento altamente valorizado pelo seu sabor distinto e qualidade nutricional. Suas características, 

tais como sabor, cor e cheiro, podem variar de acordo com a flora utilizada, condições ambientais e pela espécie 

da abelha que o produz. A análise sensorial, se baseia em função das respostas transmitidas pelos indivíduos 

às várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são resultantes de estímulos, gerando a 

interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos, podendo ser uma importante ferramenta para 

compreender a aceitação de um produto no mercado consumidor. Este trabalho teve por objetivo analisar as 

caraterísticas sensoriais do mel de duas espécies de abelhas diferentes, a Melipona scutellaris (uruçu 

nordestina) e Apis mellifera (africanizada) submetidas as mesmas condições ambientais. O mel foi produzido 

nos períodos de junho a agosto de 2022 e foi coletado no município de Santa Inês-Ba. Para análise sensorial 

foi montado um painel de perguntas, oferecido para 38 provadores não treinados. Os provadores foram 

orientados a iniciar o teste, levando em consideração os seguintes atributos: cor, aroma, textura, sabor e 

aceitação global para ambas as amostras. A aceitação global das duas amostras foi acima de 80%, indicando 

uma aprovação dos provadores para os dois méis avaliados. Mas os atributos de cor, sabor e textura do mel de 

A. melífera foram mais bem avaliados em comparação ao mel de M. scutellaris. 60% dos entrevistados 

preferiram a cor, sabor e textura do mel de A. melífera, mas não houve diferença para o atributo aroma. 

Também foi feito um pequeno questionário para saber sobre a frequência de consumo de mel por parte dos 

provadores e apenas 10% destes consomem o mel de M. scutellaris e 60% consomem com frequência o de A. 

melífera. Acreditamos que a preferência pelo sabor e cor do mel de A. melífera em detrimento do de M. 

scutellaris e a baixa frequência de consumo do de M. scutellaris se deve principalmente a dificuldade de acesso 

a este mel, que devido ao valor comercial mais elevado e a sua baixa disponibilidade no mercado, faz com o 

que os provadores/consumidores não estejam familiarizados com o sabor, implicando em uma aprovação 

superior para o mel A. melífera. 

Palavras-chave: ABELHA; DEGUSTAÇÃO; ZOOTECNIA; ;  
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Resumo:  

A criação das Abelhas nativas é uma atividade desenvolvida há muito séculos, sendo praticada especialmente 

pelos índios brasileiros e posteriormente pelas comunidades tradicionais, com a principal finalidade de 

obtenção e consumo do mel associado a tratamentos fitoterápicos e/ou como forma de complementação de 

renda. Por ser uma atividade de fácil manejo, e sem implicações de risco a segurança de pessoas e animais, 

verifica-se que a criação de diferentes espécies têm sido adota de forma intensa em áreas urbanas, tendo o mel, 

como principal produto valorativo de exploração. A pesquisa teve por objetivo avaliar o hábito de consumo de 

produtos meliponicolas pelos discentes do Curso FIC-Meliponicultor ofertado pelo Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros, vinculado a Universidade Federal da Paraíba no campus III em Bananeiras-PB. Para tanto foi 

utilizada a pesquisa quanti-qualitativa, tendo como método de coleta um questionário elaborado no "Google 

Forms" composto por 49 questões abertas e fechadas, e disponibilizado, entre os discentes egressos do Curso, 

por meio de ambiente virtual WhatsApp, no período de maio a junho de 2022. Das 29 respostas obtidas 

verificou-se que 79,3% dos respondentes foram do sexo masculino e 20,7% do sexo feminino. Quando 

questionados sobre o consumo de produtos meliponícolas, 51,7% revelaram não possui o hábito de consumir 

os produtos das abelhas nativas em relação a 48,3% que consomem. Quanto ao consumo de pólen 89,7% não 

tem o hábito de consumir o alimento e 79,3% indicaram que não fazem uso da própolis. Já para o consumo de 

mel, 65,5% dos discentes relataram que consomem o produto. No item que trata da frequência de consumo dos 

produtos, 48,3% revelaram pouca frequência da ingestão dos alimentos, 34,5% indicaram que raramente fazem 

uso e apenas 17,2% dos discentes demonstraram consumir com muita frequência. A questão relacionada ao 

motivo do consumo, 65,5% disseram que os produtos das abelhas indígenas trazem benefícios a saúde, Em 

relação a forma de aquisição dos produtos, 51,7% dos discentes compram direto com o meliponicultor, já 

27,6% adquirem em feiras livres de seus munícipios,13,8% realizam a aquisição em casas artesanais, enquanto 

6,9% compra nos mercados municipais. Em se tratando da identificação (rotulagem) dos produtos adquiridos 

pelos discentes 86,2% relataram que não apresentam rótulo. Portanto, o consumo dos produtos das abelhas 

sem ferrão ainda é baixo, sendo o mel o alimento mais consumido pelos discentes. 

Palavras-chave: abelha; estudantes; espécies nativas; mercado; tendência de mercado 

Apoio  

Agradeço a Instituição CAVAN - UFPB pela oportunidade de realizar o curso fic meliponicultor 

ofertado a comunidade interna e externa, bem como aos professores do curso, em especial a minha 

orientadora Maurizete da Cruz Silva. 
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Resumo:  

As abelhas destacam-se como extraordinários polinizadores, principalmente por serem os únicos insetos a 

visitarem flores para a coleta de pólen - o qual servirá como fonte de alimento para as suas larvas -, além da 

necessidade de coletar néctar para satisfazer suas necessidades energéticas (KEVAN, 2007). Estima-se que 

existam cerca de 25 a 30 mil espécies distribuídas pelo mundo, sendo aproximadamente 85% de espécies 

solitárias (MICHENER, 2000). O conhecimento da diversidade de abelhas em uma área é fundamental na 

produção agrícola local, sobretudo se tratando das abelhas solitárias (AGUIAR, 2016), uma vez que esses 

animais, a partir dos serviços de polinização, são indispensáveis para a manutenção da base dos ecossistemas 

e regulação de toda teia trófica (FREITAS E SILVA, 2015). Assim, este trabalho teve o objetivo de contribuir 

para o conhecimento da diversidade de abelhas em uma área da bacia hidrográfica do riacho São José, no 

Agreste de Pernambuco. A pesquisa foi realizada de 2016 a 2022, em área territorial que compreende os 

municípios de Caetés, Paranatama, Pedra e Venturosa, no Agreste pernambucano, com uma área de caatinga 

de aproximadamente 146,69 Km² e perímetro de 74,85 Km (CHAVES et al., 2021). Os procedimentos técnicos 

utilizados para realizar o levantamento de espécies de abelhas solitárias foram: armadilhas coloridas com água 

e detergente (pantraps); busca ativa (transectos) para identificação de ninhos; e captura de indivíduos com puça 

e ninhos armadilha em argila, madeira e isca pet (SANTOS et al., 2020). Posteriormente, os insetos coletados 

foram montados em alfinetes entomológicos e enviados para identificação por pesquisadores do Laboratório 

de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Um total de 

21 espécies de abelhas solitárias foram identificadas, pertencentes a 17 gêneros e distribuídas em quatro 

famílias, listadas a seguir: Anthrenoides rodrigoi (Urban, 2005), Psaenythia sp.1, Callonychium 

(Callonychium) aff. brasiliense (Ducke, 1907), Acamptopoeum sp.1, Centris (Paracentris) hyptidis (Ducke, 

1908), Centris sp. 1, Diadasina riparia (Ducke, 1907), Melitomella murihirta (Cockerell, 1912), Melitoma 

segmetaria (Fabricius, 1804), Euglossini sp. 1, Exomalopsis (Exomalopsis) analis (Spinola, 1853), Xylocopa 

(Neoxylocopa) ordinaria (Smith, 1874), Tetrapedia sp. 1, Dialictus opacus (Moure, 1940), Pseudaugochlora 

pandora (Smith, 1853), Pseudaugochlora sp.1, Augochlora sp.1, Augochlora sp.2, Ceblurgus longipalpis 

(Urban e Moure, 1993), Dicranthidium arenarium (Ducke, 1907), Austrostelis sp. 1. Considerando o número 

de espécies verificadas e comparando com outros levantamentos realizados, o ambiente pesquisado 

caracteriza-se com uma baixa diversidade. Entretanto, se faz necessário que estudos nessa área sejam 

realizados para um melhor entendimento da diversidade desses polinizadores e de sua conservação. 

Palavras-chave: Lista de Espécies; Polinizadores; Produção Agrícola; ;  
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Resumo:  

As abelhas são os principais polinizadores, devido ao hábito de visitar inúmeras flores, a fim de obter alimento 

para nutrir suas crias (Delaplane & Mayer, 2000; Shepherd et al., 2003; Ricketts et al., 2008; Michener, 2000). 

As abelhas nativas sociais se destacam na polinização devido a alta atividade das colônias e hábito alimentar 

generalista (Michener, 1979; Roubik 1992; Ramalho, 2004). Em ecossistemas naturais e agrícolas, esses 

insetos são responsáveis pela polinização de 30% a 90% das plantas (Kerr, 1997). Tendo em vista a importância 

destes insetos para o reflorestamento e polinização de culturas agrícolas, este trabalho teve o objetivo de 

contribuir para o conhecimento da diversidade de abelhas sem ferrão em uma área da bacia hidrográfica do 

riacho São José, no Agreste de Pernambuco. A pesquisa foi realizada de 2016 a 2022, em área territorial 

compreendendo os municípios de Caetés, Paranatama, Pedra e Venturosa, no Agreste pernambucano, com 

uma área de caatinga de aproximadamente 146,69 Km² e perímetro de 74,85 Km (CHAVES et al., 2021). Os 

procedimentos técnicos utilizados para realizar o levantamento foram: armadilhas coloridas (pantraps); busca 

ativa por meio de transectos para identificação de ninhos; coleta em flores com rede entomológica e isca pet 

(Krug e Alves-dos-Santos, 2008). Posteriormente, os insetos coletados foram montados em alfinetes 

entomológicos e enviados para identificação por pesquisadores do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e 

Sistemática de Insetos da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Um total de 18 espécies de abelhas sociais 

sem ferrão foram constatadas, sendo elas: Frieseomelitta doederleini, Frieseomelitta meadewaldoi, 

Frieseomelitta sp., Frieseomelitta varia, Geotrigona sp., Lestrimelitta sp., Leurotrigona muelleri, Melipona 

asilvai, Melipona quinquefasciata, Partamona sp., Plebeia cf. droryana, Plebeia sp. (Mosquito-preta), Plebeia 

sp. (Mosquito-borrachudo), Tetragonisca angustula, Trigona sp. e Trigona spinipes. Conclui-se que, apesar 

de terem sido encontradas várias espécies, estudos mais aprofundados se fazem necessários, tanto para propor 

ações de conservação quanto para utilizar essas abelhas em serviços de polinização. 

Palavras-chave: Lista de Espécies; Polinização; Produção Agrícola; ;  

Apoio  

A FACEPE, CAPES e o laboratório pelo auxilio na identificação das espécies. 
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Resumo:  

As abelhas são insetos sociais que vivem em grandes comunidades. No Brasil, a produção de enxames como 

atividade profissional de apicultura encontra - se deficiente para pequenos e médios apicultores devido à falta 

de conhecimento sobre determinado assunto. Portanto a captura de enxames na natureza é uma forma válida 

de obtenção de abelhas para o apiário, mas não é possível identificar a qualidade dos mesmos, sendo a avaliação 

das rainhas um dos procedimentos que podem ser utilizados como indicativos de produção pelas colônias que 

se formarão. Deste modo, objetivou - se realizar a avaliação de rainhas fisiográficas de enxames capturados 

utilizando caixas de iscas na região de Paulistana, PI. Material e A pesquisa foi desenvolvida durante o período 

chuvoso na região e as iscas foram distribuídas em quatro locais distintos. Foram utilizados atrativos naturais 

preparados com 90 dias de antecedência utilizando própolis, capim santo e álcool 70%. Cada caixa isca foi 

preparada utilizando 5 quadros de colmeias padrão Langstroth com 10 cm de cera alveolada fixada em cada 

quadro que foram amarrados com borracha e encapados com lona plástica branca e feito uma abertura de 8 

cm² para entrada das abelhas e adição de atrativo no momento de distribuição destas iscas. As iscas foram 

fixadas cerca de 2 metros do chão e após 10 dias, as iscas foram retiradas da mata e aquelas que estavam cheias 

foram pesadas e as rainhas foram capturadas para avaliação do peso utilizando balança analítica e medidas 

morfométricas por meio do uso de paquímetro digital. Os dados foram analisados por meio de estatística 

descritiva. Resultados e Discussão: Observou-se peso médio de colônia de 1,55kg, sendo a colônia mais pesada 

com 4,10 kg e a menor com 0,5 kg. Colônias maiores possuem a capacidade de desenvolvimento mais rápido, 

podendo resultar em maiores produções apícolas. Em relação as avaliações das rainhas fisiogástricas, 

observou-se peso médio de rainha de 187,51mg, sendo que a maior rainha pesou 221,80 mg e a menor 162,30 

mg. Rainhas mais pesadas tendem a ser mais proliferas. Outra indicação de prolificidade é o tamanho do 

abdome, sendo o comprimento e a largura médios de 10,00 e 4,39mm, respectivamente. A maior largura e 

comprimento de abdome foi observada para a rainha mais pesada, sendo esta oriunda da colônia com 4,10kg. 

Conclusões: As colônias mais pesadas apresentaram maior peso de rainha fisiogástrica, que também 

apresentou abdome mais desenvolvido.  

Palavras-chave: Apis mellífera; Iscas; Rainha; ;  
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Resumo:  

A apicultura é uma das cadeias produtivas com grande importância na produção animal realizada no semiárido 

nordestino. Além disso, o Estado do Piauí é o terceiro estado em produção de mel da espécie Apis mellifera 

africanizada, sendo esta produção responsável pela renda para diversas famílias que residem nesta região. 

Embora a produção apícola tenha crescido na região, ainda existe pouco emprego de tecnologias que melhorem 

a produção como a troca de rainhas e a realização de manejos básicos ainda é deficiente, sendo assim, o 

emprego de técnicas como a produção de rainhas é uma alternativa para melhorias da produção apícola na 

região. Desta forma, objetivou-se avaliar a aceitação das larvas e a emergência das rainhas africanizada 

produzidas a partir da transferência de lavas com diferentes tipos de cúpulas.Material e métodos: Realizou-se 

a transferência em ambiente com temperatura e umidade controlada. As cúpulas de cera foram confeccionadas 

manualmente usando uma forma com as mesmas medidas das cúpulas de acrílico com medidas de 10,40 mm 

de altura e 8,70 mm de diâmetro. Todas as cúpulas receberam geleia real diluída com água destilada na 

proporção de 50% geleia concentrada e 50% água destilada. As larvas de 24 horas foram transferidas para as 

cúpulas e após 72 horas avaliou-se a aceitação das larvas e 240 horas depois todas as realeiras foram 

engaioladas até a emergência das rainhas virgens. Os dados foram analisados através do uso de estatística 

descritiva. Resultado e Discussão: Observou-se a aceitação de 33,0 e 35,0 larvas, o que representa 27,5% e 

29,17% das larvas transferidas para cúpulas de acrílico e cera, respectivamente, sendo a cúpula de cera a com 

mais aceitação provavelmente por ser feita de cera pura que já é um material produzido pelas abelhas 

africanizadas. Já a emergência das rainhas foi maior para cúpulas de acrílico com 8 rainhas virgens, enquanto 

que das cúpulas de cera apenas 4 rainhas emergiram. A porcentagem de rainhas emergidas em relação as larvas 

aceitas foi de 24,24% e 11,43% para cúpulas de acrílico e de cera, respectivamente. Essa diferença em relação 

a emergência é devido a melhor praticidade de manuseio das cúpulas de acrílico no momento do 

engaiolamento, resultando em menos perda por falhas de manejo como o esmagamento da pupa. A maior 

aceitação foi para cúpula de cera e a melhor emergência para cúpulas de acrílico.  

Palavras-chave: Apicultura; Apis mellífera; transferência de larvas ; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                8 

AMOSTRAGEM DA FLORA APÍCOLA NA REGIÃO DE ARAGUAÍNA, TO, EM 

PERÍODO DE BAIXA PLUVIOSIDADE  
 

Letícia Liandra de Souza Barbosa 1; Felipe de Lima Rosa 2; Rômulo Augusto Guedes Rizzardo 3 
1Bolsista. BR153, Km112, s/n, zona rural, Araguaína-TO. Universidade Federal do Norte do Tocantins; 2Técnico. 

BR153, Km112, s/n, zona rural, Araguaína-TO. Universidade Federal do Norte do Tocantins; 3Docente. BR153, 

Km112, s/n, zona rural, Araguaína-TO. Universidade Federal do Norte do Tocantins 

 

Resumo:  

Em trabalhos com abelhas, é de grande importância o conhecimento detalhado das plantas, épocas de 

florescimento e importância na alimentação de animais que delas dependem ou interagem com sua polinização, 

dispersão de sementes e perpetuação das mesmas. Do ponto de vista da apicultura a flora é de extrema 

importância para o correto manejo das abelhas e implantação de estratégias de conservação de espécies que 

possam florescer o ano todo e manter assim a oferta constante de alimento. Este trabalho se propôs a investigar 

a diversidade de tipos polínicos coletados por abelhas melíferas africanizadas, em área de ecótono Cerrado 

Amazônia, no município de Araguaína - TO, ao longo de dois períodos de baixa pluviosidade, entre os meses 

de junho a setembro. O experimento foi realizado no laboratório de apicultura da Universidade Federal do 

Norte do Tocantins, em Araguaína-TO. Foi realizado a leitura na forma de "varredura", em lâminas de 

microscopia óptica, contendo amostras de pólen apícola acetolisado, coletado diretamente de colônias de Apis 

mellifera, quinzenalmente. Foram contabilizados 48.068 grãos de pólen, distribuídos em 79 tipos polínicos; 

destes foram identificadas 21 famílias, 36 gêneros e 23 espécies. Dentre as famílias que mais se destacaram 

foram Areacacea, Fabaceae, Malvaceae, Mimosaceae e Urticaceae respondendo por mais de 50% das coletas 

realizadas pelas abelhas, demonstrando a importância da diversidade botânica na manutenção das abelhas e 

possibilitando, a partir destas informações, manejo adequado da vegetação em ambientes de produção 

agropecuária assim como em programas de reflorestamento.  

Palavras-chave: Palinologia apícola; palinotaxonomia; pólen apícola; apicultuta na amozônia legaL;  

Apoio  

Ao grupo de estudo em abelhas do Tocantins (GEATO). O presente trabalho foi realizado com o 

apoio da UFNT. 
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Resumo:  

A criação racional de abelhas Apis mellífera africanizada é uma produção zootécnica que vem ganhando mais 

espaço no cenário mundial. A apicultura tem deixado de ser apenas uma fonte de renda complementar para 

muitas famílias e passando a ser a principal fonte de renda, principalmente em regiões como o semiárido 

nordestino que a produção de abelhas do gênero Apis tem sido difundida. u-se avaliar as medidas 

morfométricas das rainhas virgens de abelhas Apis mellífera africanizada produzidas a partir da transferência 

de lavas com diferentes idades.Material e métodos: Coletou-se larvas de colônias selecionadas com diferentes 

idades, 24, 48 e 72 horas, as larvas foram distribuídas aleatoriamente em cúpulas de cera e acrílico com 

medidas de 10,40mm e altura de 8,70mm de diâmetro. As cúpulas continham geleia real diluída com água 

destilada. Após a transferência das larvas, os quadros foram devolvidos para as colmeias recria no apiário 

experimental e 12 dias após a transferência, todas as realeiras fechadas foram engaioladas até a emergência. 

Após a emergência, as rainhas virgens foram insensibilizadas utilizando gás carbônico para serem pesadas em 

balança analítica e mensuradas com o uso de paquímetro digital. Os dados foram analisados através do uso de 

estatística descritiva. Resultado e Discussão: Observou-se que as rainhas produzidas a partir de larvas de 24 

horas de nascidas tiveram melhores resultados para peso ao nascer (153,67 mg), comprimento de cabeça 

(3,45mm), comprimento e largura de tórax (4,44 e 3,88 mm) e comprimento de asa (9,13mm). Já larvas de 48 

horas de nascidas apresentaram peso médio de 128,25 mg e maior comprimento de abdome (7,94mm) e larvas 

de 72 horas de nascidas tiveram peso ao nascimento de 138,76 mg e melhores resultados para largura de cabeça 

(2,63 mm), largura de abdômen (4,40 mm) e largura de asa (3,52mm). Geralmente, as nutrizes escolhem larvas 

mais novas para alimentar, por isso, larvas de 1 dia tem um melhor desenvolvimento. Rainhas desenvolvidas 

a partir de larvas de três dias tem menor capacidade para se acasalar que as desenvolvidas a partir de 1 dia, 

além disso, um dos fatores utilizado para a escolha de uma boa rainha é o peso ao nascer que é correlacionada 

com seu aparelho reprodutivo. As rainhas produzidas com larvas de 24 horas após a eclosão possuem maior 

peso ao nascimento, podendo ser mais prolifera.  

Palavras-chave: Apicultura; Apis mellífera; Transferência de larvas; ;  
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Resumo:  

O aumento da produção de abelhas do gênero Apis na região nordeste é devido a melhoria na produção de mel 

e os nos valores de comercialização, com destaque para o estado do Piauí que é importante produtor e 

exportador de mel brasileiro. Uma das medidas que visam proporcionar aumento na produção apícola é o 

manejo de troca de rainhas, no entanto, a produção de rainha ainda é uma tecnologia pouco empregada pelos 

apicultores da região devido a baixa difusão de conhecimento nesta área. Sendo assim, objetivou-se avaliar a 

aceitação e a emergência de abelhas rainhas africanizadas produzidas a partir do método de transferência de 

larvas com diferentes idades.Material e métodos: Coletou-se larvas de 24, 48 e 72 horas de vida, que foram 

distribuídas aleatoriamente em cúpulas artificiais. Com as medidas de 10,40mm de altura e 8,70mm de 

diâmetro, as cúpulas continham geleia real diluída com água destilada. Essas cúpulas eram presas em sarrafos 

na parte superior e inferior dos quadros, foram utilizados 2 quadros porta sarrafos, cada quadro recebeu 26 

cúpulas, sendo 13 de acrílico e 13 de cera, com um total de 26 cúpulas em cada quadro. Após 7 dias da 

transferência, verificou a aceitação das larvas pelas operárias da colmeia recria e 12 dias após a transferência, 

todas as realeiras fechadas foram engaioladas até a emergência. Os dados foram analisados através do uso de 

estatística descritiva. Resultados e discussão: Observou-se que o percentual de larvas aceitas foi de 27,78% 

para as larvas de 24 horas, 25,00% para larvas de 48 horas e 15,63% para larvas de 72 horas. Vários fatores 

como temperatura e umidade podem interferir na aceitação das larvas. Já o percentual de rainhas nascidas pode 

ser influenciado por fatores que não estão ligados aos cuidados pelas operárias nutrizes e sim por fatores 

diversos como esmagamento ou qualquer outro problema em relação ao processo de engaiolamento das 

realeiras. Sendo assim, o percentual de rainhas nascidas por larvas aceitas foi de 21,43% para larvas de 24 

horas, 58,33% para as larvas de 48 horas e 100,00% para as larvas de 72 horas. O percentual de rainhas nascidas 

por larvas transferidas foi de 8,33% para larvas de 24 horas, 16,67% para larvas de 48 horas e de 15,63% para 

larvas de 72 horas. A aceitação das larvas foi melhor para as larvas mais jovens e a emergência foi maior para 

as larvas de 72 horas de nascidas. 

Palavras-chave: Apicultura; Produtividade; Semiárido; ;  
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Resumo:  

Introdução- Os trabalhos com as abelhas do gênero Apis mellifera, trazem consigo a importância das práticas 

conservacionistas com o ecossistema, a autonomia e o desenvolvimento social da comunidade. Onde, 

pensando-se na sustentabilidade, a família agricultora tende a desenvolver práticas que otimizem os trabalhos 

e aumentem em quantidade e qualidade as produções nos apiários. Por este motivo, o objetivo da presente 

pesquisa é identificar as práticas adotadas pelos apicultores agricultores familiares residentes no entorno da 

FLONA, bem como, as técnicas adotadas para manter a floresta e seus serviços ambientais, bem como, dar 

continuidade a este ofício no território da chapada. Materiais e métodos- Para esta proposta, foram adotadas 

técnicas de pesquisa quanti-qualitativa de caráter descritivo. O estudo foi desenvolvido no Sítio Lírio, 

comunidade circunvizinha à área da Floresta Nacional do Araripe. A população que compôs a amostragem 

foram os apicultores agricultores familiares moradores do sítio e a primeira etapa dessa pesquisa foi a 

observação indireta in loco do manejo empregado pelos produtores, seguindo das visitações para melhor 

adequar essas práticas às suas realidades e aplicação de diagnóstico. Resultados e discussões- Com isso, foi 

possível constatar que a maior parte das condutas podem coincidir entre si e que os apicultores facilitam a 

troca de experiências, desde que sejam estimulados a isto. As práticas de manejo foram sistematizadas em três 

categorias, quais sejam: conservação da flora, concepções quanto ao uso de agrotóxicos e mudanças climáticas. 

Diante do exposto, nota-se que os apicultores em anos anteriores não se preocupavam em manter a floresta, 

mas atualmente buscam realizar o manejo de raleamento e rebaixamento da caatinga para instalação dos 

apiários se desprendendo do uso do fogo. Apesar do déficit em serviço de ATER, os apicultores têm 

conhecimento dos prejuízos que os biofertilizantes podem causar as abelhas e por esse motivo aderem a 

técnicas mais ecológicas, como cobertura de solo, adubação orgânica, diversificação de culturas, manejo 

rotativo e atenção às diferentes necessidades das colônias nas diferentes épocas do ano. Conclusão- Com tudo, 

os apicultores demonstram preocupações no tocante a diminuição da produção em decorrência das mudanças 

climáticas e trazem o entendimento de que a apicultura por si só, é uma atividade que requer cuidados de 

conservação da floresta. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Apicultura; FLONA; ;  
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Resumo:  

A própolis é um produto elaborado pelas abelhas a partir de substâncias resinosas. A demanda cada vez maior 

pelas indústrias e os bons preços praticados fazem da própolis uma importante fonte de renda para apicultores. 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da alimentação energética na deposição de própolis. 

O experimento foi conduzido no final de maio e início de junho de 2018 em apiário pertencente a UFRPE, no 

município de Garanhuns, PE. Oito colônias de abelhas melíferas, de origem e grau de mestiçagem 

desconhecidos, foram divididas em dois tratamentos: T01 - com fornecimento de alimentação energética (500 

ml) na proporção 1:1 (água: açúcar) em alimentadores individuais tipo Boardman; T02 - sem fornecimento de 

alimentação enérgetica. A rapidez de deposição de própolis foi avaliada através da utilização de coletores 

modelo "tira e põe", sendo medida por comparação entre os dois tratamentos. As mensurações do 

preenchimento dos coletores foram realizadas visualmente a cada três dias, perfazendo um total de três 

avaliações (aos 3, 6 e 9 dias). Os dados posteriormente foram analisados pelo teste de Tukey, sendo utilizado 

um nível de significância de 5%. Inicialmente foi possível observar que as abelhas das colônias de ambos os 

tratamentos já estavam empenhadas em preencher as aberturas proporcionadas pela instalação dos coletores 

de própolis. Na primeira avaliação, aos três dias, as colônias do T01 (com alimentação energética) já haviam 

preenchido um total médio de 19,5% da área do coletor, contra 14,5% das colônias de T02 (sem alimentação 

energética), não sendo registrado diferença estatística entre os tratamentos. Nas duas mensurações seguintes, 

aos 6 e 9 dias, as colônias que não receberam alimentação apresentaram uma maior deposição de própolis, 

diferindo estatísticamente do tratamento que recebeu suplementação alimentar. Ao final do experimento as 

colônias de T01 (com alimentação energética) apresentaram um preenchimento total médio de 62,25%, valor 

inferior ao 78,5% do preenchimento médio total de T02 (sem alimentação energética). Os valores obtidos 

deixaram evidente que num primeiro momento, talvez, o fornecimento de alimentação energética contribua 

para uma maior coleta de própolis por parte das colônias. Entretanto, a coleta de própolis parece ter mais 

influência genética, sendo assim uma característica herdada. Nesse contexto, conclui-se que um programa de 

melhoramento genético é de grande valia para elevadas produtividades.  

Palavras-chave: Abelhas africanizadas; Produtos apícolas; Alimentação energética; ;  
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Resumo:  

O Piauí é hoje o estado nordestino que mais produz mel. O valor pago pelo produto, o mercado de exportação 

e as condições de produção apícola favorecem a produção anual, mas ainda existem diversos manejos que não 

são realizados pelos apicultores que poderiam resultar em maior produção por colônia. Um desses manejos é 

a troca da rainha que quando realizada resulta em colônias mais prolíferas e mais produtivas, podendo realizar 

a melhoria genética das mesmas através da troca de rainhas com genética superior. Desta forma, objetivou-se 

avaliar o peso ao nascimento e as medidas morfométricas das rainhas africanizada produzidas a partir da 

transferência de lavas utilizando diferentes tipos de cúpulas. Material e métodos: Para a transferência das larvas 

o ambiente teve controle de temperatura e umidade. As cúpulas de cera foram confeccionadas manualmente 

usando um molde com as mesmas medidas das cúpulas de acrílico sendo 10,40 mm de altura e 8,70 mm de 

diâmetro. Todas as cúpulas receberam geleia real diluída com água destilada na proporção de 50% geleia 

concentrada e 50% água destilada. As larvas de 24 horas foram transferidas para as cúpulas e 240 horas depois 

todas as realeiras foram engaioladas até a emergência das rainhas virgens. Após a emergência, todas as rainhas 

foram pesadas em balança analítica e mensuradas utilizando paquímetro digital. Os dados foram analisados 

através do uso de estatística descritiva. Resultado e Discussão: Observou-se que nas cúpulas de acrílico o peso 

corporal médio foi de 161,10mg, sendo que a rainha virgem mais pesada foi de 212,10mg e a menor pesou 

132,20mg, já para as cúpulas de cera, á média de peso foi 128,80mg, sendo o máximo de peso de 155,20mg e 

o mínimo 109,00 mg. Essa diferença de peso das rainhas virgens é um indicativo de que as cúpulas de acrílico 

proporcionaram melhores condições para desenvolvimento das larvas e consequentemente o nascimento de 

rainhas mais pesadas. Quanto ao tamanho de abdome, o comprimento médio foi de 9,43mm e 8,72mm e largura 

média de 3,74mm e 3,78mm, respectivamente, para as cúpulas de acrílico e cera. As rainhas com maior peso 

ao nascer e com maior tamanho de abdome, geralmente, são mais proliferas, podendo resultar em maiores 

produções apícolas. As cúpulas de acrílico foram melhores para o desenvolvimento das rainhas africanizadas 

obtendo-se rainhas mais pesadas e com maior desenvolvimento de abdome 

Palavras-chave: Apicultura; Apis mellífera; ransferência de larvas; ;  
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Resumo:  

A apicultura na região Norte do país ainda é pouco representativa, inclusive com baixa ou nenhuma 

diversificação, mantendo apenas o mel como produto, sem levar em conta outros benefícios das abelhas. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a produção de pólen apícola e mel, em período de safra, na região 

de transição dos biomas Cerrado e Amazônia, em Araguaína, Tocantins. Para isto, o experimento foi conduzido 

no apiário da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), onde foram utilizadas 12 colônias de 

abelhas melíferas previamente homogeneizadas, em produção, dentre aquelas disponíveis no apiário da UFNT. 

Foram colhidos dados das produções de mel e pólen. De acordo com os resultados, é possível verificar que a 

produção de pólen apícola na região de transição do Cerrado Amazônia é viável, com produtividade diária 

média de pólen apícola variando entre 72,28g a 24,93g para os meses de maio e outubro, respectivamente, e 

produção de mel oscilando entre 20,5 e 22kg de mel por colmeia, para os tratamentos pólen e mel ou para o 

tratamento testemunha, apenas mel, respectivamente. Diante dos resultados é possível inferir que a produção 

de pólen apícola na região de transição do Cerrado Amazônia é viável, assim como a produção de pólen apícola 

aliada à produção de mel afeta de forma positiva a produtividade e retorno financeiro ao apicultor. 

INTRODUÇÃO Na Amazônia e seus arredores, região Norte de modo geral, a agricultura familiar apresenta 

grande importância na base produtiva, no entanto tem na apicultura uma parcela ainda incipiente, mas com 

potencial de desenvolvimento se utilizada de forma organizada e com tecnologias adequadas. Dentre as 

principais dificuldades para o pleno desenvolvimento desta atividade na região é a de tornar as colônias fortes 

o suficiente para boa produção de mel no período das floradas e evitar o enfraquecimento e perda das mesmas 

no período de escassez de alimento, fato geralmente observado na apicultura brasileira e que se apresenta de 

forma marcante nesta região do país. Outro fator que influencia na produtividade das abelhas, certamente é o 

bioma ao qual participa. O Cerrado já está configurado como uma região apta à apicultura, sendo frequente a 

ocorrência da abelha melífera africanizada, produzindo mel e atuando na polinização de diversas espécies de 

plantas. Para o ecótono Cerrado Amazônia, entretanto, trabalhos recentes apontam grande dificuldade de 

sobrevivência justamente no período chuvoso do ano. Em regiões de clima tropical úmido, nas chamadas terras 

baixas e nas florestas do tipo ombrófila, as abelhas melíferas de raças europeias não apresentam êxito na 

produção de mel. Pelo contrário, apresentam-se fracas e são acometidas por ácaros, doenças microbianas e 

fúngicas, são pilhadas por formigas, outras abelhas e vespas, ou são destruídas por vertebrados predadores de 

ninhos. É de consenso que as abelhas africanizadas, quando em ninhos naturais, também apresentam 

dificuldades para produção em regiões semelhantes, pois acusam baixa densidade populacional em locais de 

floresta primária na região amazônica. A produção Brasileira está em torno de 51.500 toneladas de mel, 

enquanto o estado do Tocantins produz pouco mais de 93 toneladas, bem abaixo do seu potencial produtivo. 

A produção de pólen apícola no Brasil, que de maneira discreta teve início na década de 1980, ainda é 

incipiente, no entanto, o mercado consumidor demonstra interesse neste produto, natural, nutritivo e com 

eficiência terapêutica, considerado alimento complementar. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

investigar a produção de pólen apícola, em período de safra, na região de transição dos biomas Cerrado e 

Amazônia, em Araguaína - TO. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no apiário da 

Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), no município de Araguaína, região Norte do Tocantins, 

07º11'28'' de Latitude Sul, e 48º12'26'' de Longitude Oeste, distante 400km da capital, Palmas. Circundando o 

apiário encontra-se uma área de vegetação secundária, estabelecida a mais de 25 anos, com participação de 

indivíduos dos biomas Cerrado e Amazônia, com pelo menos, 1.000 ha. Foram utilizadas 12 colônias de 

abelhas melíferas previamente homogeneizadas, em produção, dentre aquelas disponíveis no apiário da UFNT-

EMVZ, foram colhidos dados das produções de mel e pólen. Destas foram sorteadas seis para permanecerem 

como testemunhas, apenas produção de mel e outras seis para fazerem parte do tratamento, produção de pólen 
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e mel. Antes do início do experimento, foi realizado manejo de rotina para o momento de escassez de alimento 

das colônias, com suplementação energética sólida durante esse período de menor oferta de alimento - estação 

com muita chuva que compreende outubro a março. O modelo de coletor de pólen apícola que foi utilizado é 

o externo ou frontal que é acoplado na frente do alvado da colmeia, sem cobertura, com grade de retenção 

inclinada a 45°C, perfurações com diâmetro de 4,3mm e espessura de 3mm. O pólen apícola foi armazenado 

em bolsa confeccionada em tecido poliéster e coletado diariamente, de terça a sexta-feira, sempre no mesmo 

horário, perfazendo intervalos diários de 24h. Às segundas-feiras, as 11:00h, foram instalados os coletores de 

pólen nas colmeias que permaneceram até as sextas-feiras, 11:00h. Desta forma, foram realizadas quatro 

coletas semanais, durante os meses secos do ano ou até enquanto houvesse produção de mel nas colmeias, 

considerando assim o período propício à produção apícola. Foi avaliada a produção diária e mensal de pólen, 

bem como a produção de mel por colônia. Após a coleta diária de pólen, foi realizado o processo de pré-

limpeza, congelamento, secagem e pesagem e cada amostra. Após a coleta dos dados, foi realizada a análise 

estatística quanto a normalidade dos dados e comparação das médias. RESULTADO E DISCUSSÃO De 

acordo com os resultados é possível observar que ocorreram variações durante o período de coleta, podendo 

estar relacionadas à diversidade botânica, fatores ambientais e ao próprio manejo em função da época. 

Podemos então verificar que houve produção de pólen apícola em todos os meses pesquisados, de forma 

contínua, percebendo uma safra apícola constante durante todo o período de baixa precipitação, propícios à 

produção de mel e pólen apícola, quando a umidade relativa média do ar está abaixo de 80%. Este momento 

compreende os meses de abril a outubro. A produção média de pólen apícola se manteve constante no decorrer 

dos meses, não tendo diferença significativa para a maioria das repetições. Houve variação para o mês de maio, 

com a maior produtividade, isolada em 72,28gdia-1. Os demais meses apresentaram produtividade que variou 

entre 39,44gdia-1 e 24,93gdia-1 para setembro e outubro, respectivamente, demonstrando que ainda faltam 

pesquisas para adequação de manejo no sentido de maximizar a produção de pólen na região. Naturalmente 

ocorre variação na produção de pólen ao longo do ano ou em anos distintos, como demonstrado em outras 

regiões do Brasil. A produção total na safra de pólen apícola produzido durante o ano de 2021 neste 

experimento variou de 1,5kgcolmeia-1 a 3,96kg-1colmeia-1. Quanto a produção de mel, houve variação, tendo 

o tratamento, produzido em média, 20,5kgcolmeia-1 de mel e 2,6kgcolmeia-1 de pólen; e o testemunha 

produzido 22kg de mel. Com estes valores podemos perceber que tem colônias com maior aptidão para 

produção de pólen e/ou mel, assim sendo, no decorrer da safra, é possível selecionar aquelas que tenham maior 

produção para pólen quanto para mel. A produção de mel foi levemente afetada pela produção de pólen, no 

entanto, mesmo com a diminuição de mel nas colônias produtoras de pólen, é possível ter um aumento da 

receita do apicultor. Com estimativas de venda a varejo, em função da comercialização dos dois produtos da 

colônia de abelhas, pólen apícola e mel, é possível observar que pode ocorrer até 65,6% de incremento de 

receita. A atividade apícola deve ser diversificada para ter maior rentabilidade por colmeia. Todos os custos 

devem ser calculados para ter maior gestão e administração do negócio apícola. O apicultor deve escolher a 

melhor forma de produção por colônia, em função da sua aptidão. Para o forrageamento por pólen apícola, é 

visível que há no mesmo apiário colônias com grande potencial para pólen, mel, e outros produtos apícolas. 

CONCLUSÕES A produção de pólen apícola na região de transição do Cerrado Amazônia é viável. A 

produção de pólen apícola aliada à produção de mel afeta de forma positiva a análise econômica e retorno 

financeiro ao apicultor. 

Palavras-chave: apicultura; Amazônia legal; diversificação da apicultura; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                16 

UTILIZAÇÃO DE MARCADOR MTDNA EM ANÁLISES DA DIVERSIDADE GENÉTICA 

EM POPULAÇÕES DA ABELHA MELIPONA FASCICULATA (TIÚBA), EM 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO  
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de Biologia. São Luís/MA - Brasil. Universidade Estadual do Maranhão 

 

Resumo:  

A Abelha Tiúba (Melipona fasciculata) é um meliponíneo, também conhecida como abelha sem ferrão, e 

assume um papel muito importante nos ecossistemas por meio da polinização. Nesse sentido, estudos voltados 

para a conservação de espécies nativas como a M. fasciculata tem suma importância para o equilíbrio 

ecológico, além de diversas contribuições no ramo da economia, saúde e da educação ambiental. Diante disso, 

a pesquisa tem como objetivo analisar a diversidade genética, a partir do estudo do mtDNA de populações da 

abelha Tiúba oriundas dos municípios de Barra do Corda, Chapadinha e São Bento - Maranhão. Uma vez que 

a redução populacional de espécies atinge diretamente a diversidade genética da mesma, por conta da 

fragmentação e redução do habitat, levando ao isolamento natural da espécie e proporcionando aumento na 

endogamia da população, deriva genética e perda da variabilidade genética. Assim, a extração do material 

genético de DNA genômico das abelhas ocorreu a partir do mesossoma, baseada na metodologia de Fenol-

Clorofórmio. Em seguida, as amostras foram submetidas à técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). 

Para verificação da qualidade e o tamanho dos fragmentos amplificados, os produtos de PCR foram submetidos 

à eletroforese em gel de agarose, seguido do sequenciamento. Nas populações de M. fasciculata foram 

observados sítios polimórficos(S), haplótipos(h), diversidade haplotipica(Hd) e nucleotídicas (π). O número 

de sítios polimórficos das sequências obtidas foram de 14 (S), sendo ao todo 4 haplótipos (h) gerados no 

programa NEWTWORK, a diversidade nucleotídica só foi possível para a população de Barra do Corda, onde 

a Hd foi 1,000 com a média interpopulacional de 0,800; a diversidade nucleotídica (π) em Barra do Corda foi 

de 0,528 sendo a média interpopulacional de π = 0,041. A elevada diversidade haplotípica indica que, mesmo 

ocorrendo degradação do habitat das abelhas nativas, sua variabilidade genética encontra-se alta. A 

proximidade genética entre as populações de Melipona fasciculata atesta o compartilhamento de haplótipos e 

o distanciamento da população de Barra do Corda indica uma grande quantidade de mutações, sugerindo uma 

separação recente, ocasionado pelo fenômeno da Separação Incompleta de Linhagens. Portanto, o tempo de 

linhagem não é o suficiente para haver diferenciação genética entre as populações. 

Palavras-chave: Abelha Tiúba; Diversidade genética; Populações; ;  

Apoio  

Ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular Warwick Estevam Kerr e a Universidade Estadual 

do Maranhão. 
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USO DE MARCADORES MOLECULARES PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

POLIMORFISMOS EM EXEMPLARES DE PIRARUCU, ARAPAIMA GIGAS 
 

Hélen Clarice Chaves Costa 1; Gabriel Garcês Santos 2; José de Ribamar Silva Barros 3; Carlos Riedel 

Porto Carreiro 4 
1Acadêmica de Medicina Veterinária. Cidade Universitária Paulo VI, Av. Lourenço Vieira da Silva N.º 1000, CEP: 

65.055-310, Jardim São Cristóvão, São Luis, Maranhão. Universidade Estadual do Maranhão; 2Mestrando em Genética, 

Conservação e Biologia Evolutiva. Avenida André Araújo, 2936, Aleixo, CEP 69060-001, Manaus, Amazonas. 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 3Docente do Departamento de Biologia. Cidade Universitária Paulo VI, 

Av. Lourenço Vieira da Silva N.º 1000, CEP: 65.055-310, Jardim São Cristóvão, São Luis, Maranhão. Universidade 

Estadual do Maranhão; 4Docente do Departamento de Engenharia de Pesca. Cidade Universitária Paulo VI, Av. 

Lourenço Vieira da Silva N.º 1000, CEP: 65.055-310, Jardim São Cristóvão, São Luis, Maranhão. Universidade 

Estadual do Maranhão 

 

Resumo:  

O pirarucu, Arapaima gigas, é uma espécie promissora para o desenvolvimento em regime intensivo, devido 

a seu extraordinário crescimento, grande rusticidade e apreciação no mercado consumidor. Todavia, a carência 

no desenvolvimento de estudos para determinar o padrão de estruturação e nível de variabilidade genética de 

suas populações, afeta sua produtividade, assim, o entendimento dos polimorfismos faz-se útil para avaliar a 

variabilidade genética e aprimorar o melhoramento genético por meio da orientação de acasalamentos. O 

presente trabalho objetivou utilizar marcadores moleculares para a identificação de polimorfismos entre 10 

exemplares de A. gigas de uma criação do município de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. O trabalho foi 

submetido à Comissão de Ética e Experimentação Animal da Universidade Estadual do Maranhão, sob número 

de protocolo 041/2021. Foi extraído sangue pela base do arco branquial e nadadeira caudal e encaminhado ao 

Laboratório de Genética e Biologia Molecular Warwick Estevam Kerr, onde foram realizadas as extrações de 

DNA genômico pelo protocolo de Fenol:Clorofórmio. Posteriormente, realizou-se a Polymerase Chain 

Reaction (PCR) para a amplificação de regiões polimórficas, com os primers (GGAC)4, (GGAC)3A e 

(GGAC)3T. Sequencialmente, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 1%, coradas 

com brometo de etídio e fotodocumentadas para análise. Utilizando o programa Arlequin (versão 3.01) foi 

calculada a diversidade haplotípica e nucleotídica para cada população, além da análise hierárquica de 

variância molecular (AMOVA). Após a amplificação por PCR, foram obtidos 17 loci para os espécimes 

coletados. Ao analisar os 10 espécimes como uma única população, 16 (94,12%) dos 17 loci, foram 

polimórficos. O número total de loci amplificados foi: 6, 8 e 3 para os primers (GGAC)4, (GGAC)3A, 

(GGAC)3T, respectivamente. Os resultados da AMOVA mostraram 4,66% de variação interpopulacional, o 

que significa que há uma diversidade genética muito baixa entre as populações e 95,34% de variação 

intrapopulacional, caracterizando assim uma alta diversidade dentro de cada população, possibilitando a 

ocorrência de várias novas combinações genotípicas, aumentando o potencial evolutivo da espécie, pela maior 

capacidade de adaptação às possíveis mudanças ambientais. Frente a isto, não é necessário, no caso dessa 

criação, a inserção de reprodutores externos ou monitoramento específico com fins de reduzir possibilidades 

de depressão endogâmica. 

Palavras-chave: acasalamentos; diversidade populacional; genética molecular; melhoramento genético; 

piscicultura 
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PRODUÇÃO DE CAMARÃO NO ESTADO DA PARAÍBA ENTRE OS ANOS DE 2012 - 

2020 
 

Jardenia Maria Pereira da Silva 1; Adilma Maria da Silva 1; José Lucas Pereira da Silva 1 
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Resumo:  

A aquicultura é uma importante atividade econômica que é realizada em vários países e vem se destacando 

nos últimos anos. Na aquicultura brasileira o seguimento da carcinicultura ainda é considerada uma atividade 

recente no país, porém tem demonstrado um crescente desenvolvimento.Segundo Carvalho (2019) a 

carcinicultura é uma atividade aquícola que se caracteriza pela criação de camarão, tendo representação cerca 

de 90% dos crustáceos cultivados no mundo, divididos em carcinicultura marinha e carcinicultura de água 

doce. A produção do camarão vem se destacando em âmbito mundial, nacional e regional, onde a região 

Nordeste registra a maior concentração. A produção aquícola de organismos marinhos, na região Nordeste do 

Brasil, é representada exclusivamente pelo camarão marinho da espécie Litopenaeus vannamei. No estado da 

Paraíba o cultivo de camarão vem se destacando a partir do ano de 2013 de acordo com o censo agropecuário, 

dessa forma o presente trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre o desenvolvimento produtivo 

do cultivo de camarões na região entre os anos de 2012 a 2020. Material e Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

de caráter exploratório, através de s encontrados em livros, artigos científicos de revistas especializadas, 

monografias, dissertações, teses e documentos disponibilizados pelo IBGE, FAO, SEBRAE e ABCC entre os 

anos de 2012 a 2022. Resultados Discussões: De acordo com Cozer (2019) o Brasil conta com um universo de 

aproximadamente 1300 fazendas dedicadas ao cultivo de camarões em viveiros. Juntas, elas somam uma área 

total de cerca de 20 mil hectares e apresentam produtividade média de 3.5 mil kg/ha. Cerca de 98% dessas 

fazendas estão concentradas na Região Nordeste do país, com destaque os estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Bahia. Na região da Paraíba, o cultivo de camarão no ano de 2012 não obtiveram dados da 

quantidade produzida, já no ano seguinte de 2013 a produção chegou a 864.000,00 kg. Nos anos de 2014, 2015 

e 2016 a média produzida foi de 921.470,67 kg evidenciando o aumento da produção de camarões no estado. 

Em 2017 e 2018 a produção em média foi 2.661.449,50 e nos anos de 2019 e 2020, a quantidade produzida 

chegou a 4.346.830,00 kg e 5.288.500,00 kg respectivamente produzidos. Portanto, é notório o crescimento 

do setor da carcinicultura no estado da Paraíba. O desenvolvimento tecnológico e o melhoramento genético e 

os avanços socioeconômicos da região contribuem para esse crescimento significativo. 

Palavras-chave: Carcinicultura; Produção animal; Paraíba; ;  
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ÍNDINICES POPULACIONAIS DO ACANTOCÉFALO (NEOECHINORHYNCUS 
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Resumo:  

O tambaqui (Colossoma macropomum) é uma das principais espécies produzidas e comercializadas em 

Roraima por conta do seu bom desempenho em tanques escavados de alta densidade de estocagem. Entretanto, 

a ocorrência de doenças parasitárias ainda é um dos principais entraves gerados a partir da intensificação dos 

sistemas produtivos. Este trabalho teve como objetivo registrar os índices populacionais de acantocéfalos em 

tambaquis de uma piscicultura em Roraima. A propriedade é situada no município de Boa Vista, capital do 

estado, a aproximadamente 20 Km. Trabalha com a produção de alevinos de tambaqui e matrinxã (Brycon 

amazonicus). Possui tanques de terra escavados com entrada e saída de água individualizados, com sistema de 

produção semi-intensivo; e ainda conta com um galpão com uma bateria de quatro incubadoras de 200 litros 

no processo de reprodução. A coleta dos animais para análise foi realizada no ano de 2019. Os animais foram 

submetidos a necrópsia para a coleta de endoparasitas e a mesma consistiu na abertura da cavidade visceral no 

sentido ânus-cabeça, retirada e individualização de estômago e intestino, e, por fim, os órgãos de interesse 

foram seguiram para análise em estereomicroscópio. Os parasitas coletados foram contados e fixados para a 

determinação dos índices de populacionais: prevalência, intensidade média e abundância. Ao todo, no ano de 

2019, 114 animais (35,5 ± 3 cm e 815 ± 2,21 g) foram coletados e analisados, porem nenhum estava parasitado 

por acantocéfalos. Entretanto, apenas um animal estava parasitado pelo grupo Nematoda, apresentando 

prevalência de apenas 1%, bem como intensidade média de um parasita por peixe parasitado. Vale ressaltar 

que é de extrema importância a ampliação de acompanhamentos mensais destes e de outros grupos de parasitas 

para a avaliação dos seus índices populacionais nos diferentes perfis climáticos de Roraima, com o objetivo 

de se criar sequências históricas para o estabelecimento de medidas preventivas pontuais e assertivas como 

políticas públicas de cunho sanitário para impedir surtos parasitários. 

Palavras-chave: Amazônia; Colossoma macropomum; Parasitas; ;  
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OCORRÊNCIA PARASITÁRIA EM ARACUS/PIAUS (ANOSTOMIDAE) PROVENIENTES 
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Resumo:  

O rio Branco é um dos principais cursos d'água de Roraima e tem a pesca como uma das essenciais atividades 

realizadas. Este trabalho teve como objetivo relatar a ocorrência de parasitas em aracus/piaus, espécies 

exploradas pela pesca na região. O rio Branco é formado a partir da confluência dos rios Uraricoera e Tacutu 

a cerca de 30km ao norte de Boa Vista, capital de Roraima. O mesmo é divido em três seguimentos levando 

em conta o tipo de vegetação de cara área, sendo eles: alto, médio e baixo rio Branco; o alto rio Branco, com 

cerca de 172km, começa na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu e termina nas cachoeiras do Bem-querer, 

o médio rio Branco, o menor dos seguimentos com 24km, se estende das cachoeiras do Bem-querer até o 

povoado de Vista Alegre e o baixo rio Branco, o maior dos seguimentos com 388km, parte de Vista Alegre e 

corta todo o centro-sul de Roraima até desembocar na margem esquerda do rio Negro no estado do Amazonas. 

Ao todo, 15 peixes foram coletados e analisados durante o ano de 2015. A necrópsia dos animais foi realizada 

para a coleta dos parasitas e a mesma consistiu na raspagem da pele no sentido cabeça-calda, levando em conta 

a região das nadadeiras, retirada e individualização de olhos e narinas bem como a retirada e fixação das 

brânquias em água aquecida a 60oC para a coleta de ectoparasitas. A coleta de endoparasitas consistiu na 

abertura da cavidade visceral no sentido ânus-cabeça, seguindo da retirada e individualização do estômago e 

intestino. Todas as amostras foram analisadas individualmente em estereomicroscópio, os parasitas coletados 

foram contados e fixados e após determinados os índices populacionais: prevalência, intensidade média e 

abundância. Dos 15 animais analisados (35,5 ± 13,5cm e 669,47 ± 194,49g), três (03) estavam parasitados por 

acantocéfalo, um (01) por branchiura e um (01) por cisto. A prevalência para o acantocéfalo foi de 20%, 

intensidade média de 1 parasita por peixe parasitado e 0,2 de abundância. Para branchiura a prevalência foi de 

7%, intensidade média de 1 parasita por peixe parasitado e 0,1 de abundância. O levantamento parasitário 

realizado em animais silvestres é de estrema importância para se estabelecer um mapa de ocorrência parasitária 

em diversas regiões do país, bem como para se determinar quais grupos parasitários são encontrados em 

determinadas espécies de peixes, principalmente espécies de interesse comercial.  

Palavras-chave: Amazônia; Parasitas ; Pesca ; ;  
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Resumo:  

Os óleos essenciais destacam-se por serem substâncias naturais, por sua vez, seguras do ponto de vista da saúde 

púbica e ambiental. Em função da elevada resistência bacteriana, seu uso como alternativa aos antimicrobianos 

tornou-se uma ferramenta de grande interesse para a terapêutica e produção animal. A atividade antimicrobiana 

de alguns óleos essenciais vem apresentando resultados satisfatórios, em função dos fitoconstituintes 

potenciais presentes em sua composição. Com essa premissa, esta pesquisa objetivou avaliar a atividade 

antimicrobiana "in vitro" dos óleos essenciais de orégano (Origanum vulgare), alecrim (Rosmarinus 

officinalis) e da pimenta negra (Piper nigrum), frente a isolados de Aeromonas hydrophila, uma das bactérias 

mais causadores de doenças e prejuízos em piscicultura. Os micro-organismos testados foram isolados de 

peixes doente, identificados por meio de suas características morfológicas, tintoriais e bioquímicas e, através 

de PCR para confirmação de gênero e espécie. A sensibilidade de A. hydrophila (n=100 isolados) frente aos 

óleos essenciais foi realizada pela técnica de microdiluição em caldo, com determinação da concentração 

bactericida mínima (CBM). Para cada óleo, a diluição foi realizada pela pesagem de 1g do produto, sendo este 

diluído em metanol e então testados individualmente. Todos os óleos essenciais testados apresentaram 

atividade inibitória frente A. hydrophila. Por sua vez, o óleo essencial de orégano se destacou com a melhor 

atividade 66% (66/100), seguido pelo alecrim 3,0% (3/100) e pimenta negra 1,0% (1/100). As médias 

encontradas para da CBM foram 672; 1.867 e 933 µg/mL para o óleo essencial de orégano, alecrim e pimenta 

negra respectivamente. Um dos mecanismos da ação bactericida dos óleos essenciais se dão pela alteração da 

permeabilidade da membrana celular e mitocondriais, desestruturando tais membranas, o que pode resultar em 

morte celular. Com base nos melhores resultados obtidos para o óleo de orégano, pode-se atribuir a presença 

dos fenóis carvacrol e timol e os monoterpenos y-terpineno e p-cimeno, os quais estavam presentes no óleo 

experimental. Os óleos essenciais de pimenta preta, alecrim e orégano apresentaram baixa, moderada e elevada 

atividade antimicrobiana contra A. hydrophila quando avaliados "in vitro", por essa ordem. Desta forma, 

sugerem-se estudos adicionais com outros micro-organismos, ou a avaliação do efeito sinérgico entre os óleos 

essenciais. 
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Resumo:  

Nos sistemas modernos de cultivo de peixes, existe a real necessidade da utilização de produtos naturais que 

favoreça o sistema imunológico dos animais, em detrimento ao uso de antimicrobianos. Doenças bacterianas 

ainda são as maiores causas de perda e prejuízos em piscicultura, nesse sentido, o presente trabalho objetivou 

investigar o uso de óleo essencial de orégano (OEO) e extrato etanólico de própolis (EEP) como alimentos 

funcionais para tilápias do Nilo desafiadas com Aeromonas hydrophila. Foram utilizados 126 alevinos 

(7,67±0,86 g de peso médio inicial), distribuídos em 21 aquários contendo 60 L. Os tratamentos propostos 

constituíram do uso dos ingredientes nas rações: EEP na quantidade de 2.22 g kg ração-1 (T2), OEO 0,5 % Kg 

ração-1 (T3) e uma ração testemunha (T1), com sete repetições. O seu fornecimento de 8% da biomassa. Após 

quatro semanas de alimentação, os peixes foram desafiados por meio de um preparado de inóculo bacteriano 

(A. hydrophila de 107 UFC/mL), padronizada em espectrofotometria, na proporção de 0,2 mL animal-1. Foram 

avaliados a sobrevivência, parâmetros imunológicos e o microbioma intestinal por meio da eletroforese em gel 

com gradiente de desnaturação (DGGE). Submetidos a análise de variância (One-way ANOVA). O 

pressuposto de homogeneidade foi verificado pelo teste Levene. Quando verificado efeito significativo 

(p<0,05), realizou-se o teste Tukey pelo software Statistica 5.0. Não foram verificadas diferenças significativas 

quanto a sobrevivência (T1 = 35,71±19,67; T2 = 53,57±30,37; T3 = 46,43±22,50), índice hepato somático (T1 

= 1,86±0,48; T2 = 1,75±0,24; T3 = 1,84±0,23) e quanto aos valores de lisozima sérica no sangue (T1 = 

0,83±0,56; T2 = 1,45±0,59; T3 = 1,10±0,58) em função dos aditivos alimentares (p>0,05). A partir da análise 

de PCR-DGGE foi possível evidenciar que o perfil do intestino dos animais tratados, apresentaram uma maior 

diversidade microbiana comparadas ao controle. A composição de micro-organismos do intestino dos peixes, 

com uma maior diversidade taxonômica, pode influenciar na absorção de nutrientes pelo animal, atuando 

positivamente para uma melhora na imunidade, crescimento e bem-estar. Talvez um período de alimentação 

maior do que o ocorrido na referida pesquisa, esses efeitos imunológicos pudessem ser melhor evidenciados. 

Os dois aditivos naturais não mostraram efeito na imunidade, contudo, causaram efeito positivo sobre o 

microbioma intestinal. 
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Resumo:  

A cor da pele e do pelame dos ovinos influencia o processo da termorregulação, porém sua eficiência vai 

depender, entre outros fatores, do gradiente térmico. u-se avaliar o gradiente térmico entre a temperatura retal 

(TR) e a temperatura superficial da pele (TSP) e entre a TSP e a temperatura ar (TA) de ovelhas da raça Santa 

Inês criadas no período chuvoso na região semiárida na fazenda experimental da Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú, Sobral-CE. O clima na região é classificado como BSH'w, semiárido quente. Foram usadas 

20 fêmeas da raça Santa Inês, prenhas, de pelagem preta, deslanadas e alojadas em baia de 4,50m x 4,10 m, 

densidade de 1,08 animais/m2 em um galpão de alvenaria coberto com telhas de cerâmica e pé direito de 2,50 

m. Registrou-se a TA e umidade relativa do ar (URA) de 7 h às 17 h a cada 30 min. As TSP e TR foram 

tomadas duas vezes por semanas às 9 h e 15 h totalizando 48 observações nos mesmos dias das variáveis 

ambientais. Com um termômetro infravermelho se fez a medição da TSP do chanfro, fronte, pescoço, ventre, 

dorso, perna e traseiro, e após utilizado às médias das regiões corporais. A TR foi aferida com um termômetro 

clínico digital. Os gradientes térmicos foram calculados entre (TR -TSP) e (TSP- TA). Os dados foram 

analisados pelo PROC MIXED do SAS e para comparação das médias, o teste Tukey a 5%. Não teve efeito 

da TA, pela manhã (24,32oC) e tarde (25,54 oC). Quanto a URA diferiu e foi maior pela manhã (82,44%) do 

que à tarde (73,44%), podendo ter dificultado os processos de trocas térmicas. Observou-se que TSP não foi 

diferente, pela manhã (35,91+1,7) e tarde (36,17+ 0,2). A TR não apresentou significância, manhã (38,11+0,4) 

e tarde (38,76+0,4) considerada normal para a espécie ovina. O gradiente térmico entre a TR-TSP foi de 2,12+ 

0,5 (manhã) e 2,62 + 0,5 (tarde), não significativo, porém baixo, talvez tenha dificultado a eliminação do 

excesso de calor do núcleo central corporal para a TSP. Não teve diferença entre a TSP e a TA, manhã (7,89°C 

+ 1,2) e tarde (8,06°C +1,1), valores acima de 6°C confere facilidade em dissipar calor por meios sensíveis. 

Os animais conseguiram manter a homeotermia acionando os processos de perda de calor, como o aumento do 

fluxo sanguíneo para a superfície corporal. O menor gradiente térmico entre a temperatura retal e supercifical 

da pele pode ter sido influenciado pelo ambiente, que atua de forma direta sobre a superficie da pele, mesmo 

no período chuvoso da região semiárida.  
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Resumo:  

As características do pelame desempenham um papel fundamental na regulação do calor corporal porque a 

capacidade evaporativa cutânea depende principalmente do tipo, cor e espessura da capa externa, qualidades 

desejáveis para adaptabilidade dos animais em climas tropicais. u-se avaliar a temperatura superficial da pele 

e os índices de conforto térmico de ovelhas da raça Santa Inês durante o período chuvoso nos diferentes turnos. 

A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral - CE. O 

clima na região é classificado como BSH'w, semiárido quente, de acordo com o sistema de Köppen. Utilizou-

se 20 ovelhas Santa Inês, de pelagem negra, confinadas, idade entre dois e três anos, peso vivo médio de 35 

kg alojados em baia de 4,50 x 4,10 m, densidade de 1,08 animais/m2 em um galpão de alvenaria coberto com 

telhas de cerâmica, orientação Leste-Oeste e pé direito de 2,5 metros. A temperatura do globo negro (TGN 

°C), bulbo seco (TBS °C) e bulbo úmido (TBU,°C) e Velocidade dos ventos (VV) foram registradas das 7 h 

às 17h, a cada 30 min, e posteriormente calculado o índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) 

e a carga térmica radiante (CTR). Foram realizadas coletas duas vezes por semana da temperatura superficial 

da pele (TSP) em diferentes pontos do corpo: fronte, chanfro, pescoço, dorso, traseiro, pernas e ventre, nos 

turnos da manhã (9 h) e tarde (15 h) totalizando 48 observações, nos mesmos dias das coletas meteorológicas. 

Os dados foram submetidos ao PROC MIXED do SAS, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O 

ITGU diferiu entre os dois turnos, pela manhã (78,02) e 80,01 (tarde), porém ambos estiveram acima da zona 

de conforto térmico, consequentemente, dificultando a dissipação de calor. Os valores de CTR não diferiu, 

pela manhã (489,95 Wm²) e tarde (483,86 Wm²), o que pode ter contribuído com menor incidência de radiação 

solar dentro da instalação. Quando menor que 500 Wm² são considerados ideais para a região de estudo. Não 

houve diferença da TSP entre os diferentes pontos corpóreos e turnos, dentro do indicado de 36,00oC (manhã) 

e 36,18 oC (tarde). Conclui-se que no período da tarde durante a época chuvosa, o índice de temperatura do 

globo e umidade caracterizou-se como desfavorável para ovinos da raça santa Inês nas condições climáticas 

da região semiárida, entretanto a temperatura superficial da pele manteve-se dentro da normalidade sem 

comprometer a homeotermia.  
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Resumo:  

O uso da termografia de infravermelho (IRT) na produção animal tem surgido como alternativa para avaliar o 

impacto dos elementos climáticos sobre os animais, com intuito de se avaliar alterações em parâmetros 

fisiológicos que comprometam o bem-estar animal e produtividade, especialmente em regiões de clima quente. 

Assim, objetivou-se avaliar a temperatura superficial (TS), por meio de imagens térmicas, e alterações na 

frequência respiratória (FR) de fêmeas bovinas com diferente cor de pelagem, criadas em região semiárida do 

município de Petrolina-PE. Para tal, foram utilizadas oito fêmeas bovinas adultas da Raça Holandesa, sendo 

quatro predominantemente brancas e quatro predominantemente negras, com idade média de cinco anos e não 

lactantes. Os animais foram submetidos à radiação solar direta durante por um período de uma hora, onde 

foram avaliados os parâmetros fisiológicos (TS e FR). As fêmeas foram avaliadas à sombra antes de expostos 

ao sol (AS), após a exposição ao sol (DS) e novamente a sombra duas horas após a exposição (2HDS). Os 

dados foram obtidos duas vezes por semana, totalizando oito coletas mensais, durante o período seco do ano, 

de outubro a dezembro de 2021. Foram obtidas imagens térmicas dos animais em todos os períodos de coleta 

por meio de um termovisor. Os dados relativos à temperatura do ar (TA), umidade relativa (UR) e índice de 

temperatura e umidade (ITU) foram mensurados durante todas as coletas, por meio de um termohigrômetro 

digital. Os dados foram expressos em média e erro-padrão, com comparação entre os animais e momentos de 

coleta por ANOVA e teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os animais com predominância de pelagem preta 

apresentaram um valor mais elevado (p<0,05) de TS (41,4°C) apenas no momento DS, em comparação com 

animais de pelagem branca (38,2°C). Isso se justifica pelo fato dos animais de pelagem preta, absorverem 

maior energia térmica dos raios solares quando expostas a radiação solar direta, o que não ocorreu nos demais 

momentos, onde os animais estavam à sombra. Os dados de FR mostraram que houve alteração nesse 

parâmetro, com maiores valores nos animais de pelagem escura (p<0,05), em ambos os momentos avaliados 

quando comparados com os animais de pelagem branca, mostrando maiores valores no período DS, com 71,6 

mov/min na pelagem preta e 53,7 mov/mim na pelagem branca. Conclui-se que os animais de pelagem preta 

apresentam maiores alterações nos parâmetros fisiológicos quando submetidos à radiação solar direta. 
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Resumo:  

Ainda que sejam considerados resistentes, zebuínos das raças Nelore, Gir e Sindi, sob condições tropicais, 

podem sofrer estresse térmico, resultando em prejuízos produtivos. Portanto, objetivou-se avaliar os 

parâmetros fisiológicos de zebuínos em clima tropical semiúmido. Foram avaliados cinco touros Nelore, cinco 

vacas Gir Leiteiro e cinco novilhas Sindi, alocados em galpões coletivos (cama de areia, telhado de 

fibrocimento), recebendo alimentação e água, durante a 65° EXPOECE, em Fortaleza-CE. Ademais, obteve-

se dados de temperatura ambiente (°C) e umidade relativa do ar (%), para cálculo do índice de temperatura e 

umidade (ITU). Também, foram mensuradas a temperatura superficial (°C) e frequência respiratória 

(mov/min) às 07h, 12h e 18h. Os dados foram avaliados utilizando o software Systat v.13, e nível de 

significância de 5%. Assim, observou-se que ao meio dia foram registradas as maiores temperaturas (32,9 °C) 

e ITU (82,6), e menor umidade relativa (52,9%). Tais valores de ITU caracterizam uma situação de perigo, 

evidenciando potencial comprometimento das funções orgânicas. Ademais, pôde-se observar que os animais 

Nelore e Gir não apresentaram alterações significativas quanto à frequência respiratória ao meio dia (28 e 35,7 

mov/min, respectivamente). Contudo, as novilhas Sindi apresentaram maior frequência respiratória ao meio 

dia (p<0,05; 07h: 26,2; 12h: 29,1; 18h: 23,7 mov/min). Ainda assim, tais valores são considerados normais 

para zebuínos, que tendem a apresentar frequência respiratória inferior a 45 mov/min. Já a temperatura 

superficial ao longo do dia foi superior às 12h, dentro da mesma raça (p<0,05; Nelore: 36,2; Gir: 36,3; Sindi: 

36,4 °C) quando comparada aos horários de 07h e 18h. Tais ocorrências estão relacionadas à temperatura 

ambiente ao longo do dia, somadas ainda às maiores temperaturas de telhado e cama, ainda que estejam dentro 

da normalidade para zebuínos (38,4°C). Somadas a isto, ao meio dia, houve um menor gradiente de 

temperatura entre os animais e o ambiente (Nelore: 3,2; Gir: 3,4; Sindi: 3,5 °C), evidenciando a necessidade 

dos animais em favorecer os mecanismos evaporativos para termólise, no período de maior desconforto 

térmico; e maiores às 18h (Nelore: 7,3; Gir: 7,5; Sindi: 5,9 °C), favorecendo a perda de calor por mecanismos 

não evaporativos. Portanto, conclui-se que animais Nelore, Gir e Sindi, mostram-se adaptados ao clima 

tropical, durante o período seco, mesmo em períodos de maior índice de temperatura e umidade. 
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Resumo:  

O clima é um dos fatores que exercem efeitos sobre o comportamento, bem-estar e produtividade dos animais, 

especialmente nas regiões de clima tropical, visto que os valores de temperatura do ar e umidade relativa 

geralmente estão acima da faixa ideal de conforto dos animais. Assim, objetivou-se, estimar o declínio de 

produção de leite (DPL) para os níveis de produção de 10,15, 20 e 25 kg de leite/animal/dia de fêmeas bovinas 

leiteiras, para as condições climáticas da cidade de Feira de Santana-BA. Para tal, foram obtidos dados médios 

mensais de temperatura do ar e umidade relativa no período de 11 anos (2010 a 2020), do banco de dados 

meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia. Foram calculados o índice de temperatura e umidade 

(ITU) por meio da equação: 0,8 Ta + UR x (Ta - 14,3) /100 + 46,3, onde Ta: temperatura do ar e UR: umidade 

relativa e o DPL: - 1,075 - 1,736 x (NP) + 0,02474 x (NP) x (ITU), onde NP é o nível de produção. Observou-

se que em todos os meses, o ITU esteve acima da condição ideal (<70) de ambiente. Os menores valores de 

ITU ocorreram nos meses de julho (75,37±0,5) e agosto (75,38±0,8), mostrando uma condição crítica (71 a 

78) de ambiente, e os maiores nos meses de janeiro (82,26±0,6), fevereiro (82,60±0,7) e março (82,86±0,6), 

mostrando uma condição de perigo (79 a 83) nesses meses. Na condição crítica de ambiente ocorreram os 

menores declínios, independente do nível de produção avaliado, variando entre 2,3 a 4,2 litros de leite. Na 

condição de perigo ambiental, o declínio foi maior, variando de 4,0 a 8,9 litros de perda na produção. Estas 

variações se dão devido ao fato de que quanto maior for o nível de produção dos animais, mais exigentes estes 

ficam com relação as faixas ideais de temperatura e umidade, o que implica no seu conforto térmico. Estes 

achados mostram claramente que há declínio na produção de leite, devido às condições climáticas 

desfavoráveis e que este é maior quanto mais adverso for o clima. Conclui-se, portanto, que na região avaliada, 

as condições ambientais foram desfavoráveis em todos os meses avaliados o que aumenta a taxa de declínio 

de produção quando os animais são mantidos nesse ambiente. 

Palavras-chave: BOVINOS; ITU; CLIMA; AMBIENTE; ESTRESSE 
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Resumo:  

As aves quando se encontram fora da zona de conforto térmico em temperaturas elevadas, uma das formas de 

diminuir o calor metabólico é através da menor ingestão de alimentos, e isso consequentemente pode ocasionar 

deficiência ou aumentar as exigências de minerais e vitaminas da dieta. u-se avaliar o efeito de duas 

granulometrias do calcário e diferentes dosagens de vitamina D3 (VD3) sobre as respostas comportamentais de 

frangas de reposição no período chuvoso da região semiárida no Setor de Avicultura de Postura da Fazenda 

Experimental da UVA em Sobral-CE, de clima semiárido quente. Usou-se 360 aves em gaiolas de arame 

galvanizado com três subdivisões de 30 cm e 450 cm²/ave com comedouro e bebedouro em um galpão de 

alvenaria com orientação Leste-Oeste, medindo 12 m de comprimento x 8 m largura e pé direito de 2,60 m, 

tela de arame, piso de concreto e cobertura de telha de cerâmica. Receberam dietas com calcário fino (CF) x 

calcário grosso (CG), duas dosagens de VD3 (250g/ton ou 125g/ton) e uma dieta controle com CF e sem VD3. 

Para avaliação comportamental de comendo (bico no comedouro), bicando (bicagem na cabeça das 

companheiras) e sentada (região dorsal no piso da gaiola) foi escolhida uma ave aletoriamente por bateria de 

gaiolas, marcada com tinta atóxica na região dorsal e observada durante 5 minutos com intervalos de 10 

minutos no penúltimo dia de cada período de 28 dias das 7 h às 17h05min. A análise estatística foi realizado 

em duas etapas: Na 1ª submetidas a ANOVA com medidas repetidas no tempo e, para comparação entre as 

médias foi aplicado o teste Dunnett ( P<0,05). Na 2ª considerou-se o modelo fatorial incluídos os efeitos das 

granulometrias, dosagens de VD3 e turnos do dia. A atividade "comendo" foi menos evidenciada em todos os 

tratamentos, possivelmente devido a temperatura ambiente que variou de 29,37 oC (manhã) a 30,37 oC (tarde) 

acima do recomendado. As aves suplementadas com CF e diferentes dosagens de VD3, a atividade "bicando" 

teve menor expressão se comparada à dieta controle. Em todos os tratamentos, a atividade "sentada" foi mais 

evidenciada, exceto quando se utilizou CF+ 12,5g de VD3, o que pode indicar menor dificuldade nos processos 

de dissipação de calor. As aves que tiveram acesso à suplementação dietética com calcário fino e diferentes 

dosagens de VD3 expressaram melhor comportamento de bem-estar mesmo com temperaturas mais elevadas 

à tarde no semiárido nordestino. 

Palavras-chave: Bem-estar; região semiárida; descritores de comportamento; ;  
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Resumo:  

O estresse por calor é um dos responsáveis por prejuízos econômicos na avicultura devido ao 

baixodesempenho, imunossupressão e alta mortalidade de frangos de corte. O objetivo do trabalho foi avaliar 

o efeito de diferentes níveis de energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) 

na dieta sobre os parâmetros sanguíneos de frangos de corte submetidos a condições ambientais de estresse 

cíclico por calor. Para isso, 336 frangos de corte machos Cobb de 19 a 41 dias de idade foram submetidos a 

estresse cíclico por calor (23 ± 2°C por 16 horas e 32 ± 2°C por 08 horas com umidade relativa de 60 ± 2%). 

As rações utilizadas durante o período experimental foram isonutritivas, com exceção de EMAn que foram os 

seguintes: 2980, 3080, 3180 e 3280 kcal/kg na ração. Para a determinação dos parâmetros sanguíneos, foram 

colhidas amostras de sangue dos frangos aos 20, 26, 33 e 39 dias de idade. Os demais parâmetros bioquímicos 

do sangue dos frangos de corte criados em estresse cíclico por calor não foram influenciados pela EMAn da 

ração. As alterações nos parâmetros sanguíneos (GLIC, COL, TRIG, PROT e ALB) relacionadas à idade dos 

frangos de corte em condições de estresse cíclico por calor encontraram-se dentro da faixa de normalidade 

proposta pela literatura. 

Palavras-chave: Estresse por calor ; Parâmetros sanguíneos; Frango de corte; Energia metabolizável.;  
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Resumo:  

A ovinocultura de reconhecido valor socioeconômico para a região semiárida tem baixa produtividade em 

razão de múltiplos efeitos do ambiente tropical, entre eles, o estresse térmico. u-se avaliar as respostas 

termorreguladoras de ovelhas da raça Santa Inês no semiárido nordestino durante o período chuvoso. O 

experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral- CE 

com 20 ovelhas da raça Santa Inês, prenhas, deslanadas, de pelagem preta, peso médio de 35 kg e idades entre 

dois a quatro anos, confinadas em baia com 4,50 × 4,10 m, densidade de 1,08 animais/m² em galpão de 

alvenaria coberto com telhas de cerâmica, piso de concreto, pé direito de 2,5 m e orientação Leste-Oeste. Os 

dados ambientais foram registrados das 7 h às 17 h a cada 30 min e calculadas a carga térmica radiante (CTR), 

índice de temperatura do globo e umidade (ITGU) e umidade relativa do ar (URA). Os dados fisiológicos 

foram aferidos às 9 h e 15 h no mesmo dia do registro dos dados ambientais. Para a tomada da frequência 

respiratória (FR) através da ausculta da região laringo-traqueal (mov.p/min) e frequência cardíaca (FC) (bat. 

p/min) usou-se o estetoscópio clinico e a temperatura retal (TR), o termômetro clinico digital. Os dados foram 

submetidos ao procedimento PROC MIXED do SAS e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A 

CTR não diferiu, pela manhã (489,95 W.m-²) e tarde (483,86 W.m-²). Valores abaixo de 500 W.m-² pode ser 

considerado ideal para a região de estudo contribuindo para minimizar o efeito direto da radiação solar sobre 

a instalação. Houve diferença do ITGU de 78,02 (manhã) e 80,01 (tarde) e ambos acima da zona de conforto 

térmico que é de até 74. Observou-se diferença da URA, pela manhã (82,44%) e tarde (73,44%), acima do 

recomendado de 40 a 70%, o que pode ter dificultado os processos de dissipação de calor. Foi significativa a 

FR, pela manhã (36,94 mov min-1) e à tarde (35,38 mov min-1) acima do normal de 20 a 34 mov min-1. Não 

diferiu a FC e manteve-se dentro da normalidade de 67,44 bat.min-1 (manhã) e 68,82 bat.min-1 (tarde). Apesar 

da URA e do ITGU se encontrarem acima da zona de conforto térmico, a TR de 38,11 oC (manhã) e 38,76 oC 

(tarde) manteve-se normal. Conclui-se que durante o período chuvoso na região semiárida o ambiente térmico 

foi desfavorável, no entanto, os ovinos Santa Inês conseguiram manter a homeotermia aumentando a 

frequência respiratória para manter a temperatura interna corporal. 

Palavras-chave: Conforto térmico; Frequência cardíaca; Temperatura retal; ;  

Apoio  

Ao Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU) pelo apoio financeiro, ao Grupo de 

Estudos em Caprinocultura (GECAP) e à Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                33 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE VACAS HOLANDESAS TRATADAS COM EXTRATO 

ETANÓLICO DE PRÓPOLIS 
 

Cristiana da Silva Gomes 1; Ana Michell García Varela 1; Thiago Luis Alves Campos de Araújo 2; 

Dorgival Morais de Lima Júnior 2; Patricia de Oliveira Lima 2 
1Discente. Rua Francisco Mota Bairro, 572 - Pres. Costa e Silva, Mossoró - RN. Universidade Federal Rural do Semi 

Árido; 2Docente. Rua Francisco Mota Bairro, 572 - Pres. Costa e Silva, Mossoró - RN. Universidade Federal Rural do 

Semi Árido 

 

Resumo:  

O uso de aditivos na dieta dos animais pode melhorar a eficiência energética através da redução do incremento 

calórico. Entre os aditivos alternativos, destaca-se o extrato de própolis, que possui reconhecida ação sobre os 

micro-organismos ruminais e sobre a eficiência alimentar dos animais. Segundo Perissinotto et al. (2009), uma 

forma de avaliar as respostas dos animais ao ambiente térmico é por meio da observação de alguns parâmetros 

fisiológicos, como a temperatura retal (TR) e a frequência respiratória (FR). A presente pesquisa propôs a 

avaliação dos status fisiológicos de vacas holandesas tratadas com diferentes níveis EP. O experimento foi 

conduzido no setor de bovinocultura da UFERSA, onde foram utilizadas 3 vacas da raça holandesa, primíparas, 

da mesma idade, mesma ordem de parto, ambas em terceiro período de lactação, e uma média de peso corporal 

de 485 ± 11 kg, distribuídas aleatoriamente num quadrado latino 3x3, repetidos duas vezes no tempo, em baias 

individuais, com três períodos e três tratamentos. Cada quadrado latino teve duração de 51 dias, totalizando 

102 dias experimentais. Os animais foram alimentados com ração concentrada e silagem de milho, com relação 

volumoso : concentrado 50:50. Os tratamentos foram controle 1 (0 ml/dia de EP), tratamento 2 (32 ml/dia de 

EP), e tratamento 3 (64 ml/dia de EP). Em cada período experimental análises de bioclimatologia foram 

realizadas, todos os termogramas foram analisados pelo software ThermaCAM Researcher Pro 2.10, para que 

posteriormente fossem obtidas as temperaturas retal, tronco, olhos, focinho e orelha. Dentre os aspectos 

fisiológicos apanhados, apenas a TR foi influenciada (P>0,05) pela oferta do EP, assim como foi notado por 

Sahin et al. (2013), a adição de polifenóis extraídos dos tegumentos de sementes de Tamarindus Indica não 

provocam um alívio do dano oxidativo com o aumento gradativo da temperatura, resumidamente porque estes 

compostos são pouco absorvidos no intestino, rapidamente metabolizados e posteriormente excretados, 

resultando em concentrações fisiologicamente baixas nos tecidos-alvo. Logo, em virtude do que se foi 

observado, a oferta de 32 ml/d de extrato de própolis altera a temperatura retal dos animais. 

Palavras-chave: Aditivos naturais; Aditivos para vacas; Conforto térmico; Termorregulação de vacas;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                34 

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E TEMPERATURA CORPORAL 

COMO ÍNDICE DE CONFORTO TÉRMICO EM VACAS LEITEIRAS 

COMERCIALIZADAS EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 
 

Cynthia Maria Machado de Araujo 1; Nayane Batista dos Santos 1; Paulo Ricardo Vieira da Silva 3; 

Davi Felipe Soares Coelho 1; Cícero de Lima Brito 1; Thyago Vitor Gomes de Sales 1; Mariana Fontes 

de Morais 1; Expedito Danúsio de Sousa 2 
1Discente. CE-292, SN - Gisélia Pinheiro, Crato - CE, 63115-500. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará campus Crato; 2Docente. CE-292, SN - Gisélia Pinheiro, Crato - CE, 63115-500. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Crato; 3Mestrando. Rodovia BR-407, KM 12 Lote 543 S/n Projeto de 

Irrigação Nilo Coelho, PE, 56300-000. Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

Resumo:  

O clima é um dos componentes ambientais que exerce efeito mais pronunciado sobre o bem-estar animal e, 

por consequência, sobre a produção e produtividade, sendo, portanto, fator regulador ou mesmo limitador da 

exploração animal para fins econômicos. Portanto, a pesquisa teve como objetivo avaliar a existência de 

estresse térmico em vacas leiteiras expostas para comercialização em feira agropecuária. O experimento foi 

conduzido entre os dias 10 e 17 de julho de 2022, durante a 86º edição da Exposição Agropecuária do Crato 

(Expocrato). Os animais utilizados na pesquisa foram mantidos em confinamento em baias sem ventiladores. 

Foram utilizados bovinos fêmeas das raças Nelore e Gir com idades entre 1 e 3 anos. As variáveis climáticas 

foram obtidas a partir de um termo-higrômetro (AK28 new). Os dados diários foram utilizados para calcular o 

índice de temperatura e umidade (ITU). Foi utilizada a escala de 72 para atenção, 76 alerta e 79 perigo. As 

análises fisiológicas e corporais foram efetuadas duas vezes ao dia, às 9:00 e 15:00 horas sendo analisadas a 

frequência respiratória (FR, mov/min), temperatura retal (TR, °C) e frequência cardíaca (FC, bat/min). A 

temperatura de superfície corporal foi mensurada através das regiões da cabeça, dorso, garupa, canela, pescoço, 

costela e úbere. Para análise estatística, os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

Tukey p<0,05, utilizando-se o software R. Os valores do parâmetro da superfície corporal dos animais das 

raças Holandês e Gir não apresentaram diferenças significativas. O parâmetro fisiológico da TR foi 

significativamente maior para a raça Holandesa 38,56±0,12 e os parâmetros da FC 90,66±2,56 e FR 

45,33±1,98 para a raça Gir no período da tarde. Esses valores não chegaram ao ponto crítico de proporcionar 

desconforto aos animais, apesar de apresentarem diferenças significativas nos parâmetros fisiológicos os 

valores se apresentam dentro das normalidades para bovinos leiteiros. Os valores do ITU permaneceram com 

média de 69,14 durante o período de exposição, se encontrando dentro da faixa de normalidade para bovinos. 

Portanto, conclui-se que as instalações foram eficientes em proporcionar conforto térmico e bem-estar aos 

animais durante a exposição. 

Palavras-chave: Aferição; Análise fisiológica; Bovinocultura leiteira; ;  
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Resumo:  

O estabulamento dos equinos é uma prática cada vez mais utilizada, uma vez que a criação desses animais para 

trabalho e para produção tem aumentado significativamente, o confinamento de equinos reflete numa brusca 

mudança na condição de vida dos mesmos, sendo na maioria das vezes um processo de difícil adaptação, por 

serem naturalmente animais de vida livre, habituados a convivência em grupos, levando-os a um quadro de 

estresse associado a problemas comportamentais, com isto, o objetivo desse estudo foi avaliar o índice de 

estresse e a repetibilidade de comportamentos estereotipados nos equinos mantidos em baias durante o dia. O 

estudo foi desenvolvido na Cavalaria da Policia Militar do Ceará, no município de Crato, foram observados 

nove animais, entre machos e fêmeas com idade entre 4 e +20 anos. A metodologia utilizada foi temporal, 

registrando os comportamentos realizados durante o período que os animais permanecem nas baias, sendo 

então 10 horas diárias, por 10 dias consecutivos, totalizando 900 horas observadas, foram avaliados os 

seguintes comportamentos, estereotipias orais: atividade oral, lamber, morder parede ou cocho, aerofagia com 

apoio e sem apoio, e estereotipias locomotoras, como cabeça baixa, movimentos de coicear, movimentos de 

cavar e andar em círculos. Os resultados obtidos apontaram que as estereotipias orais foram mais prevalentes 

quando comparadas às locomotoras, foram elas, atividade oral (16,6%), lamber cocho (9,6%), lamber parede 

(8,4%) enquanto as estereotipias locomotoras registradas obtiveram prevalência de 2,4% e 2,1% nos vícios de 

cabeça baixa e movimentos circulares. Na grande maioria das vezes as estereotipias orais podem estar 

associadas a fatores nutricionais e as estereotipias de caráter locomotor a estresse, tédio e pouco convívio 

social. Portanto, conclui-se que o manejo alimentar e a rotina dos cavalos não foram tão eficientes a ponto de 

minimizar o estresse causado pelo confinamento. 
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Resumo:  

Comprovado cientificamente, todos os animais são sencientes e, por esse motivo, estão assegurados 

legalmente, com base no conceito das cinco liberdades estabelecido pelo Farm Animal Welfare Council em 

1967. Condições ambientais podem ou não favorecer o desempenho de animais nos sistemas produtivos, dentre 

as liberdades, estar livre ou não de desconforto pode interferir no desempenho. São várias as formas científicas 

de se avaliar o atendimento ao BEA, uma delas é a avaliação do tecido cutâneo através da contagem de 

glândulas sudoríparas e de folículos pilosos, determinantes no controle da temperatura corporal e sudorese, 

devido as respostas fisiológicas de curto prazo. u-se avaliar a capacidade termorregulatória desses animais, 

submetidos as condições edafoclimáticas do centro-oeste goiano. O experimento foi realizado na Fazenda 

Pedra Preta em São Luís de Montes Belos/Goiás, com um dia de coleta em cada estação do ano, sempre às 10 

horas, utilizando quinze machos e quinze fêmeas F1 Belgian Blue x Nelore. Foram coletados, com um punch, 

0,1cm de tecido cutâneo na região lateral direita entre a 12° e de 13° costelas, após administração de 2ml de 

anestésico local. A região foi selada com pomada cicatrizante e repelente. As amostras foram armazenadas em 

formol e posteriormente coradas pela hematoxilina-eosina. Foram mensurados a quantidade de glândulas 

sudoríparas e de folículos pilosos. Os dados foram analisados estatisticamente em esquema fatorial 2×3 em 

delineamento inteiramente casualizado, proporcionando seis tratamentos - machos e fêmeas × pelagens branco, 

malhado e preto. Animais de pelagem preta apresentaram maior quantidade de glândulas sudoríparas quando 

comparados aos brancos e malhados, com média de 32,91; 25,83 e 20,95 glândulas sudoríparas 

respectivamente. Ao comparar a quantidade glândulas sudoríparas entre os sexos de mesma pelagem não houve 

interação significativa, portanto o sexo não é um fator determinante no número de glândulas sudoríparas. Em 

relação a quantidade de folículos pilosos totais não houve qualquer interação significativa. Animais de pelagem 

escura, mais susceptíveis ao calor, tendem a produzir mais glândulas sudoríparas como forma de adaptação. 

Assim, conclui-se que independente da pelagem ou sexo, esse cruzamento é uma alternativa ao produtor, 

podendo ser criado nas condições edafoclimáticas do centro-oeste sem que sofram com o estresse térmico. 

Palavras-chave: Bem-estar animal; bovinococultura de corte; produção animal; ;  
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Resumo:  

O uso de aditivos alimentares a base de simbióticos na dieta dos ruminantes, tem o intuito de melhorar a 

eficiência alimentar, a resposta imunológica e, consequentemente, o bem-estar dos bovinos. Por isto, 

trabalhou-se com o objetivo de avaliar o efeito uso de um aditivo simbiótico comercial como suplementação 

na dieta de vacas da raça Girolando em lactação, sobre os parâmetros fisiológicos. O experimento foi realizado 

durante 30 dias em uma fazenda comercial no município de Nossa Senhora da Glória-SE, utilizando 30 vacas 

pluríparas em lactação, distribuídas em três tratamentos: 1 - dieta controle; 2 - dieta controle + 8 gramas de 

suplemento/vaca/dia; 3 - dieta controle + 16 gramas de suplemento/vaca/dia. Para avaliar a produção e a 

composição do leite. Para avaliar os parâmetros fisiológicos foram realizadas avaliações da frequência 

respiratória (FR; mov/min), temperatura retal (TR; ºC), temperatura da superfície do pelame (TS; ºC), 

mensuradas quinzenalmente, pela manhã e à tarde. Os dados foram analisados por meio de análise de variância 

e teste Tukey, para comparação entre tratamentos, o turno do dia e a interação entre fatores. Houve diferença 

na FR das vacas em função dos tratamentos (p<0,05) e do turno do dia (manhã ou tarde), mas não houve 

interação (p>0,05). Foi observada FR média mais elevada nas vacas da dieta controle (75,4 mov/min), 

enquanto aquelas que receberam a suplementação simbiótica demonstraram menores valores (68,3 e 67,1 

mov/min). De modo geral, todas as vacas demonstraram maior FR pela manhã (74,9 mov/min) quando 

comparado ao período da tarde (64,8 mov/min), possivelmente porque durante a manhã elas estavam soltas no 

piquete com pouca disponibilidade de sombra e, a tarde passavam maior parte do tempo nas salas de espera e 

de ordenha. Não houve diferença para TS (p>0,05) em função do tratamento, apenas em relação ao turno, cujas 

médias foram de 31,2 e 33,0 °C, durante a manhã e tarde, respectivamente. Houve diferença entre os 

tratamentos para TR (°C), com médias de 38,9°C; 38,6°C e 39,0°C para dieta controle, 8g e 16g de suplemento 

por vaca/dia, respectivamente, sendo controle igual ao tratamento com 16 g de suplemento, porém, todas as 

médias estão dentro dos valores fisiológicos considerados normais. Com isso, pode-se concluir que o uso da 

suplementação simbiótica reduz a frequência respiratória de vacas Girolando em lactação, com menor impacto 

sobre a temperatura retal. 

Palavras-chave: bovinocultura leiteira; semiárido; prebiótico; probiótico;  
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Resumo:  

No Semiárido Brasileiro a produção de ovinos é destaque como atividade agropecuária, especialmente pelo 

uso de raças adaptadas ao clima. Nessa região as elevadas temperaturas podem fazer com que os animais sejam 

submetidos ao estresse térmico, além disso, a quantidade e qualidade do alimento também interferem na 

produção do calor endógeno, influenciando no aumento das variáveis fisiológicas. Assim, objetivou-se avaliar 

a temperatura corporal de ovinos suplementados a pasto com diferentes fontes proteicas. O experimento foi 

realizado na Fazenda Experimental Vale do Curu (Pentecoste-CE), da Universidade Federal do Ceará, durante 

o mês de setembro de 2022, adotando-se um delineamento inteiramente casualizado com 2 tratamentos 

compostos por duas dietas (tendo como fonte proteico do suplemento farelo de soja-FS ou farelo de mamona 

industrialmente destoxificado-FM) e 8 repetições (matrizes ovinas da raça morada nova variedade vermelha, 

pesando em média 38 kg). Foram avaliadas a temperatura superficial e retal, durante três dias consecutivos, 

sendo as medidas realizadas em três horários 07:00, 12:00 e 17:00 horas. Para a obtenção da temperatura retal 

foi utilizado um termômetro clínico digital, introduzido direto no reto do animal, com o resultado expresso em 

graus centígrados. Já a temperatura superficial corporal foi obtida com auxílio de um termômetro 

infravermelho digital, em que foi feito a média aritmética das temperaturas de cinco regiões do corpo do 

animal, sendo elas fronte, pescoço, lombo, costado e ventre. Os dados foram submetidos à análise de variância 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não se verificou diferença entre os 

tratamentos (P>0,05) para os parâmetros temperatura retal e superficial, sendo observados valores entorno de 

38,5 e 35,3ºC, respectivamente. Esse fato demonstra que a fonte proteica não influenciou na produção de calor 

endógeno e não contribuiu para o aumento da temperatura dos animais. Além disso, foi observado que no 

horário de 12:00 horas os animais apresentaram maior temperatura superficial, sendo esse o momento do dia 

que costuma apresentar maiores temperaturas climáticas. Já no horário de 17:00 horas ocorreu maior 

temperatura retal, provavelmente devido ao acúmulo de calor ao longo da tarde. Desse modo, pode se concluir 

que o uso do farelo de mamona industrialmente destoxificado em substituição ao farelo de soja no suplemento 

para ovelhas deslanadas não altera a temperatura do animal. 

Palavras-chave: Glycine max; Ricinus communis; temperatura corporal; temperatura retal; ovinos 
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Resumo:  

A bacia leiteira do Seridó Potiguar é a mais importante do estado do Rio Grande do Norte. Vários estudos 

realizados na região do Seridó vêm buscando desenvolver estratégias para estruturar a cadeia produtiva do 

leite, objetivando garantir aos agropecuaristas familiares um futuro mais promissor nessa atividade. O estresse 

térmico é um dos fatores de maior impacto econômico na eficiência do rebanho, tendo efeitos negativos tanto 

na produção quanto na reprodução de vacas leiteiras. O objetivo do presente estudo foi analisar o Índice de 

Temperatura e Umidade (ITU) na região de Caicó - RN para estimar o declínio na produção de leite (DPL) de 

vacas com produções de 10, 15, 20 e 25 kg/dia. Foram utilizados dados meteorológicos da estação automática 

A316, de Caicó - RN (latitude -6,467500, longitude -37,085000, altitude de 171,2 metros) vinculada ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados de ITU foram obtidos do site do INMET, na forma de 

Gráfico do Conforto Térmico Bovino, destacando as condições de Normalidade, Atenção, Alerta e Perigo, 

para o período compreendido entre outubro a março do ano seguinte. O DPL (kg/dia) foi estimado para os anos 

de 2018 (ano de clima típico) e 2021 (ano de clima atípico). Os resultados obtidos demonstram que os anos de 

2021 e início de 2022 se apresentam com elevados valores de ITU, estando 6 meses do ano acima da condição 

de Perigo, comparativamente aos anos anteriores. As vacas de menor produção leiteira apresentam menor 

sensibilidade à variação do ITU durante os meses de verão, além de possuírem menor declínio na produção de 

leite do que as vacas de maiores produções. As vacas de maior produção, PN 25 kg, apresentaram DPL de 

cerca de 5 kg/vaca/dia. No ano de 2018, as variações máximas do DPL no período analisado foram de 0,25 

kg/vaca/dia (PN = 10 kg), 0,375 kg/vaca/dia (PN = 15 kg), 0,5 kg/vaca/dia (PN = 20 kg) e 0,63 kg/vaca/dia 

(PN = 25 kg). No ano de 2021, as variações máximas do DPL foram de 0,378 kg/vaca/dia (PN = 10 kg), 0,56 

kg/vaca/dia (PN = 15 kg), 0,75 kg/vaca/dia (PN = 20 kg) e 0,93 kg/vaca/dia (PN = 25 kg). A região de Caicó, 

no Rio Grande do Norte, apresenta valores de ITU acima das condições de Alerta e Perigo durante a quase 

totalidade do ano. Faz-se necessário o uso de estratégias de condicionamento térmico dos animais durante o 

ano para evitar elevadas reduções na produção de leite. 

Palavras-chave: estresse térmico; índice de temperatura e umidade; bovinocultura de leite; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                40 

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE TÉRMICO DE VACAS DA RAÇA GIR DURANTE 

TORNEIO LEITEIRO  
 

Igor Marcel Gomes Almeida 1; Yuri Carlos Medeiros de Araújo 1; Pedro Tainâ Justiniano Rocha 1 
1ESTUDANTE. Rodovia RN 160, Km 03 s/n Distrito de, Macaíba - RN, 59280-000. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 

 

Resumo:  

Os Torneios Leiteiros realizados em exposições agropecuárias buscam a máxima eficiência técnica e, assim, 

atingir toda a capacidade produtiva de uma vaca leiteira. Nas vacas, o estresse térmico é associado a redução 

de consumo de alimento e produção de leite. O objetivo deste estudo foi avaliar as condições de estresse 

térmico de três vacas da raça Gir submetidas ao Torneio Leiteiro da 60ª Festa do Boi, em Parnamirim - RN. 

As vacas recebiam ocitocina durante as ordenhas e bST durante a semana do torneio. O estresse térmico dos 

animais foi avaliado usando indicadores baseados no ambiente, como: temperatura de bulbo seco e úmido, 

umidade relativa, temperatura de globo negro, ponto de orvalho e velocidade do vento. Foram calculados os 

índices de carga térmica (ICT) e de globo negro e umidade (IGNU) durante cinco dias do torneio leiteiro, nos 

horários de 05h00, 06h00, 07h00, 10h00, 14h00, 17h00, 18h00 e 19h00. Além disso, foram realizadas 

medições com termografia infravermelha do úbere (T.Ub), base da vulva (T.Vul), olho (T.Ocu), focinho 

(T.Foc) e superfície lateral direita (T.Lat) das vacas, além da estimativa da frequência respiratória. Os 

resultados indicaram que, apesar de as vacas estarem sob ventilação forçada constante, o ICT médio do 

ambiente foi de 81,84 ± 1,72, caracterizando estresse térmico moderado. A maiores temperaturas corporais 

médias, em ordem decrescente, foram: T.Ub (35,94ºC ± 0,83), T.Ocu (34,64ºC ± 1,36), T.Vul (34,58ºC ± 

1,05), T.Lat (34,39ºC ± 0,81), T.Foc (33,70ºC ± 0,90). A diferença entre T.Lat das vacas foi significativa, com 

correlação com ICT positiva (r = 0,36 a r =0,58). As correlações de Pearson entre os pontos da termografia 

(T.Vul, T.Ub, T.Vul, T.Ocu e T.Foc) foram positivas, de moderada a forte (r = 0,30 a r = 0,78); positiva e 

muito forte entre ICT e IGNU (r = 0,95); negativa e fraca entre ICT, IGNU e T.Ub (r = -0,13 e r = -0,26); 

negativa e forte entre ICT e T.Foc (r = -0,76); positiva e moderada entre ICT, IGNU e T.Lat (r = 0,46 e r = 

0,49). O fato de algumas correlações entre ICT e temperaturas superficiais terem sido negativas pode ser 

explicado pela realização de banhos nos animais ao longo do dia, modificação ambiental que não é considerada 

no ICT e altera as temperaturas corporais. Pode-se concluir que os animais estavam em estresse térmico 

ambiental moderado, tendo sido atenuado pela realização de banhos estratégicos durante o dia, fato constatado 

através das medições de termografia e coeficientes de correlação. 

Palavras-chave: bovinocultura de leite; estresse térmico; termografica infravermelha; ;  
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Resumo:  

Os caprinos nativos do Brasil precisam de apoio de pesquisas que investiguem sua importância para regiões 

com condições edafoclimáticas do Semiárido brasileiro. Com objetivo de caracterizar melhor as raças Canindé 

e Moxotó o presente trabalho foi desenvolvido para determinar a variação da temperatura superficial e a 

influência na temperatura retal de caprinos nativos no turno da manhã e tarde. O trabalho foi desenvolvido na 

Unidade de Pesquisa em Pequenos Ruminantes da Estação Experimental de São João do Cariri. Foram 

coletados dados produtivos destas duas raças no período de julho e Agosto de 2022 em 11 bodes da raça 

Moxotó e 8 da raça Canindé, de idade e peso médio de 3 anos e 22+3.0 kg, todos castrados e criados em regime 

extensivo no Caatinga, sem nenhuma suplementação alimentar. Os dados de temperatura retal foram coletados 

uma vez por mês, nos dois turnos, manhã e tarde, iniciando sempre às 8:00 e às 13:00 h. Foram registradas a 

temperatura retal utilizando um termômetro clínico digital. A temperatura superficial foi aferida com um 

termômetro de infravermelho digital em oito regiões determinadas do corpo, calculando posteriormente a 

temperatura de superfície média. A temperatura ambiente e umidade relativa do ar foram medidos através de 

termo higrômetro e os dados foram analisados utilizando o teste t-student a 5% de significância. A temperatura 

ambiente e umidade relativa do ar foram em média 20.8o C e 79% pela manhã e 31.9 o C e 36% no turno da 

tarde, respectivamente. O efeito das raças na temperatura retal e superficial não foi significativa (valor p > 

0.05) e o período de coleta teve influência significativa (valor p < 0.05) nas temperaturas registradas. Assim, 

concluiu-se que, o turno do dia influencia na temperatura superficial e retal dos animais, sendo maior no turno 

da tarde e em animais de pelagem mais escura, diante do exposto é possível verificar a necessidade de tomar 

medidas protetivas para tentar reduzir a carga térmica radiante absorvida pelo animal. 
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Resumo:  

Projeções futuras sobre o aquecimento global revelam um aumento de até 2°C da temperatura do globo até o 

ano de 2050, aliado ao aumento da demanda na produção de alimentos em função da crescente população do 

planeta, o que instala um paradoxo e reforça a necessidade da realização de estudos para entender o impacto 

do clima na fisiologia térmica dos animais, bem como seu desempenho produtivo sob condições de estresse 

por calor. Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo avaliar as respostas fisiológicos de 

caprinos nativos da raça Canindé e Moxotó, com pelagens predominante preta e branca, respectivamente, 

submetidos à radiação solar direta e manejados de forma extensiva no semiárido brasileiro. Para tanto, foram 

avaliados machos, jovens e clinicamente sadios sendo 8 animais da raça Canindé e 9 da raça Moxotó. As 

coletas foram realizadas por três meses, com intervalo de 30 dias. O ambiente térmico foi monitorado através 

de uma estação meteorológica e as variáveis registradas foram: temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

temperatura do globo negro, e velocidade do vento. Em cada grupo genético foram registradas a temperatura 

retal (TR), frequência respiratória (FR), frequência cárdica (FC) e temperatura de superfície (TSUP). Os 

animais da raça Moxotó apresentaram menores variações nas variáveis fisiológicas analisadas quando 

comparados aos da raça canindé que apresentaram maior aquecimento da superfície corporal e maior 

acionamento da frequência respiratória. Para determinação da frequencia pelo qual os animais da raça Canindé 

e Moxotó apresentam as variáveis fisiológicos acima do considerado normal, foi verificado que 72% dos 

animais de pelagem preta apresentam temperatura de superfície acima de 40°C, isso pode ter refletido de forma 

que 68% dos animais desta raça apresentaram a FR maior do que 64 movimentos/minuto, mesmo com esse 

aumento da FR ainda foi verificado que os animais não conseguiram manter a temperatura interna dentro dos 

valores normais para a espécie e que 77% apresentaram a TR acima de 40°C. Tais dados podem configurar 

um estado de desconforto térmico, ocasionado pela alta absorção de radiação que resultou em aumento da FR 

e TR.  
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Resumo:  

As baixas produções de leite na região semiárida é consequência das altas temperaturas e elevada incidência 

de radiação solar nessa região, que provoca elevada carga térmica podendo levar a aumentos da temperatura 

corporal e, consequentemente, redução no consumo de ração e produção de leite. Dessa forma o objetivo do 

presente estudo foi correlacionar a variação diária de temperatura do ar e radiação com a variação da 

temperatura interna de vacas leiteiras criadas na região semiárida, no período chuvoso. Os dados foram 

coletados durante 13 dias, no mês de maio, na fazenda Flor da Serra, no município de Limoeiro do Norte - CE, 

localizada a 5°13'6" de latitude Sul, 38°0'3" W e 153m de altitude. foram utilizadas 5 vacas mestiças da raça 

Holandesa, variando de ¾ a 15/16 das raças Holandesa x Zebu, selecionadas na fazenda de acordo com a 

disponibilidade ofertada pelo proprietário. Foi utilizada uma estação meteorológica (CAMPBELL 

SCIENTIFIC) registrando-se a temperatura do ar (tA, ºC) e a radiação solar de ondas curtas (R, Wm-2) 

monitorada em intervalos de uma hora. Para a medida da temperatura interna um datalogger de temperatura 

(HOBO, MX2201) foi acoplado a um dispositivo intravaginal (CIDR), onde os dados eram obtidos por 

bluetooth, sem contato com o animal. Os dados foram coletados a cada hora totalizando 1560 registros, assim 

foram analisados na forma de média e desvio padrão, temperaturas máximas e mínimas, também foram 

expressos graficamente. Quanto aos dados meteorológicos a temperatura média diária foi 25,7 ± 2,7 ºC 

(máxima 32,7 e mínima 22,4 ºC). a média da radiação diária máxima foi 855,6 ±168 W.m-2. Quanto a 

temperatura interna a média das vacas foi 39,03 ± 0,60, com máxima 40,62 e mínima 37,45 ºC. Na avaliação 

da temperatura interna com as variáveis meteorológicas, observou-se uma correlação maior da temperatura do 

ar com a temperatura interna (R2 = 0,72) do que com a radiação solar de ondas curtas (R2 = 0,45). Dessa forma 

pode-se concluir que no período chuvoso a temperatura do ar exerce maior influência na temperatura interna 

do que a radiação solar direta. 
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Apoio  

Agradeço a Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA; o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                44 

INFLLUÊNCIA DO MANEJO PRÉ-ABATE NA QUALIDADE DA CARNE SUÍNA EM UM 

ABATEDOURO NORDESTINO 
 

Kilvia Karoline de Souza Viveiros Melo 1; Jennifer Araripe da Costa 2; Maria Simone Mendes Peixoto 
3; Ana Beatriz Alves Oliveira 4; José Antonio Delfino Barbosa Filho 5; Ana Paula Colares de Andrade 6 
1Mestre em Engenharia agrícola . Departamento de Engenharia Agrícola . Universidade Federal do Ceará; 2Bacharel em 

Zootecnia . Departamento de Zootecnia . Universidade Federal do Ceará; 3Doutoranda em Engenharia Agrícola . 

Departamento de Engenharia Agrícola . Universidade Federal do Ceará; 4Bacharel em Zootecnia . Departamento de 

Zootecnia . Universidade Federal do Ceará; 5Professor adjunto . Departamento de Engenharia Agrícola . Universidade 

Federal do Ceará; 6Professora adjunta. Departamento de Engenharia de Alimentos . Universidade Federal do Ceará 

 

Resumo:  

Os fatores estressantes atrelados ao manejo pré-abate, promovem uma resposta fisiológica que contribuem 

para a incidência de desvios na qualidade da carne suína. A região Nordeste, ainda em crescimento no setor 

suinícola, possui poucos dados de manejos associados a perdas pré-abate. Desta forma, o trabalho possui como 

objetivo avaliar a qualidade da carne suína através do pH45 e observar possíveis defeitos de qualidade, pós-

espera pré-abate. O estudo foi realizado em Março de 2020 em um abatedouro situado no município de 

Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Foram analisadas 100 carcaças de suínos em terminação 

com 150 dias de idade. Após o término da sangria eram contabilizados 45 minutos e aferiu-se o pH da paleta 

e do lombo, com o auxílio de um pHmetro (Hanna Instruments ® modelo HI981036). Posteriormente os dados 

foram submetidos à análise de estatística descritiva, a fim de conhecer a média de ambos os cortes dos suínos 

avaliados. O software utilizado foi o Rbase. Os dados evidenciaram que após 45 minutos sucedido o abate 

tanto o lombo (pH45 ≥ 6,2; SE= 0,03), quanto a paleta (pH45 ≥6,3; SE= 0,04) encontravam-se com o pH elevado, 

não sendo observados defeitos do tipo PSE (pálida, flácida e exsudativa). Contudo, o pH45 da paleta encontra-

se elevado, apresentando uma tendência ao desvio de qualidade DFD (escura, firme e seca), possivelmente 

devido ao tempo elevado de transporte e de espera, associados a um elevado período de jejum, tendo em vista 

que o abatedouro em questão não possuía o controle do tempo total de jejum submetido aos animais, desde a 

granja de origem. Desta forma, os animais permaneceram mais tempo em jejum, sendo submetidos a estresse 

térmico e consumindo as reservas energéticas que seriam destinadas a depleção de pH do músculo. Ademais, 

o músculo da paleta apresenta predominância de metabolismo oxidativo, ou seja, uma maior tendência do 

defeito DFD, porém, este fato só pode ser afirmado com a análise do pH24. O não controle do tempo de jejum, 

favorece um pH mais elevado, levando a uma tendência do defeito DFD, evidenciado principalmente na paleta 

suína. 
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Resumo:  

Uma das fases que preocupa o setor suinícola, é a fase pré-abate, que compreende manejos de carregamento, 

transporte, desembarque e espera. Necessita-se de um bom treinamento dos profissionais que atuam na 

condução dos animais, uma vez que, a falta de conhecimento do comportamento e das técnicas de manejo de 

condução dos suínos, contribuem para um baixo bem-estar e para defeitos de carne. Ademais, cada abatedouro 

possui uma logística singular, principalmente na região Nordeste, onde se tem poucos estudos na área. A vista 

disto, objetiva-se avaliar o manejo de desembarque dos animais, considerando o tempo ao desembarcar e os 

manejos adotado. O estudo foi realizado em Março de 2020 em um abatedouro situado no município de 

Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Foram acompanhadas a recepção de 20 carregamentos de 

suínos em terminação com 150 dias de idade. Uma lista foi confeccionada com os manejos observados durante 

o desembarque dos animais, sendo estes: palmas, uso de bastão de madeira (usado no dorso do animal), puxão 

de orelha e rabo, chutes e empurrões. O tempo de desembarque foi cronometrado desde o desembarque do 

primeiro animal até o último. As variáveis de tempo de desembarque e manejos foram analisadas através de 

análise de variância (ANOVA), utilizando o software Rbase. O tempo médio de desembarque foi de 12 min 

com máxima de 38 min e mínima de dois min. O tempo maior de desembarque favoreceu o uso de manejos 

inadequados, para acelerar o fornecimento de animais na linha de abate. O p-valor evidencia que essa 

afirmativa possui menos de 0,1% de casualidade. Ademais, a plataforma de desembarque mal posicionada, 

interferiu no fluxo de descida dos animais, prolongando o manejo e favorecendo o uso do manejo agressivo. 

Após 19 min de desembarque foram observados manejos como empurrões, chutes e o uso do bastão de 

madeira. Já os manejos de palmas e puxão de orelha e rabo foram observados após passados 15 min. Os 

empacamentos e contusões, constantemente relatados no pré-abate, são motivados pelos manejos agressivos e 

intensos, juntamente com a má adequação das instalações. O que pode vir a comprometer o bem-estar e a 

qualidade da carcaça e da carne suína. Os manejos de condução agressivos, foram utilizados quando o tempo 

de desembarque prolongava-se. 
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Resumo:  

A estimativa da temperatura superficial das vacas dá suporte nas estratégias de manejo para mitigação dos 

efeitos do estresse térmico causados pelas condições de ondas de calor extremo, incluindo fatores diretos e 

indiretos relacionados ao sistema de criação. Diante disso, o objetivo do estudo foi estimar a temperatura 

superficial de vacas em lactação criadas à pasto por termografia infravermelha. As condições climáticas no 

período experimental foram coletadas no sistema da NASA Power Ceres para caracterização das condições 

ambientais. A temperatura superficial das vacas foi medida na região lateral dos animais, utilizando uma 

câmera termográfica infravermelha (Testo® 880), com coeficientes de emissividades 0,95. Foram capturadas 

três imagens de cada animal em três períodos de coleta por 3 dias contínuos. As imagens térmicas foram 

processadas para gerar dados de temperatura superficial e analisadas por teste de t para duas amostras, 

comparando os períodos de manhã (9h) e tarde (16h) com o período de maior incidência de radiação solar 

(12h) no Minitab19. A temperatura média do ar foi de 25.78 °C (mín. 22.15 °C e máx. 29.50 °C), com umidade 

relativa média 84.17%, velocidade média do vento 1.41 m/s, com precipitação média de 2.78 mm/dia. A 

temperatura superficial dorsal média das vacas no horário da manhã foi 34.23±1.30 °C, no horário de meio-

dia foi 34.84±1.49 °C e no horário da tarde foi 35.79±2.06 °C. No período da manhã as vacas apresentaram 

menor temperatura superficial comparado ao horário de 12h (p = 0,001), o período do meio-dia apresenta 

maior incidência de radiação solar na região com aumento de temperatura do ar com queda da temperatura a 

partir das 16h. No período da tarde (16h) a temperatura superficial foi maior comparado ao meio-dia (p = 

0,001) indicando que o período de maior temperatura do ar aliados a umidade alta afetaram a temperatura 

superficial das vacas que ficam expostas em piquetes pastejando com pouco acesso a sombra nesse período. 

Logo, os valores de temperatura superficial aumentam ao longo do dia mostrando maiores valores na parte da 

tarde em função de maior temperatura do ar e a exposição à incidência direta de radiação solar. As imagens 

térmicas das vacas mostraram maior temperatura superficial dorsal no final da tarde comparado ao horário da 

manhã e do meio-dia, indicando uma maior necessidade de dissipação de calor pelos animais a partir do meio-

dia em sistema de criação à pasto na região da savana amazônica. 
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Resumo:  

O Brasil é um dos maiores consumidores de carne bovina no mundo. É crescente a preocupação da sociedade 

em relação ao bem-estar dos animais e a qualidade da carne. Sabe-se que os sistemas de criação vêm evoluindo 

com a utilização de técnicas de manejo e instalações, que proporcionem o bem-estar para os animais de 

produção. Contudo, boa parte da população permanece alheia a essas informações. u-se, neste trabalho, avaliar 

o grau de conhecimento dos consumidores sobre bem-estar de bovinos de corte na cidade de Fortaleza (CE). 

As entrevistas foram realizadas durante o período de maio a agosto de 2021, com o método "survey", comum 

em pesquisas de opinião pública de mercado e pesquisas sociais. Nesse, há realização de uma entrevista, na 

qual várias perguntas relacionadas ao tema estudado são feitas aos participantes, por meio da aplicação de um 

questionário estruturado, com perguntas fechadas obrigatórias para obter padronização na coleta de dados. 

Visto que a pesquisa foi realizada durante o período da pandemia, os questionários foram aplicados por meio 

digital utilizando a ferramenta Google Forms. O estudo apresentou caráter descritivo e quantitativo. A análise 

de dados foi realizada com a quantificação dos questionários, para o qual foi aplicado o método de tabulação 

simples, ou seja, contagem simples da frequência de cada categoria. Foram entrevistadas 233 pessoas 

residentes em Fortaleza (CE). De acordo com as respostas, 74,2% dos consumidores já ouviu falar sobre bem-

estar animal. Destes, 34,3% julga que os animais são submetidos a algum tipo de sofrimento e 79% acredita 

que a forma como os animais são tratados pode interferir sobre a qualidade da carne. Cerca de 61,4% acha 

fundamental conhecer os métodos utilizados para criação e abate dos animais, para tornar mais consciente a 

escolha da carne no momento da compra. Em torno de 74,2% do total, gostaria que as redes de supermercado 

oferecessem carne produzida de acordo com as normas de bem-estar. Aproximadamente 76% dos 

consumidores está disposto a comprar carnes certificadas. Porém, considerando o preço do quilograma da 

carne, apenas 37,8% afirmou pagar entre 3 e 5% a mais pela carne certificada, enquanto 42,9% do total 

concordou apenas, parcialmente, em investir mais para consumir esse alimento. Dessa forma, o estudo 

evidencia interesse dos consumidores sobre o bem-estar dos bovinos e carne certificada, e a necessidade de 

ampliar a divulgação sobre essa área aos consumidores e sociedade em geral. 

Palavras-chave: bovinocultura; pesquisa de opinião; certificação; ;  
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Resumo:  

A realização de observações comportamentais até o período de desmame, pode auxiliar na melhoria das 

práticas de manejo dos animais, contribuindo para a produtividade e redução do estresse. Dessa forma, presente 

estudo objetivou descrever o comportamento de ovelhas e cordeiros da raça Rabo Largo quando submetidos à 

desmama intermitente. Foram utilizadas quatro matrizes da raça Rabo Largo e suas respectivas crias, com 

idade média de 45 dias. A alimentação, composta por feno de Tifton e ração concentrada, foi fornecia três 

vezes/dia, às 8h, às 12h e às 17h da tarde, e água a vontade. Foram realizadas duas observações diárias, às 12h 

e às 16h30min, com duração de 30 minutos cada, por quatro dias consecutivos. As ovelhas eram separadas das 

crias ao meio dia, de modo que pudessem ter contato visual, permanecendo assim até às 17h. Foi realizada 

uma avaliação focal, por 1 minuto, perfazendo 6 observações/animal ao longo dos trinta minutos de cada 

momento de observação. Os comportamentos expressos serviram um etograma previamente definido na 

literatura (comendo, ruminando, bebendo água, andando, brincando, de pé, em repouso, outros 

comportamentos, tentativa de fuga, vocalização), bem como seu escore de agitação. Com relação ao 

comportamento das ovelhas, pôde-se observar que no horário das 12h, devido ao fornecimento da alimentação, 

elas pouco interagiam com as crias ou apresentavam outros comportamentos, pois estavam comendo, 

mostrando-se pouco agitadas. O mesmo comportamento foi observado para as crias, que passavam maior parte 

do tempo comendo no cocho. Estas também demonstraram, principalmente, os comportamentos de andar, 

vocalizar e tentativa de fuga, descritos no etograma, porém apresentaram-se pouco agitadas. No turno da tarde, 

no horário das 16h30min, foi observado que as ovelhas se mostraram mais agitadas, procuraram com maior 

frequência as crias e vocalizaram mais, possivelmente pela falta de comida no cocho, que só era fornecida após 

a observação, ou outra forma de distração. As crias apresentaram comportamento similar, expressaram o dobro 

de vocalizações (5.8 vs. 12.8), apresentando grau de agitação mais elevado. No período da tarde, elas também 

manifestaram comportamentos como brincar, em repouso e outros, no entanto, em menor frequência. Conclui-

se, que a oferta de alimento no momento da separação reduz o estresse tanto das ovelhas quanto de suas crias, 

sendo necessário enriquecer o ambiente ao longo do período de separação para favorecer o bem estar. 
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Resumo:  

Os sistemas de criação no Nordeste são em sua maioria extensivos, o que se reflete muitas vezes nos baixos 

índices produtivos. A criação intensiva, por sua vez, apresenta-se como alternativa para melhoria dos índices 

produtivos da criação de ovinos de corte no nordeste brasileiro, contudo, pode ocasionar problemas 

relacionados ao comportamento e à qualidade de vida dos animais. Dessa forma, sistemas mais intensivos e 

em regiões semiáridas podem ser utilizados para atender às necessidades fisiológicas, comportamentais e 

psicológicas dos animais. Em se tratando de manejo, uma alternativa para o sistema intensivo de ovinos de 

corte, seria a utilização do enriquecimento ambiental com o objetivo de minimizar comportamentos, visto que 

animais em sistemas intensivos tendem a apresentar comportamentos monótonos ou agressivos. Diante desse 

contexto, este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a utilização do enriquecimento ambiental sobre o 

comportamento de ovelhas da raça Santa Inês criadas em sistema intensivo. Foram utilizadas 15 ovelhas 

adultas da raça Santa Inês, não prenhes e não lactantes, com peso vivo médio de 43,2±5,0Kg. O delineamento 

experimental foi o de amostras pareadas, dividido em dois períodos de seis dias, sendo três para adaptação e 

três para coletas de dados. Foram utilizados como objetos enriquecedores vassouras, música com frequência 

de 528 Hz, incenso e interação com os manejadores. Foram avaliadas as frequências (em porcentagem) de 

comportamentos normais e anormais em dois tratamentos experimentais (sem e com enriquecimento 

ambiental). Com a aplicação do enriquecimento ambiental foi possível observar redução nos comportamentos 

de luta, competição e agressão, dupla cabeçada e competição no cocho, com exceção da vocalização, que 

apresentou maior frequência com a aplicação do enriquecimento ambiental. Já em relação aos comportamentos 

normais, o enriquecimento ambiental proporcionou maior frequência desses, principalmente para deitado, 

consumindo alimento e em pé. Ovelhas Santa Inês criadas em sistema intensivo e submetidas ao manejo de 

enriquecimento ambiental apresentam bem-estar mais positivo, pois reduzem a frequência dos 

comportamentos anormais e aumentam a expressão de comportamentos normais. 
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Resumo:  

Os sistemas de criação de animais de produção estão passando por questionamentos de toda a sociedade. 

Dentre estes a criação de suínos se destaca, principalmente devido às instalações utilizadas e pelo manejo dado 

aos animais. Porém, existem várias técnicas de manejo que visam proporcionar melhores condições de criação, 

ambiência e vida para estes animais e que, muitas vezes, não são conhecidas pela sociedade. u-se neste trabalho 

avaliar a percepção do consumidor sobre bem-estar na produção de suínos em granjas industriais na cidade de 

Fortaleza - CE. As entrevistas foram realizadas durante o período de maio a agosto de 2021, com o método 

"survey", comum em pesquisas de opinião pública de mercado e pesquisas sociais. Neste há a realização de 

uma entrevista, na qual várias perguntas relacionadas ao tema são feitas aos participantes por meio da aplicação 

de um questionário estruturado com perguntas fechadas obrigatórias para obter padronização na coleta de 

dados. Como a pesquisa foi realizada durante o período da pandemia, os questionários foram aplicados por 

meio digital utilizando a ferramenta Google Forms. O estudo apresentou caráter descritivo e quantitativo. A 

análise de dados foi realizada com a quantificação dos questionários, para o qual foi utilizado o método de 

tabulação simples, ou seja, a contagem simples da frequência de cada categoria. A maior parte dos 

entrevistados foi de mulheres, correspondendo a 56,7% do total, e a faixa etária predominante foi de 18 a 28 

anos (66,7%). Cerca de 34,7% dos entrevistados afirma consumir carne entre 2 a 3 vezes na semana, e destes 

49% afirma comer carne suína raramente, enquanto 24,7% consome uma vez na semana. Em torno de 72% 

dos entrevistados já ouviu falar sobre bem-estar animal. Dentre os que conhecem o tema, 46,7% afirma saber 

o que é um produto certificado para bem-estar, e 58% destes está disposto a pagar mais caro por um produto 

certificado. Em torno de 92,7% do total acredita que o bem-estar dos animais durante a criação influencia 

diretamente a qualidade da carne. Contudo, 42,7% das pessoas afirmam não ter nenhum conhecimento sobre 

sistemas de criação de suínos. 27,7% dos interrogados acredita que os animais são tratados inadequadamente, 

e 36% crê que os animais passam por crueldade. Assim, percebe-se o desconhecimento de sistemas de criação 

de suínos, bem-estar e a crença de que muitos destes animais sofrem maus tratos durante sua vida por parte da 

maioria dos consumidores em Fortaleza.  
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Resumo:  

A coturnicultura tem exercido importante papel na avicultura industrial, sendo o segmento que obteve maior 

desenvolvimento nos últimos anos. No entanto, apesar dessa evolução, os coturnicultores ainda encontram 

dificuldades para que haja a maximização da produção. O ambiente de criação representa um dos principais 

fatores que pode prejudicar o desempenho das aves, pois observa-se que esse fator influencia diretamente o 

comportamento desses animais, podendo interferir significativamente no seu grau de bem-estar, pois as aves 

tendem a mudar seu comportamento frente as variações do ambiente em que estão inseridas. Assim, objetivou-

se avaliar o comportamento de codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica) na fase de postura em 

diferentes ambientes térmicos, alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de fitase (0, 500, 1000, 1500 

e 3000 FTU). As codornas foram submetidas às temperaturas de 24°C (conforto), 30°C e 36°C (estresse por 

calor). Os comportamentos avaliados foram: presença no bebedouro, no comedouro, bicagem não agressiva, 

ofegação, deitadas na gaiola, em movimentos que caracterizasse conforto e comportamento de ócio, em que 

as codornas não demonstravam atividade aparente. Os comportamentos foram medidos por meio de frequência 

de ocorrência e os resultados foram avaliados por meio do método de agrupamento hierárquico aglomerativo 

e pelo coeficiente de correlação cofenético. As codornas submetidas a temperatura de 36°C apresentaram maior 

diferença na frequência de comportamentos dentre as temperaturas estudadas. Neste ambiente, verificou-se 

maior frequência de ocorrência dos comportamentos de estresse, como ofegação, deitadas na gaiola, em ócio 

e com maior presença no bebedouro, sendo este relacionado ao balanço hídrico negativo decorrente dos 

mecanismos termorregulatórios acionados pelo calor. A presença no comedouro apresentou frequência de 

ocorrência similar nas temperaturas mais baixas (24ºC e 30ºC) e nos grupos que receberam dieta com maiores 

níveis de fitase (1500 e 3000 FTU). O coeficiente de correlação cofenético para os comportamentos agrupados 

dentro dos tratamentos foi de 0,87 e para as temperaturas dentro dos comportamentos isolados de 0,97. Dessa 

forma, pode-se concluir que os maiores níveis de fitase na dieta contribuíram para que não houvesse redução 

de consumo alimentar quando submetidas até 30ºC, porém acima dessa temperatura as codornas apresentaram 

reações comportamentais condizentes com situações de estresse por calor. 

Palavras-chave: Bem-estar animal; coturnicultura; enzimas exógenas; etologia;  
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Resumo:  

A coturnicultura vem crescendo de forma considerável no mercado avícola brasileiro, e nos últimos anos tem 

sido crescente a preocupação pelo bem-estar animal tendo em vista a conscientização da sociedade e as 

exigências do mercado para comercialização dos produtos de origem animal. O ambiente de produção 

influencia diretamente no desempenho das aves, e as altas temperaturas são consideradas um dos principais 

fatores de perdas produtivas na criação desses animais em regiões de clima tropical. A utilização de enzimas 

exógenas, a exemplo da fitase, tem sido associada positivamente à redução do incremento calórico da ração 

decorrente do menor calor metabólico gerado no processo digestório. No entanto, a literatura ainda é escassa 

de informações de como o uso de enzimas pode auxiliar os mecanismos termorregulatórios, em especial nas 

respostas fisiológicas de codornas japonesas na fase de postura. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar a 

termorregulação de codornas japonesas (Coturnix coturnix japônica) alimentadas com superdosagens de fitase 

por meio de análise de imagens termográficas. Foram utilizadas 90 codornas em postura, distribuídas em 3 

ambientes térmicos, a saber: conforto (24ºC) e estresse por calor (30ºC e 36ºC). As aves receberam dietas à 

base de farelo de milho e soja, com 5 níveis de inclusão de fitase (0, 500, 1000, 1500 e 3000 FTU). Foram 

coletadas imagens térmicas de três regiões corporais dos animais: face, área com penas (dorso) e patas, 

utilizando-se uma câmera termográfica Fluke (modelo TiX500), sendo as imagens analisadas por meio do 

software Fluke SmartView (versão 1.1.5). As codornas que foram alimentadas com superdosagens da enzima 

fitase 1000, 1500 e 3000 FTU apresentaram melhores respostas termorregulatórias nos ambientes térmicos 

avaliados, demonstrando a eficiência no uso da enzima acima do nível sugerido pela indústria. Observou-se 

que as regiões desprovidas de penas, consideradas importantes janelas térmicas em aves, foram as mais 

eficientes no processo de termorregulação, sendo as patas a região que apresentou a maior variação de 

temperatura, evidenciando a importância da vascularização dessa região para as perdas de calor sensível para 

o meio. Por meio do mapeamento infravermelho pode-se concluir que o uso de superdosagens de fitase 

auxiliam os processos termorregulatórios de codornas japonesas, sendo as áreas desprovidas de penas 

importantes regiões para termólise, quando esses animais se encontram sob altas temperaturas. 

Palavras-chave: Bem-estar animal; enzimas exógenas; termografia infravermelha; termorregulação;  
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Resumo:  

Índices de conforto térmico são utilizados para avaliar o impacto de fatores ambientais sobre as respostas 

fisiológicas e produtividade animal. O objetivo do trabalho foi avaliar a correlação de índices de conforto 

térmico com variáveis fisiológicas de ovelhas criadas na região sudoeste do Piauí. O experimento foi 

conduzido em fevereiro de 2020, no Setor de Pequenos Ruminantes CTBJ/UFPI, Bom Jesus-PI. Foram 

utilizadas 16 ovelhas Santa Inês criadas em pastagem de Andropogon gayanus, com média de idade de 6 anos 

e condição corporal de 2,5. Foram registradas a temperatura (TºC), umidade relativa (Um%), temperatura de 

globo negro (TGN) e calculados o índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU= TGN + 0,36* TºC 

+ 41,5) e o índice de temperatura e umidade (ITU)= TºC -{( 0.31-0.31Um%)(T°C-14.4)}. Foram aferidas a 

frequência respiratória (FR em movimentos por minuto), frequência cardíaca (FC em batimentos por minuto), 

temperatura retal (TR em ºC) e motilidade ruminal (MR em movimentos por 2 minutos), às 08 e 16 horas, 

durante 14 dias consecutivos. Os dados foram comparados entre os períodos pelo teste de Tukey (p≤0,05). Foi 

realizado teste de correlação de Pearson (p≤0,05) entre os dados climáticos e variáveis fisiológicas. Os 

resultados foram maiores (p<0,05), no período vespertino do que no período matutino, sendo obtidas, 

respectivamente, médias de: TºC de 27,1 e 32,6; Um% de 77,3 e 56,8; o ITGU de 76,9 e 81,5, ITU de 30,0 e 

35,4, FC de 84,6 e 112,5; FR de 39,3 e 67,3; TR de 38,3 e 39,2 e MR de 1,9 e 3,3. O ITU e ITGU obtidos 

indicam ambientes que podem levar ao estresse térmico severo. De todos os parâmetros fisiológicos analisados, 

observou-se maiores correlações significativas (p<0,01) de FR e TR com ITU e ITGU (r=0,4 e r=0,5, 

respectivamente), o que confirma que FR e TR são os principais indicadores de termorregulação de ovinos e 

uma efetiva termorregulação e adaptação desses animais as condições climáticas locais. Com relação a 

frequência cardíaca obteve-se correlação significativa (p<0,01, r=0,34 com ITGU e r=0,23 com ITU), o que 

pode ser explicado pela intensidade de estresse térmico ou do manejo. A MR não apresentou correlação 

significativa (p>0,05) com ITU e ITGU, demonstrando que o animal se alimentou independente das condições 

ambientais. A correlação das variáveis fisiológicas e índice de conforto térmico indicam adaptação de ovelhas 

Santa Inês às condições climáticas do local do estudo. 
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Resumo:  

Os cães vêm cada vez mais ocupando lugares nos lares humanos, sendo considerados por muitos como 

membros da família, passando maior parte do tempo sem acesso a rua. O passeio é uma estrategia utilizada 

para desestressar esses animais, porém observar as condições ambientais em que os cães experimentam durante 

uma caminhada e os fatores que podem afetá-los negativamente devem fazer parte das estratégias de melhoria 

do bem-estar desses animais. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar a percepção dos tutores de cães da 

raça Husky Siberiano acerca da influência do ambiente térmico sobre o grau de bem-estar desses animais. Para 

isto, 626 proprietários de Husky Siberiano foram entrevistados, com base em um questionário online contendo 

3 perguntas: 1) Frequência de passeio; 2) Critério de escolha do horário do passeio; 3 ) Percepção dos tutores 

quanto ao incômodo dos cães quando experimentam estresse por calor. Dentre os critérios de escolha do 

horário do passeio, a preocupação com a radiação solar e a disponibilidade de tempo foram os mais apontados 

em todos os horários. O horário das 10:00 às 16:00h, quando a temperatura e nível de radiação solar são mais 

elevados em dias de céu aberto, foi o menos escolhido pelos proprietários para o passeio. É possível observar 

que a maioria dos entrevistados escolhem os horários de menor carga térmica radiante para passear com os 

seus cães. É provável que a escolha do horário em função da carga térmica radiante seja um indício de que há 

uma percepção do proprietário de que o ambiente térmico influência no bem-estar dos cães. A distribuição dos 

dados mostra uma tendência de os proprietários não associarem a frequência e o critério de passeio ao 

incômodo com calor em um período específico do dia. Neste contexto, a falta de conhecimento dos 

proprietários sobre os aspectos relacionados ao comportamento e à termorregulação, contribui 

consideravelmente para o grau de bem-estar dos cães da raça Husky Siberiano criados no Brasil, além de 

aumentar os riscos de problemas graves decorrentes do estresse por calor. Portanto, estudos avaliando as 

respostas comportamentais e fisiológicas de diferentes raças de cães são necessários, a fim de fornecer 

informações concretas acerca da influência do clima tropical sobre esses animais. 
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Resumo:  

Cães são animais sensíveis às mudanças de temperatura e algumas raças criadas no Brasil apresentam 

características fenotípicas desfavoráveis para a termólise. Regiões de clima tropical sempre representaram 

grandes desafios para muitos animais e, por esse motivo, as raças de cães menos tolerantes a essas condições 

podem ter o seu bem-estar comprometido, além de correrem riscos de desenvolverem problemas de saúde 

relacionados ao estresse por calor severo e constante. Deste modo, objetivou-se, a partir deste estudo, avaliar 

as respostas termorregulatórias de cães da raça Labrador Retriever durante caminhada ao ar livre, com 

exposição a diferentes níveis de temperatura radiante média. Foram coletadas temperatura retal (ºC), 

temperatura de pele (ºC), temperatura de pelame (ºC), frequência respiratória, bem como os seguintes dados 

ambientais: temperatura ambiente (ºC), umidade relativa do ar (%), temperatura de globo negro ao sol e à 

sombra (ºC) e temperatura do solo (ºC). Análises exploratórias foram realizadas para descrição de média, 

valores máximos e mínimos das variáveis ambientais e fisiológicas. Os resultados deste estudo mostram 

claramente os efeitos da elevada carga térmica radiante sobre respostas fisiológicas de cães, a partir da 

considerável elevação de temperatura retal, é possível observar o quanto os valores de Tretal podem aumentar 

rapidamente em condições de TRM acima dos 30°C. A taxa respiratória é significativamente influenciada pela 

radiação solar e aumentou de acordo com o aumento da TRM. Emtemperatura radiante média muito alta a 

frequência respiratoria se encontrava em 267 resp/min no minuto "0", com aumento acentuado até atingir 323 

resp/min de pico, no min 12. A temperatura de pelame e de pele durante a caminhada ocorrem de maneira 

proporcional ao aumento da carga térmica radiante. Conclui-se que temperaturas radiantes médias acima dos 

40°C alteraram os parâmetros fisiológicos dos cães de maneira preocupante durante caminhada de apenas 12 

minutos. Portanto, expor cães a condições de temperatura radiante média semelhantes ou superior a 40°C, em 

caminhadas por períodos mais longo do que o realizado nesta pesquisa, representa graves riscos de saúde para 

esses animais, comprometendo a sua homeostase e, consequentemente, o seu bem-estar. 
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Resumo:  

Todos os animais, incluindo aqueles explorados para a produção de alimento, possuem capacidade de sentir, 

o que lhes confere tratamento digno e direitos. Para avaliação criteriosa das condições de bem-estar a que estão 

submetidos durante o processo produtivo existe um padrão mundialmente conhecido, garantindo-lhes cinco 

liberdades incondicionais. São inúmeras as formas científicas de se avaliar o bem-estar e, por consequência, o 

comportamento desses animais, uma delas é a utilização da câmera termográfica infravermelha para 

mensuração do estresse calórico através da aferição da média das temperaturas de superfície corporal sistêmica. 

A técnica vem sendo difundida em pesquisas desse cunho, principalmente por não ser invasiva e por poder ser 

realizada a campo, com os animais dentro da rotina normal. O experimento foi realizado na Fazenda Pedra 

Preta no município de São Luís de Montes Belos/Goiás, utilizando 16 machos e 29 fêmeas de animais oriundos 

do cruzamento industrial entre Belgian Blue e Nelore. Os dados de temperatura foram coletados com o auxílio 

do termógrafo Flir I3 e foram analisados estatisticamente em esquema fatorial 2×3 em delineamento 

inteiramente casualizado, proporcionando seis tratamentos. Os tratamentos consistiram em animais de 

diferentes sexos (machos e fêmeas) × com três diferentes pelagens (branco, malhado e preto). Foram coletadas 

temperaturas de superfície corporal às 8, 10, 14 e 16 horas, nas regiões chanfro, costado direito, cupim direito, 

garupa direita, costado esquerdo, cupim esquerdo e garupa esquerda. Não houve diferença significativa entre 

os sexos, porém houve em relação as diferentes pelagens, onde os animais pretos apresentaram maior 

temperatura corporal média (37,67°C) em relação aos malhados (37,09°C), que por sua vez apresentam-se 

mais quentes quando comparados aos brancos (36,17°C). Dentre os comportamentos observados nos animais 

houve diferença significativa tanto do sexo quanto das pelagens quando expostos ao sol, o mesmo não 

aconteceu sob efeito da sombra, apontando a influência do estresse calórico nas condições de estudo. Os dados 

corroboram com a literatura e mostram claramente que a termografia infravermelha pode auxiliar no dia-a-dia 

do trabalho a campo, possibilitando encontrar aspectos que infrinjam o bem-estar animal, sejam eles para apoio 

as tomadas de decisões na produção ou na reprodução animal, garantindo ao produtor rural assertividade e ao 

profissional maior segurança na atuação. 
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Resumo:  

O Semiárido Brasileiro é uma região de grande potencial produtivo de ovinos, no entanto a sazonalidade do 

clima pode ter impacto direto na produção, qualidade de pastagem e no bem-estar animal. Devido às altas 

temperaturas no período de estiagem, pode haver mudança na condição fisiológica dos animais, afetando o 

consumo e o desempenho animal. Nesse sentido objetivou-se avaliar a frequência cardíaca e respiratória de 

ovinos suplementados a pasto com diferentes dietas. O experimento foi conduzido em pasto de capim-tanzânia 

('Panicum maximum' cv. Tanzânia) na Fazenda Experimental Vale do Curu em Pentecoste-CE, no mês de 

setembro de 2022, em um delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos (farelo de soja-FS ou 

farelo de mamona industrialmente destoxificado-FM como fonte proteica no suplemento) e 8 repetições 

(matrizes ovinas da raça Morada Nova variedade vermelha, com peso corporal médio de 38,00 kg). Foram 

avaliadas a frequência respiratória (FR) e a frequência cardíaca (FC), durante três dias consecutivos nos 

seguintes horários: 07:00 às 08:00; 12:00 às 13:00 e 17:00 às 18:00 horas. Após as avaliações os dados foram 

submetidos ao teste Tukey, a 5% de probabilidade. Não houve diferença (P>0,05) na FR nos tratamentos de 

FS (39.25) e FM (38.07) nem na FC entre os tratamentos FS (117.48) ou farelo de mamona industrialmente 

destoxificado-FM (120.04) como fonte proteica no suplemento, indicando que o farelo de mamona pode não 

ter influência nos parâmetros fisiológicos dos animais. Houve diferença (P<0,05) entre os horários apenas para 

a FR de 07:00 às 08:00 (36.96) e 12 às 13h (43.18) indicando que no horário de 12 às 13h os animais podem 

se encontrar em estresse térmico e aumentar a frequência respiratória. O horário de 12:00 às 13:00 horas pode 

provocar estresse nos animais, sendo necessários alternativas para diminuir esses impactos da temperatura no 

animal. A dieta contendo farelo de mamona industrialmente destoxificado não alterou a frequência cardíaca 

nem respiratória dos animais.  

Palavras-chave: ovinocultura; forragicultura; nutrição animal; ;  
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Resumo:  

Feiras agropecuárias são realizadas por todo o país com o intuito de divulgar as novidades do mercado e 

qualidade genética expondo animais. Os parâmetros fisiológicos dos animais estão diretamente ligados com 

seu bem estar e produtividade, fatores importantes, onde os animais devem estar desempenhando suas 

características da melhor forma. u-se com este trabalho avaliar a interferência dos momentos de grande 

movimentação de visitantes sobre alguns parâmetros fisiológicos de bovinos reprodutores na 69° ExpoCrato. 

As aferições dos parâmetros foram realizadas em galpões abertos, onde os animais possuíam cama de bagaço 

de cana, água e alimentação várias vezes ao dia, entre os dias 11 e 16 de julho de 2022, foram utilizados 4 

animais machos adultos, sendo dois da raça Nelore e dois Gir, as coletas foram realizadas duas vezes ao dia, 

no período da manhã, às 09:30h tendo baixa quantidade de visitantes nos pavilhões e à tarde as 15:30h 

possuindo maior movimentação. Para aferição foi utilizado termômetro digital para temperatura retal (TR), 

infravermelho sensor a laser utilizado para temperatura da superfície corporal (TSC), onde os pontos foram: 

cabeça, canela, abdome, testículo e garupa; frequência cardíaca (FC) com estetoscópio e respiratória (FR) 

através de observação. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as diferenças significativas 

entre as médias foram estudadas pelo teste de Tukey a 5%. Os animais Nelores obtiveram valores médios na 

parte da manhã e tarde respectivamente: TR 38,26±0,05a e 38,63±0,03a, FR 41,66±1,90ª e 44,66±1,98a, FC 

86,16±1,96a e 100,00±2,69a e TSC 36,45±0,02a e 36,48±0,05a e para Gir: TR 38,25±0,04a e 38,56±0,05a, FR 

36,66±1,73a e 38,33±1,55a, FC 88,66±2,72a e 81,66±2,29a e TSC 36,27±0,02a e 36,42±0,02a. Após avaliação 

dos dados observou-se que a TR de ambos estão dentro do parâmetro de conforto térmico (38-39,5°C); FR os 

valores estão acima do recomendado (12-36 movimentos/min); FC apresenta valor acima do recomendado 

(36-60 batimentos por min) e avaliação de TSC estando dentro do parâmetro, observando o período da tarde 

com maior variação do recomendado. Conclui-se que os animais em exposição agropecuária são submetidos 

a um período de grande estresse tendo alterações nos seus parâmetros fisiológicos relacionando ao conforto 

animal, principalmente nos horários de grande trânsito de pessoas nos pavilhões podendo ocasionar distúrbios 

alimentares, baixa produtividade, qualidade do sêmen e entre outros. 

Palavras-chave: Temperatura Retal; Temperatura da Superfície Colporal; Frequência Cardiaca ; Frequência 

Respiratoria; Bem Estar 
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Resumo:  

Os cavalos desde os primórdios, por sua versatilidade, sempre conquistaram novos espaços na sociedade a 

serviço do homem. Até os dias atuais é expressiva a utilização dos cavalos nos centros urbanos como animal 

de tração, mas, as práticas de manejos inadequadas, maus tratos, são fatores que repercutem negativamente na 

sociedade. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil e os índices morfométricos de equinos de 

tração na região urbana de Maceió-AL. Foram utilizados dados de 60 equinos de tração no período de 2018 à 

2022, sendo 25 machos e 35 fêmeas, com média de peso estimado para fêmeas de 263,34 ± 50,83, e machos 

de 276,82 ± 55,34. Através das medidas morfométricas coletadas, foram avaliados os seguintes índices 

morfométricos: Índice Corporal (ICorp); Índice de Compacidade 1 (IComp1); Índice de Compacidade 2 

(IComp2); Índice de Conformação (IConf); Índice Dáctilo-Torácico (IDT); Índice de carga 1 (IG1) e Índice 

de carga 2 (IG2). O índice corporal dos equinos de tração na região urbana de Maceió, apresentaram média de 

0,90 ± 0,04, são animais considerados longilíneos, características de animais mais leves, corpo esguio, aptos 

para sela. Os índices de IComp1 e o IComp2 (2,03 ± 0,54 e 7,30 ± 0,96, respectivamente) e o IConf com média 

de 1,70 ± 0,21, afirmam que os equinos de tração do município de Maceió, são animais de sela. Ao utilizar 

esses animais nas atividades de tração, com esforço físico prolongado e cargas exigindo mais do que esses 

animais podem suportar, acarreta em diversos problemas para saúde do animal, principalmente, no sistema 

locomotor. Analisando o IDT os machos com média de 0,116 ± 0,05 são classificados como animais de tração 

pesada, e as fêmeas com média de 0,112 ± 0,01, são animais de tração ligeira. Esse foi o único índice que 

classificou os animais como aptos para tração, é preciso ressaltar que a circunferência da canela é sensível 

quanto o local da aferição (que pode ter variações em cm) e por afecções no sistema locomotor, associado a 

negligencias quanto ao peso da carga, período de trabalho, porte físico, os manejos nutricionais e sanitários 

que os animais de tração são submetidos. Analisando os índices de carga 1 e 2, verificou-se que os equinos 

avaliados podem suportar peso médio de 94,92 ± 11,74 ao trote ou a galope, e 162,71 ± 20,13 ao passo. Com 

isso, o perfil do equino de tração da região urbana de Maceió-AL, são de animais longilíneos, leves com 

indicação dos índices morfométricos para sela. 
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Resumo:  

Os cavalos, desde sua domesticação, tiveram sua funcionalidade associada à tração, com a finalidade de 

auxiliar na agricultura como meio de transporte e como máquinas vivas tendo sua força empregada para o 

desenvolvimento socioeconômico da humanidade. Contudo, mesmo em tempos modernos, ainda se observa a 

sua exploração para o trabalho diário nos centros urbanos e rurais como veículo de tração animal. Dessa forma, 

o objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros morfométricos para determinar as aptidões de cavalos 

utilizados em tração na região urbana de Maceió-AL. Foram utilizados dados de 60 equinos de tração no 

período de 2018 à 2022, sendo 25 machos e 35 fêmeas. Para as medidas morfométricas foi utilizado uma fita 

métrica, para aferir as medidas lineares e circunferências corporais. Foram aferidas as medidas de: 

Circunferência torácica (CTórax); Comprimento corporal (CCorp); Altura da cernelha (ACern); Largura do 

peito (LPeito); Circunferência da canela (CCan). A circunferência torácica teve valor médio e desvio padrão 

de 1,52 ± 0,11, com resultados para macho de 1,54 ± 0,11 e para fêmeas de 1,56 ± 0,11, é preciso que esse 

parâmetro seja avaliado com outros parâmetros (como altura da cernelha e comprimento corporal) para 

determinar se os equinos possuem conformação adequada para transportar cargas. Com relação ao 

comprimento corporal, os equinos tiveram média de 1,36 ± 0,09, sendo, média de 1,38 ± 0,09 para machos, e 

1,35 ± 0,09 para fêmeas. Dessa forma, os equinos avaliados apresentaram corpo mais comprido, e analisando 

em conjunto com a circunferência torácica se mostram animais esguios, tornando-se inadequada sua utilização 

na atividade de tração. A média geral da altura da cernelha foi de 1,37 ± 0,06, com resultado para os machos 

de 1,38 ± 0,07, e fêmeas de 1,36 ± 0,06. Portanto, os equinos avaliados foram classificados como pequeno 

porte. Os resultados obtidos para a largura do peito com média geral de 0,30 ± 0,03, para machos de 0,30 ± 

0,04, e para fêmeas, 0,29 ± 0,03. Em termo de circunferência da canela, os equinos de tração de Maceió 

demostraram média de 0,17 ± 0,01, sendo estes, média de 0,18 ± 0,01 para machos e 0,17 ± 0,01 para fêmeas, 

este parâmetro é de extrema importância para avaliar a quantidade de peso que o animal pode suportar, sem 

danificar o sistema musculoesquelético. Diante do exposto, os equinos de tração da região urbana de Maceió, 

possuem medidas morfométricas desconformes para tração, com tipo morfológico para sela. 

Palavras-chave: Equinocultura; Morfologia; Aptidão; ;  
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Resumo:  

As trocas térmicas entre o ambiente e o corpo dos animais são influenciadas diretamente pelo pelame, o 

conhecimento das características dos pelos é fundamental para o conhecimento e soluções sobre 

termorregulação. O objetivo do estudo foi analisar morfológicamente os pelos de vacas mestiças da raça 

Holandesa, criadas na região semiárida equatorial. Foram utilizados 60 animais de 2 rebanhos diferentes, 

Mossoró- RN (5º11'15" de latitude Sul, 37º20'39" de longitude Oeste e 16 metros de altitude) e Limoeiro do 

Norte - CE (5º 08' 44" de latitude Sul, 38º 05' 33" de longitude Oeste e 30 metros de altitude), duas regiões de 

clima semiárido. As amostras dos pelos dos animais foram coletadas com um alicate adaptado, em duas regiões 

(brancas e pretas) de cada vaca, assim foram analisados: comprimento dos dez maiores pelos de cada amostra, 

utilizando paquímetro digital; espessura, utilizando micrômetro digital; densidade, fazendo-se a relação entre 

número de pelos por área (cm2), totalizando 120 amostras. Os dados de comprimento, espessura e densidade 

foram dispostos na forma de média e erro padrão e as regiões preta e branca foram comparadas utilizando-se 

um delineamento inteiramente casualizados (DIC). Em relação ao comprimento, os pelos pretos apresentaram 

média de 11,45 ±0,15 mm, o que diferiu dos brancos 12,84 ±0,23 mm; quanto à densidade, os pelos pretos 

apresentaram diferenças quando comparados aos brancos, com médias de 1103 ±13 pelos/cm2 no pelame 

preto, já os pelos brancos 1156 ±15 pelos/cm2; quanto a espessura, os pelos não diferiram apresentando médias 

de 68,87 ±0,44 µm e 68,98 ±0,59 µm, respectivamente para pretos e brancos. Em conclusão, as vacas mestiças 

da raça Holandesa criadas na região equatorial semiárida apresentam pelos brancos e pretos com a mesma 

espessura, porém os pelos brancos apresentam maior comprimento e densidade do que os pelos pretos. 

Palavras-chave: Bioclimatologia; Bem-estar Animal; Ambiência; ;  
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Resumo:  

Quando em estresse térmico, os animais apresentam mudanças comportamentais e fisiológicas como aumento 

da frequência respiratória, redução na ingestão de alimentos e aumento na ingestão de água. Em conforto, 

demonstram maior eficiência produtiva, resultando em economia de energia corporal, destinada para maior 

produção. Assim, é importante estudar o ambiente térmico de criação de bovinos leiteiros, caracterizando o 

ambiente a partir das necessidades térmicas dos animais em conforto térmico. A presente pesquisa teve como 

objetivo caracterizar o ambiente térmico de criação de vacas leiteiras, através dos Índices de Temperatura e 

Umidade (ITU), Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU). As vacas foram alojadas em piquetes, 

com área sombreada (SBR) e área ao sol (SOL). Os dados foram coletados entre os meses de fevereiro e abril 

de 2021, durante 24 horas, com quatro períodos de coleta: madrugada (00:00 -05:50), manhã (06:00 - 11:50h), 

tarde (12:00 - 17:50h) e noite (18:00 - 23:50h). Os valores de ITU e ITGU calculados foram comparados 

àqueles já validados e considerados ideais ao conforto térmico para bovinos leiteiros, segundo Baêta & Souza 

(1997), para ITGU e Ferreira (2005), para ITU. Para analisar os valores dos índices de conforto térmico foi 

utilizada a carta de controle individual (Controle Estatístico de Processo - CEP). Pode-se observar, após análise 

dos dados e confecção das cartas de controle, para ITU, em ambos os ambientes (SOL e SBR), nos períodos 

da madrugada e noite, as médias colocavam os animais fora da zona de conforto térmico, sendo: madrugada e 

noite: 73,25 e 75,62, situação de estresse ameno; manhã e tarde: 82,29 e 83,11, situação de estresse moderado, 

respectivamente. Para o ITGU, ambos os ambientes (SOL e SBR), durante a madrugada, os valores 

caracterizaram situação de conforto, sendo 71,48 (SOL) e 72,81 (SBR). À noite, os valores foram 73,81 em 

SOL (área externa) e 74,95 em SBR. Nos períodos manhã e tarde, o ambiente SOL apresentou valores de 

ITGU superiores aos observados em SBR, com os animais oscilando entre situação de estresse moderado a 

situação de perigo (78,73 a 81,88). Conclui-se que os períodos de madrugada e noite foram os que 

proporcionaram conforto térmico aos animais (ITGU) e, tanto avaliando ITU quanto ITGU, os animais 

estiveram submetidos a condições estressoras nos períodos da manhã e tarde, em que nenhum ambiente 

conseguiu proporcionar, em sua totalidade, conforto térmico aos animais. 

Palavras-chave: Estresse Térmico; ITU; ITGU; Conforto Térmico;  
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Resumo:  

A caprinocultura é um setor que vem destacando-se as mesorregiões, Paraíba e Pernambuco, que confluentes 

compreendem a maior bacia leiteira caprina do Nordeste Brasileiro. Desta forma, torna-se relevante pesquisar 

e aprimorar metodologias para reduzir os desafios zoossanitários, além de, contribuir com a redução de 

enfermidades infectocontagiosas. Mediante realidade, cita-se especificamente, Agalaxia Contagiosa (AC), 

ocasionada pela bactéria Mycoplasma agalactiae, patologia listada na Organização Mundial da Saúde Animal 

(OIE) de notificação compulsória e imediata a qualquer caso confirmado. : Avaliar a soroprevalência da 

Agalaxia Contagiosa e relacionar aos aspectos zoossanitários, nos rebanhos caprinos da maior bacia leiteira do 

Nordeste. Material e O estudo ocorreu nas mesorregiões, Paraíba e Pernambuco, sendo coletado 937 amostras 

caprinas em 51 propriedades. A seleção dos criadores foi cedida por cooperativas e associações, de forma 

voluntária. Os animais foram identificados e feito coletas de sangue. As análises de amostras ocorreram no 

laboratório de patologia clínica da Embrapa-Caprinos e Ovinos, Sobral/Ce, para realização do teste sorológico, 

Elisa indireto, do laboratório Idexx. Ademais, foi aplicado um questionário, visitas técnicas participativas entre 

técnico-produtor e caminhadas transversais nas propriedades, para conhecer os desafios e aspectos 

zoossanitários em meio a realidade local. Resultado e discussão: Dentre as 51 propriedades coletadas em 

Paraíba/Pernambuco, 49,02% (25/51) foi soropositiva pra AC, enquanto 50,98% (26/51) foi soronegativa, 

associando com os dados zoossanitários obtidos nas regiões, ressaltam-se 72,54% (37/51) dessas propriedades 

possuem assistência técnica, entretanto é relevante citar as principais alterações sintomatológicas nos animais 

como ectima contagiosa 56,86%, ceratoconjuntivite 82,35%, mastite 68,63%, pneumonia com 72,55%, artrites 

49,02% e afeções no sistema nervoso 21,57%. Sendo 98,04% animais vermifugados e 82,35% feito vacinação. 

Sendo um grande impacto no setor produtivo de criação. Diante dos resultados, há uma grande preocupação 

com prevalência da Agalaxia Contagiosa, visto que, afeta tanto os setores socioeconômicos como cultural, já 

que as regiões da Paraíba e Pernambuco tem destaque nacional na produção de leite caprina. Sendo, necessário 

o monitoramento epidemiológico e um plano de controle zoossanitário em prol da saúde única. 

Palavras-chave: Mycoplasma agalactiae; diagnóstico; sorologia; pequenos ruminantes; epidemiologia 
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Resumo:  

A palma forrageira é fonte de água e energia para suplementação de rebanhos no período seco na região 

Semiárida brasileira. Sua qualidade nutricional vem sendo estudada, porém, aspectos precisam ser 

compreendidos como o valor nutritivo em função do estádio de desenvolvimento da planta. Assim, este estudo 

foi realizado para avaliar a composição bromatológica e mineral de Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck em 

diferentes estádios fenológicos. Cladódios do genótipo IPA-Sertânia (IPA-200205) foram coletados de cinco 

plantas em três estádios: jovem (cladódios em expansão, frágeis e localizados nas extremidades distal ou lateral 

da planta), intermediário (cladódios de estrutura rígida e localizados na porção mediana da planta) e maduro 

(cladódios totalmente expandidos, rígidos e localizados logo acima da base). A matéria seca (MS), matéria 

orgânica (MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) foram determinadas com 

métodos clássicos conforme à Association of Official Analytical Chemists (AOAC). As fibras em detergente 

neutro (FDN) e ácido (FDA) foram avaliadas utilizando autoclave. O fósforo (P) foi determinado por 

colorimetria de azul de molibdênio; potássio (K) por fotometria de chama; cálcio (Ca), magnésio (Mg), 

manganês (Mn), ferro (Fe) e zinco (Zn) por espectrofotometria de absorção atômica. O boro (B) foi precisado 

por colorimetria de azometina-H. O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, os dados 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas por teste de Tukey. Não houve diferença (P>0.05) 

nos teores de MO; MM; PB; EE; K; Ca; Mg e Fe entre os estádios fenológicos. Com a maturação dos cladódios 

observaram-se as maiores concentrações (P<0.05) de MS (74,48 g/kg da matéria natural), FDN (299,28 g/kg 

MS), FDA (159,77 g/kg MS) e P (6,70 g/kg MS). Os teores de B e Zn foram maiores nos cladódios jovens 

(68,84 e 77,26 mg/kg MS, respectivamente). Concentração menor de manganês (81,26 mg/kg MS) foi 

observado no estádio maduro. Esses resultados podem ajudar a selecionar cladódios com características 

superiores e otimizar o uso na alimentação animal. As concentrações de minerais tendem a ser maiores em 

cladódios jovens, e as quantidades suprem potencialmente as necessidades nutricionais de ruminantes 

domésticos. 
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Resumo:  

As características funcionais das plantas controlam uma série de respostas agronômicas e ecológicas que 

podem moldar os ecossistemas terrestres. Em uma associação de espécies de gramíneas forrageiras perenes, 

entender as características funcionais das espécies que compõem a associação e o que muda em relação às suas 

monoculturas pode ajudar a entender a dinâmica do desempenho agronômico das espécies e sua forma de 

captura de recursos. Nesse contexto, os objetivos deste estudo foram (i) determinar se a espécie de gramínea 

com melhor desempenho agronômico na monocultura também tem melhor desempenho na associação, e (ii) 

determinar quais mecanismos subjacentes moldam a dinâmica de desempenho agronômico das espécies de 

gramíneas em monocultura e associação. O estudo foi realizado entre o final da primavera de 2020 e o verão 

de 2022 em Piracicaba, São Paulo, Brasil. Os tratamentos foram Andropogon gayanus cv. Planaltina (capim-

andropogon), Panicum maximum cv. Massai (capim-massai) e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã (capim-

piata) cultivados em monocultivo e associação (as três espécies em proporções iguais com base no número de 

sementes viáveis) com quatro repetições, e manejados com alturas pré e pós-corte de 35 cm e 17.5 cm, 

respectivamente. Entre as monoculturas, o capim-piata apresentou maior massa de forragem, e entre as 

espécies na associação o capim-massai. A associação foi moldada pela competição por luz, com o capim-

massai apresentando o melhor desempenho agronômico. As características funcionais das espécies indicaram 

que o capim-massai possui maior ângulo de folhagem e menor índice de área foliar nos 10 cm superiores, o 

que resultou em maior proporção de luz no perfil vertical do dossel e causou rápido alongamento, e resultou 

em maior densidade populacional de perfilhos, sombreando as outras duas espécies da associação e causando 

competição por luz. A menor taxa de alongamento foliar observado para o capim-piata pode ter sido causado 

pela combinação do alto índice de área foliar e menor ângulo da folhagem, resultando em auto sombreamento 

das folhas na base do dossel. O ângulo da folhagem, taxa de alongamento foliar, número de folhas por perfilho, 

e índice de área foliar parecem ser características funcionais que moldam a dinâmica de competição por luz e 

desempenho agronômico das espécies de gramíneas na associação, e que devem ser considerados na escolha 

das espécies de gramíneas que irão compor novas associações de plantas forrageiras. 
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Resumo:  

A diversidade botânica acima do solo pode ser facilmente quantificada em ecossistemas biodiversos a partir 

da identificação taxonômica e morfológica. No entanto, a identificação abaixo do solo pode ser um desafio 

quando não há peças atribuíveis disponíveis. Aqui, descrevemos a calibração de um método baseado em DNA-

cloroplasto com dois objetivos: (i) determinar se a composição botânica de amostras de raízes de misturas 

artificiais de gramíneas forrageiras perenes pode ser estimada com precisão e (ii) aplicar o método em dados 

coletados em campo para determinar a diversidade abaixo do solo e sua relação com a correspondente 

diversidade acima do solo. O estudo aborda três etapas consecutivas: (i) extração de DNA, PCR com gene 

específico plastid rpoA, e sequenciamento, (ii) análises de bioinformática e comparação de DNA com um 

banco de dados online para identificar taxonomia de plantas com base na variação genética e (iii) aplicação do 

método a um conjunto de dados colhidos de um estudo de campo de dois anos. Os tratamentos do método de 

calibração foram quatro misturas artificiais de proporções conhecidas de três espécies de gramíneas forrageiras 

tropicais perenes com base na matéria seca: Andropogon gayanus cv. Planaltina (capim-andropogon), Panicum 

maximum cv. Massai (capim-massai) e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã (capim-piata). As misturas 

artificiais foram: mistura 1 = 33%, 33%, 33%, mistura 2 = 60%, 20%, 20%, mistura 3 = 20%, 60%, 20% e 

mistura 4 = 20%, 20%, 60% respectivamente. Os dados de campo foram coletados uma vez a cada estação do 

ano durante dois anos consecutivos em uma pastagem estabelecida com 33% de cada uma das três espécies de 

gramíneas, com quatro repetições. A diversidade acima do solo foi determinada pela separação manual dos 

componentes botânicos. Os resultados do método de calibração indicaram que as diferenças entre o percentual 

real e o estimado foram de 0.14 para o capim-andropogon, -11.2 para o capim-massai e 10.7 para o capim-

piata. Os dados de campo foram corrigidos usando curvas de calibração para cada espécie de gramínea 

forrageira. A correlação entre a diversidade abaixo e acima do solo foi R = 0.88. Os resultados sugerem que 

usar este método no modo calibrado oferece a oportunidade de investigar as respostas quantitativas das raízes 

quando múltiplas espécies estão presentes, o que permite um melhor entendimento das interações planta-planta 

abaixo e acima do solo para melhor aproveitamento da biodiversidade do ecossistema. 

Palavras-chave: abundância de espécies; diversidade botânica; identificação molecular; raiz vegetal; 

taxonomia vegetal 

Apoio  

Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

(bolsa no Brasil 2019/26542-0, bolsa na França 2021/12209-8 e projeto de pesquisa temático 

2020/06644-0), e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (bolsa 

no Brasil 140542/2019-1). 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                68 

TRATAMENTOS ALCALINOS NA MELHORIA NUTRICIONAL DO RESTOLHO DA 

CULTURA DO MILHO 
 

Alfredo Pinto Rodrigues* 1; Bruno Spindola Garcez 1; Paulo César Andrade da Costa 1; Stefhani 

Feitosa de Moura 1; Maria Hyenda Alves Lopes 1; Bárbara Holanda Maia 2; Karina Dakell Araujo de 

Macêdo 1 
1. . Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Crateús/CE; 2. . Universidade Estadual Vale 

do Acaraú - UVA - Sobral/CE 

 

Resumo:  

A utilização de subprodutos provenientes da cultura do milho são de suma importância para os sistemas 

regionais de produção. No entanto, quando destinados à alimentação animal, esses resíduos apresentam baixo 

teor de PB e elevada proporção de parede celular, o que demanda o uso de tratamentos químicos para melhorar 

sua digestibilidade. Dentre os tratamentos alcalinos, destacam-se a ureia ((NH2)CO) e hidróxido de cálcio 

(CaOH2), sendo a eficiência desses agentes, associada a fatores como teor de matéria seca e estado fisiológico 

da planta. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a composição química de restolhos de culturas anuais de milho 

submetidos a tratamentos alcalinos com diferentes níveis de uréia e hidróxido de cálcio. As amostras foram 

submetidas a amonização com 6, 8 e 10% de ureia e hidrólise com 4, 6 e 8% de hidróxido de cálcio, com a 

quantidade (g) dos compostos calculados com base no peso da forragem. Após o tratamento, o restolho foi 

armazenado em sacos plásticos e vedados por 21 dias para amonização e três dias para hidrólise. Foram 

determinados os teores de matéria seca (MS), cinzas (CZ), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), detergente ácido (FDA) e estimados os teores de hemicelulose (HCEL). Adotou-se delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x4x4. Houve efeito da amonização (P<0,05) sobre os restolho 

da cultura do milho, com redução nos teores de FDN, de 67,26% para 60,29% com 10% de ureia, e na fração 

FDA, observando-se queda de 12,13% no maior nível de tratamento. Esse efeito está associado à ação da 

amônia sobre a fração lignocelulósica da parede celular, principalmente a celulose. A amonização também 

promoveu incremento (P<0,05) no teor de PB do material, com valores de 27,15% na dose de 10%, o que é 

uma das grandes vantagens da técnica, por incorporar NNP e disponibilizar mais amónia para o metabolismo 

microbiano ruminal. Quanto ao tratamento com hidróxido de cálcio, observou-se efeito (P<0,05) sobre o teor 

de cinzas do material (15,20% com 8% em relação aos 10,32% do restolho não tratado), associado a maior 

deposição de Ca no pós queima. Os teores de fibra (FDN e FDA) não foram influenciados pela ação do agente 

alcalino. A amonização com uréia mostrou-se mais eficiente na melhoria do valor nutricional do restolho da 

cultura do milho, recomendando-se doses acima de 6% para redução efetiva na fração fibrosa e incremento 

nos teores de NNP. 
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Resumo:  

A germinação é um processo de crescimento da planta que começa a partir da semente. A germinação e 

desenvolvimento inicial são fases sensíveis ao estresse salino, para reduzir seus efeitos, é imprescindível o 

desenvolvimento de novas tecnologias acessíveis aos produtores, de forma que possa ocorrer o 

desenvolvimento das plantas mesmo em regiões de difícil produção como a semiárida. A Moringa oleifera 

poderia ser utilizada para este fim devido a presença de proteínas piezoelétricas, estas proteínas tem afinidade 

com sais, ligando-se a estes e permitindo a extração dos compostos ativos da Moringa. O objetivo deste estudo 

foi verificar os efeitos da farinha de Moringa oleifera na remediação de germinação e emergência de milho 

submetido a diferentes níveis de estresse salino. As soluções salinas foram preparadas utilizando-se NaCl, 

CaCl2, MgSO4.7H20, nas proporções de 7:2:1, e obedecendo a relação entre concentração (em mmol Cl-1) e 

condutividade elétrica (em dS m-1). As soluções foram preparadas nas concentrações salinas de 0, 2, 5, 7,5 e 

10 dS m-1. Foi utilizado farinha de moringa moendo folhas e sementes secas em estufa de circulação de ar 

forçado nas concentrações de 2% e 5%, e solução controle. Os testes de germinação foram realizados em sala 

fechada, com a temperatura a 25°C e entrada de luz ambiente. Utilizou-se 2 folhas de papel toalha umedecidas 

com as soluções preparadas nas diferentes concentrações de sais e farinhas. Em cada folha foram distribuídas 

50 sementes para cada tratamento, com 4 replicações, totalizando 100 repetições, distribuídas nos 5 níveis de 

salinidade, 4 tipos de farinha e controle. Após a semeadura, as folhas de papel toalha foram enroladas e 

embaladas em sacos plásticos posicionados no sentido vertical, de forma a assegurar o geotropismo natural. A 

verificação da germinação foi feita no 4º, 7º e 10º dia após a semeadura. Houve germinação de 99,537 ± 

0,098% das sementes de milho, e não houve diferenças significativas entre os tipos de farinha e nem entre 

salinidades, além de não haver interação entre os tipos de farinha e as salinidades utilizadas na irrigação. O 

IVG foi diferente entre os tipos de farinha, com a farinhas de semente 5% e folha 2% apresentando resultados 

inferiores ao controle. A farinha de folhas e sementes de Moringa oleifera nas concentrações de 2% e 5% não 

foi efetiva na remediação da salinidade, de forma que a cultura do milho não teve seu desenvolvimento inicial 

afetado pela presença das farinhas. 
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Resumo:  

A espécie Macroptilium lathyroides também conhecida como feijão-de-rolinha, é uma planta considerada 

invasora no nordeste brasileiro. Ela é uma fixadora de nitrogênio, o que permite sua utilização sem a 

necessidade de adubação química e melhor crescimento em solos com baixa quantidade de nutrientes como os 

salinos. A espécie pode ser ainda utilizada na alimentação animal, resultando em característica favorável ao 

semiárido onde é recorrente a salinização dos solos e há reduzida disponibilidade de forragem para alimentação 

animal. O estudo teve como objetivo verificar os efeitos da quantidade de Rhizobium e a salinidade do solo e 

da água no desenvolvimento e pigmentos foliares e biomassa de M. lathyroides. O experimento foi conduzido 

no IFCE - campus Crateús. O delineamento foi em design fatorial, com dois fatores, cada um deles com dois 

níveis de tratamento. A condição água teve como nível de tratamento água salinizada e não salinizada; e a 

condição solo teve como nível de tratamento solo salino e não salino. Cada uma das combinações teve cinco 

repetições por bloco. Para análise da matéria seca, foram retirados cinco indivíduos de cada tratamento, onde 

foram coletados a biomassa seca foliar, radicular e todos os Rhizobium de cada indivíduo. Para determinar os 

pigmentos foliares foram coletados discos de 0,6 dm em triplicata, de folhas compostas, jovem e expandida de 

cinco indivíduos por tratamento. Os discos foram mergulhados em solução de N, N-dimetilformamida-HCON 

(CH3)2 e acondicionados por 72 horas. Posteriormente, realizou-se as análises em espectrofotômetro nos 

comprimentos de onda de 663,8, 646,8 e 480,0 nm. Dos fatores analisados somente a biomassa radicular e os 

Rhizobium foram afetados. Os solos salinos possuem normalmente menor disponibilidade de nutrientes, o que 

implica em maior desenvolvimento radicular, conforme proposto pela teoria de repartição de recursos. Além 

disso, o aumento também dos Rhizobium junto ao aumento da raiz pode ter ocorrido devido ao fortalecimento 

das relações mutualísticas quando a planta se encontra sobre estresse, principalmente porque em solos salinos 

há menor disponibilidade de nitrogênio. Por fim, como Macroptilum lathyroides não tem os pigmentos foliares 

e produção de biomassa aérea comprometidos em ambientes salinos, a espécie parece ser promissora para a 

produção de forragem no semiárido, onde os solos podem ser salinizados. 
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Resumo:  

Uma das grandes limitações na região Nordeste é baixa disponibilidade e valor nutricional de forragem durante 

o período seco, o que demanda tecnologias para sua melhoria, permitindo a inclusão adequada em dietas para 

ruminantes. Uma dessas estratégias é a confecção de feno de gramíneas, com destaque para espécies do gênero 

Cynodon, devido a sua morfologia adequada e boa relação folha:colmo. Com isso, objetivou-se avaliar a 

composição química do feno de capim gramão (Cynodon dactylon (L.) Pers) amonizado com ureia. A forragem 

foi obtida em propriedade da região e submetida a secagem ao sol por 36 horas, com revolvimento manual, 

para confecção do feno. Posteriormente o material fenado foi tratado com doses de 2, 4, 6 e 8% de ureia com 

base na matéria natural (peso do feno em kg), sendo acondicionado em sacos pretos e vedados por 30 dias. 

Após a abertura dos sacos, as amostras amonizadas e controle (sem ureia) foram trituradas em partículas de 

2mm para determinação dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN) e ácido (FDA) e lignina (LIG). Os teores de celulose (CEL) e hemicelulose (HEL) foram estimados por 

diferenças através das frações FDN, FDA e LIG. Para análise estatística dos dados, adotou-se delineamento 

inteiramente casualisado com 5 tratamentos (níveis de amonização + testemunha) e 4 repetições, com os efeitos 

avaliados por análise de regressão. Houve efeito linear positivo (P<0,05) da amonização com ureia sobre os 

teores de PB (Ŷ = 7,23 + 0,24, R²=0,94), com valores de 9,03% para a dose de 8% de ureia em comparação 

aos 7,07% obtidos para o feno não amonizado. Esse efeito sobre a PB é uma das grandes vantagens da 

amonização, pois eleva disponibilidade de NNP para os microrganismos ruminais, especialmente celulolíticos, 

o que pode melhorar a taxa de degradação da fração fibrosa da forragem. Para os teores de FDN (Ŷ = 76,13 - 

1,12x, R²=0,95) e FDA (Ŷ = 41,18 - 0,56x, R²=0,91), observou-se redução média (P<0,05) de 11,14% e 

11,05%, respectivamente, na dose mais alta de amonização, o que está associado a redução nos teores de HEL 

(Ŷ = 34,95 - 0,57x, R²=0,85) e LIG (Ŷ = 16,93 - 0,89x, R²=0,95), devido ação da amônia sobre as pontes de 

hidrogênio da fração lignocelulósica, rompendo estas e promovendo a solubilização dos componentes mais 

solúveis. A amonização com 8% de ureia proporciona melhoria na composição química do feno de capim 

gramão, por aumentar o teor proteico da forragem e reduzir sua fração fibrosa. 

Palavras-chave: gramíneas; fibra em detergente neutro; nitrogênio não proteico; proteína bruta; uréia 
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Resumo:  

A palma forrageira é de grande importância para o Semiárido brasileiro, devido a sua adaptabilidade e elevada 

produção de biomassa. Apesar de sua alta rusticidade, a escassez hídrica pode influenciar negativamente sua 

produtividade. u-se avaliar a produtividade da matéria verde (PMV) e produtividade da matéria (PMS) da 

palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta Haw) submetida a diferentes frequências 

de irrigação e números de cortes. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O plantio da cultura foi realizado em 2016 e a última colheita em 

2020. A palma forrageira foi irrigada por gotejamento, com emissores espaçados a 0,20 m e vazão de 1,5 litros 

por hora, a cada frequência de irrigação, ligados uma hora por dia. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados em arranjo de parcelas subdivididas com quatro repetições, sendo as parcelas formadas pela 

irrigação suplementar nas frequências de 0, 21, 14 e 7 dias com oferta hídrica somando a irrigação e a 

precipitação pluvial de 0.0; 1,458.34; 2,208.35 e 4,375.03 m3. As colheitas da palma foram realizadas em dois 

ciclos produtivos, o primeiro, aos 12 meses após o plantio, a segunda colheita aos 12 meses após o primeiro 

corte, totalizando dois cortes no período de dois anos. Quando realizado um corte, as plantas cresceram sem 

interferência, ocorrendo o corte apenas ao final do período de 24 meses. Para obter Produtividade de Matéria 

Verde (PMV), as plantas da área útil foram colhidas e pesadas em balança digital. Para obter a Produtividade 

de Matéria Seca (PMS), foram colhidas amostras representativas, sendo os cladódios fracionados, e pré-secos 

em estufa de circulação a 55 ºC. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as frequências de irrigação 

para PMS e PMV para os dois periodos de corte, 12 e 24 meses. Porém, houve uma tendência de maior 

produção para variáveis PMS e PMV no segundo período de corte, aos 24 meses, em comparação ao primeiro, 

aos 12 meses. A produtividade da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana não é afetada pelas 

diferentes frequências de irrigação, nas condições ambientais do presente estudo. 

Palavras-chave: Forragem; Eficiência hídrica; Biomassa; ;  
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Resumo:  

A maior perda do nitrogênio (N) é por volatilização. Para reduzir as perdas, tecnologias que interferem na 

hidrólise e solubilização da ureia são estudadas. O inibidor da enzima uréase, NBPT (N-(n-butil) tiofosfórico 

triamida), reduz a atividade da enzima. Em pastagens manejadas intensivamente, são usadas doses elevadas 

de N, assim torna-se importante montar estratégias para maximizar a eficiência do uso do N e minimizar o 

impacto ambiental. Desta forma objetivou-se avaliar o acúmulo e a eficiência de utilização de nitrogênio em 

diferentes doses e fontes de nitrogênio em pastagem de pasto Brachiaria. Material e métodos: O experimento 

foi realizado na Fazenda Talitha (Camaçari/BA), em pasto Brachiaria brizantha cv. Xaraés, com duração de 

380 dias. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com esquema fatorial 2x4, sendo duas fontes 

de nitrogênio (ureia e NBPT) e quatro doses de N (0, 80, 160 e 240 kg N/ha/ano). O acúmulo e a eficiência do 

uso de nitrogênio foram determinados conforme Baligar et al. (2001). Foram realizadas as análises de regressão 

(para os níveis de N) e teste de Tukey (Para as fontes de N) a 5% de probabilidade. Resultados e discussão: 

Não se observaram diferenças no acúmulo de nitrogênio (P>0.05). Ao aumentar as doses de nitrogênio 

aplicadas nos piquetes, houve aumento linear (P<0,001) no acúmulo de nitrogênio. O acúmulo de nitrogênio 

médio entre as fontes utilizadas foi de 208,8 Kg N/há/ano. A eficiência de utilização do nitrogênio não teve 

variação (P=0,891) para as fontes estudadas nem para a interação fonte e doses de nitrogênio (P=0,873). Ao 

aumentar as doses de nitrogênio, houve aumento linear (P<0,001) na eficiência de utilização do nitrogênio. A 

eficiência de utilização do nitrogênio média entre as fontes utilizadas foi de 75,75 Kg N/ha/ano. A maior 

disponibilidade de nitrogênio na solução do solo devido ao maior aporte de nitrogênio via adubação nos 

piquetes, aumenta também a disponibilidade de nitrogênio à forrageira, o que justifica o maior acúmulo deste 

nutriente na parte aérea com o aumento das doses de nitrogênio aplicadas nos piquetes. A eficiência do uso de 

nitrogênio foi considerada alta variando de 67,7 a 80,4 kg MS/kg/ano N. O incremento da adubação 

nitrogenada em Brachiaria brizantha cv. Xaraés diminui a eficiência de utilização do nitrogênio independente 

da fonte de nitrogênio. Entretanto, o maior acúmulo de N promove maior produtividade por área ao longo do 

ano. 

Palavras-chave: Brachiaria brizantha; Inibidor da uréase; Fonte de nitrogênio; ureia;  
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Resumo:  

A biomassa do meloeiro (ramas + folhas + frutos de refugo) disponível no campo após a colheita do melão 

comercial podem ser utilizados como alternativa na alimentação animal quando ensilada. Porém um dos 

desafios é produzir uma silagem de qualidade visto que o elevado teor de umidade da biomassa pode aumentar 

as perdas de nutrientes, sendo necessário a utilização de aditivo para reduzir as fermentações indesejáveis. A 

ureia tem efeito benéfico associado ao aumento da estabilidade da silagem e controle das fermentações 

indesejáveis, sendo os ácidos orgânicos indicadores de silagem de qualidade. Desta forma, objetivou-se com 

esse trabalho avaliar os teores de ácidos orgânicos de silagens produzidas com diferentes misturas da biomassa 

do meloeiro aditivadas com ureia. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 

(5 x 2), com 5 repetições. Sendo cinco 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: 0%;5%;10%;20% e 

100% do fruto; e uso da ureia na matéria natural (MN), sendo: 0% e 1,5%. 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. Para a determinação das concentrações de ácidos orgânicos (láctico, acético, 

propiônico e butírico), utilizou a técnica da cromatografia líquida de alta performance (HPLC; SHIMADZU, 

SPD-10A VP). As médias foram analisadas através do teste de Tukey com significância de P<0,05. Houve 

interação (P<0,05) entre as diferentes misturas de biomassa e adição da ureia para os teores de ácido lático e 

acético, e diferença (P<0,01) em relação a quantidade de frutos para o ácido propiônico e butírico. As silagens 

com 20% e 100% fruto adicionada de ureia apresentaram maiores teores de ácido lático com 0,84 e 3,05g/kg 

MS, respectivamente. Para os teores de ácido acético observou-se maiores concentrações nas silagens com 

20% com ureia e 10% fruto sem ureia, com 11,12 e 9,10 g/kg MS. Em relação ao ácido propiônico, a silagem 

com 20% de fruto obteve maior média de 3,62 g/kg MS. Para o ácido butírico, observou maiores valores nas 

silagens com 0% e 10% com 1,55 e 1,32 g/kg MS. A silagem da biomassa do meloeiro com 20% aditivada 

com ureia apresenta maior concentração de ácido lático e acético, e menor teor de ácido butírico. 

Palavras-chave: Ácido lático; Fermentação; Fruto; ;  
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Resumo:  

Leguminosas forrageiras são interessantes porque têm potencial para fixação biológica de nitrogênio e 

excelente valor nutricional para alimentação animal, mas há uma grande falta de conhecimento sobre seu 

cultivo em ambientes integrados e sombreados. u-se neste estudo avaliar características bromatológicas de 

leguminosas forrageiras tropicais cultivadas em dois sistemas: no sub-bosque de Mogno Africano Khaya 

ivorensis e a Pleno Sol. O experimento foi conduzido no Instituto de Zootecnia (IZ) em Nova Odessa/SP. 

Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 2 (Sub-Bosque do Mogno e Pleno 

Sol) x 3 espécies Macrotyloma (Macrotyloma axillare NO 279), Calopogônio (Calopogonium mucunoides NO 

1824) e Soja perene (Neonotonia wightii NO 2348) com 4 repetições. Os acessos são provenientes do Banco 

Ativo de Germoplasma do IZ. O corte de avaliação foi feito quando as leguminosas apresentaram 

aproximadamente 120 dias de crescimento. Na médias das leguminosas, o sistema de produção a pleno sol 

apresentou o maior (P<0,0198) teor de PB (18,54%) e FDA (41,36%) do que no sub-bosque do Mogno 

(16,54% PB) e (39,77% FDA). A leguminosa que apresentou o melhor teor proteico foi a espécie Calopogônio 

(19,98%) sendo superior (P<0,001) ao teor de PB das demais leguminosas Soja Perene (16,84%) e 

Macrotiloma (15,80%), que não apresentaram diferença entre si. No entanto, todos os sistemas e as 

leguminosas apresentaram bons valores de proteína na forragem. O Calopogônio também apresentou maior 

extrato etéreo (2,82%) do que a Macrotiloma (2,17%) que também foi maior que a Soja perene (1,56%). Para 

as leguminosas, os valores da % de FDN variaram de 50,33% para o Calopogônio a 55,70% para a 

Macrotiloma, não sendo nenhum dos valores diferentes entre si. Como a % FDN mantém uma alta correlação 

negativa com o consumo de forragem pelo animal, é desejável a obtenção de forragem com baixos valores de 

FDN. Os valores de NDT e DIVMS não diferiram entre as espécies estudadas e nem entre os sistemas de 

produção. O valor de FDA diferiu entre as leguminosas, com maior valor na Macrotiloma (43,43%) seguida 

pela Soja perene (41,06%) e pelo Calopogônio (37,22%). É sempre desejável a utilização da forragem com 

baixos valores de % FDA, já que a mesma tem uma relação inversa com a digestibilidade. Todas as 

leguminosas produziram forragem de alta qualidade, com valores bromatológicos dentro dos padrões, e 

portanto tem potencial para uso a pleno sol ou em sistemas integrados. 

Palavras-chave: calopogônio; macrotiloma; sistemas integrados; soja perene; sombreamento 
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Resumo:  

u-se avaliar o efeito do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum), laranja doce (Citrus sinensis 

L. Osbeck) e a mistura de 50% de óleo de laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck) e 50% de óleo de cravo-da-

índia (Syzygium aromaticum), nas dosagens de 250, 500, 750 mg/kg de matéria verde em comparação ao 

tratamento 100% silagem e aditivo comercial, todos com silagem de milho planta inteira e adicionados no 

momento da ensilagem. Após trinta dias foi realizado a abertura dos silos para as análises laboratoriais 

determinando o pH, a quantidade de matéria seca, proteína bruta, fibra insolúvel em detergente neutro, fibra 

insolúvel em detergente ácido, extrato etéreo e matéria mineral da matéria seca das silagens de milho de planta 

inteira. O experimento foi estabelecido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), considerando os 

onze diferentes tratamentos, contendo 5 repetições e totalizando 55 unidades experimentais. A fim de verificar 

a existência de diferença entre os tratamentos, as médias dos tratamentos foram submetidas à análise de 

variância (ANOVA) ao nível de 5% de significância. As variáveis foram testadas para verificar a ocorrência 

de distribuição normal antes de se proceder à análise de variância. Utilizando o pacote ExpDes.pt (FERREIRA 

et al., 2018), avaliou o efeito de tratamento, utilizando a função DIC realizando a analise entre todos os 

tratamentos, foi realizado o teste de normalidade dos resíduos com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de 

significância, e teste de homogeneidade de variância utilizando o teste de Bartlett a 5% de significância, após 

foi realizado o teste F indicando se o tratamento apresentou ou não efeito significativo, tendo efeito sobre o 

tratamento foi realizado o teste de comparação de médias pelo teste de tukey a 5% de probabilidade (P < 0,05). 

Todos as análises foram realizadas no programa computacional R Core Team (2020). O uso dos óleos 

essenciais nas diferentes dosagens não apresentou diferença estatística para as variáveis em nenhum dos 

tratamentos analisados. 

Palavras-chave: Ensilagem; silos; Matéria verde; planta inteira;  
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Resumo:  

A utilização de leguminosas em consórcio com palma forrageira é uma alternativa para incrementar a 

disponibilidade de nitrogênio ao sistema. Dessa forma, objetivou-se avaliar características morfológicas da 

Cunhã (Clitoria ternatea L.), Jureminha [Desmanthus pernambucanus (L.) Thell] e dos cultivares de palma 

Miúda [Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck] e Orelha de Elefante Mexicana (OEM) [Opuntia stricta 

(Haw.) Haw.] em diferentes sistemas de cultivo, em consórcio ou monocultivo. O experimento foi realizado 

na Fazenda Experimental da UFRPE no Agreste de Pernambuco, sob delineamento em blocos ao acaso e 

quatro repetições. Os tratamentos experimentais foram: Palma Miúda; Miúda + Jureminha; Miúda + Cunhã; 

OEM; OEM + Jureminha; OEM + Cunhã; Cunhã e Jureminha. As plantas foram avaliadas após 90 dias de 

plantio e foram mensuradas nas leguminosas: Altura da planta (AP), largura da planta (LP), Número de ramos 

primários (NRP) e secundários (NRS) e diâmetro do caule (DC). Nas cultivares de palma foram avaliadas: AP, 

LP, número de cladódios totais (NCT), número de cladódios primários (NC1), número de cladódios 

secundários (NC2), comprimento (CCM), largura (LCM), perímetro (PCM) e espessura (ECM) dos cladódios 

mães e o CC, LC, EC de todas as ordens. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o Software Genes. O nível de significância adotado foi 5% de 

probabilidade. A Jureminha em consórcio com a palma apresentou maior AP, independente da cultivar de 

palma consorciada, com altura média de 63,77 e 64,10 cm, respectivamente para o consórcio com a palma 

Miúda e OEM. Já a Jureminha em monocultivo apresentou menor AP (57,9cm) não diferenciando da AP da 

Cunhã em monocultivo e em consórcio. Por outro lado, não foram observadas diferenças significativas entre 

os tratamentos estudados para LP, NRP e NRS das leguminosas. Da mesma forma não foram observadas 

diferenças entre o DC. Na palma, os tratamentos com OEM apresentaram maior LP, CCM, LCM e PCM 

independente da forma de cultivo, possivelmente devido a sua morfologia. Por outro lado, a palma miúda 

independente do sistema, apresentou maior NTC que a OEM em monocultivo e OEM + CUN. Além disso, o 

consórcio da OEM com a jureminha aos 90 dias já proporciona maior NTC que a OEM + cunhã e OEM em 

monocultivo. Dessa forma conclui-se que o consórcio de palma-legumina beneficia a AP da jureminha e a 

maior emissão de cladódios da OEM em consórcio com a jureminha. 
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Resumo:  

Sistemas de integração lavoura - pecuária - floresta (ILPF) estão sendo adotados como meios de produção de 

alimentos e madeira de forma sustentável, preservando o solo e a biodiversidade. O presente estudo foi 

conduzido com o objetivo de avaliar o custo de produção de forragem em uma área de ILPF: milho - massai - 

sabiá, sem uso de herbicidas, no Semiárido brasileiro. O estudo foi desenvolvido em Boa Viagem-CE, em área 

de 1440 m². O componente arbóreo foi plantado em fileiras duplas, a cada 24 m, cinco anos antes do 

experimento. O plantio foi realizado em consórcio milho (linhas), massai e estilosantes (lanço). Foi realizada 

adubação seguindo as exigências das culturas. Para estimativa da produção de matéria natural de grãos de 

milho e dos demais componentes da pastagem, utilizou-se coletas aleatórias na área com molduras de 1 m². O 

material foi fracionado e determinado a produção de matéria seca. Estimou-se a massa seca de forragem total 

(MSFT), a produção dos grãos e os custos de produção para 1 ha. A massa seca de forragem colhível (MSFC) 

foi calculada como sendo 70% da MSFT, deixando um resíduo para conservação do solo. Para o custo total da 

forragem, foi considerado o custo total do sistema, diminuindo a receita com a venda dos grãos de milho, de 

acordo com os preços observados na região. Para análise dos dados, adotou-se a metodologia dos custos 

operacionais, através do estudo de caso, com o uso de planilhas eletrônicas. O investimento necessário foi de 

R$ 8.440, sendo 63,98% relacionado ao cercamento e 36,02% à implantação dos sabiás. O custo anual do 

sistema foi de R$ 6.947, relacionados ao plantio (44,82%), tratos culturais (29,74%), remuneração do capital 

investido (10,69%), depreciação (7,77%), preparo do solo (4,97%) e colheita dos grãos (2,01%). A produção 

de grãos de milho foi de 1790 kg/ha, correspondendo a uma receita de R$ 2864, de acordo com o comércio 

local. A MSFT obtida na área foi de 8500 kg/ha, sendo 52% de massai, 35% de milho (forragem) e 13% de 

foragem nativa, não sendo observado valores significativos da estilosantes. O custo residual (custo total - 

receita dos grãos) foi de R$ 4083, equivalente a R$ 0,48/kg de MSFT ou R$ 0,69/kg de MSFC. A adoção de 

sistemas de ILPF com milho, massai e sabiá permite uma produção de forragem, com baixo custo, comparado 

a sistemas tradicionais (silagem de milho ou sorgo), conservando o solo e minimizando os impactos ao meio 

ambiente, além de proporcionar uma renda futura com a venda de madeira. 
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Resumo:  

No Brasil, a maior parte do rebanho bovino é criado a pasto, sendo o pastejo direto a forma dos ruminantes 

adquirirem 90% dos nutrientes necessários. Nesse contexto, foi lançado pela Embrapa Gado de Leite o capim 

BRS Capiaçu, que tem produção de biomassa superior em comparação com outras cultivares. Atualmente os 

sistemas de produção animal a base de pasto tem buscado modelos de produção sustentáveis com o solo. De 

modo geral, no país, o desenvolvimento de sistema de produção animal agroecológicos ou orgânicos tem sido 

mais lento que a produção vegetal nestes sistemas. Pesquisadores compararam a eficiência de diferentes fontes 

de matéria orgânica na produtividade e evidenciaram que a utilização da adubação orgânica melhorou as 

características químicas do solo, além de proporcionar maior produtividade do Capim-capiaçu. u-se com esse 

estudo, avaliar o efeito da utilização de um composto orgânico sobre a germinação do Capim-capiaçu usado 

na alimentação animal. Um dos principais desafios ambientais enfrentados hoje é a reciclagem dos resíduos 

orgânicos e o restabelecimento de seu papel para a fertilização dos solos através do composto gerado. A 

compostagem acelerada é vista como uma solução inovadora e eficiente, pois potencializa o processo da 

decomposição da matéria orgânica de forma benéfica ao meio que está inserido. Diante disso, foi conduzido 

um experimento no Complexo Veterinário do Curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza no 

estado do Ceará. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, sendo 4 blocos, com 4 

repetições e 16 parcelas. O composto foi aplicado nas seguintes doses. Tratamento 1-0, Tratamento 2-20, 

Tratamento 3-40 e Tratamento 4-60 t/ha em canteiros com áreas de 1,44 m² para cada tratamento. O plantio 

foi realizado em sulcos de 15 cm de profundidade e 50 cm entre sulcos. O composto foi incorporado ao solo 

30 dias antes do plantio, para ocorrer a mineralização do fertilizante e liberação de nutrientes. A variável 

analisada foi o percentual de germinação por tratamento. Observou-se que o Tratamento 3 apresentou a maior 

média de germinação (11 perfilhos por 1,44 m²) quando comparado ao Tratamento 1 (7 perfilhos por m²). Esse 

resultado pode estar relacionado com eficiência do composto orgânico utilizado no solo, favorecendo o 

ambiente e induzindo a uma melhor germinação. O composto orgânico pode ser utilizado pelos produtores na 

dosagem de 40 t/ha na produção capim-capiaçu. 

Palavras-chave: Compostagem acelerada; Perfilhos; Andropogon minarum; Resíduos orgânicos;  

Apoio  

A Universidade de Fortaleza juntamente com curso de Medicina Veterinária, ao Núcleo de Ensino e 

Estudo em Forragicultura - NEEF do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Ceará, a FUNCAP e ao Cantinho do Frango. 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                80 

INSUMO BIOLÓGICO NA PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DO CAPIM-TAMANI 
 

Edenilson Oliveira de Andrade 1; Camila Fernandes Domingues Duarte 2; Carlos Eduardo Avelino 

Cabral 2; Giovanna Pimental Lima Peloi 1; Carla Heloisa Avelino Cabral 2; Carlos Manoel Galvão 

Caldeira 1; Thiago Trento Biserra 7; Lucas Delguingaro Gomes 1 
1bolsista. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, Rondonópolis - MT, 78736-900. Universidade Federal 

Rondonópolis; 2docente. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, Rondonópolis - MT, 78736-900. 

Universidade Federal Rondonópolis; 3docente. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, Rondonópolis - MT, 

78736-900. Universidade Federal Rondonópolis; 4bolsista. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, 

Rondonópolis - MT, 78736-900. Universidade Federal Rondonópolis; 5docente. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade 

Universitária, Rondonópolis - MT, 78736-900. Universidade Federal Rondonópolis; 6bolsista. Av. dos Estudantes, 5055 

- Cidade Universitária, Rondonópolis - MT, 78736-900. Universidade Federal Rondonópolis; 7Pesquisador. Avenida 

Antonio Teixeira dos Santos, 1559 - Parque Res. Universitario, Rondonópolis - MT, 78750-360. Fundação de Apoio à 

Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso; 8bolsista. Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, Rondonópolis - 

MT, 78736-900. Universidade Federal Rondonópolis 

 

Resumo:  

A utilização de fertilizantes químicos junto com manejo da cultura são estratégias que proporcionam um 

aumento significativo na produtividade (Galvao et al. 2014), porém a dependência dos fertilizantes químicos 

tem causado grande preocupação. Por isso é de interesse global achar métodos alternativos para garantir e 

manter a produção e o valor nutritivo das pastagens, buscando a redução do capital investido e que proporcione 

maior lucro. As bactérias promotoras de crescimento em plantas (BPCP) é uma alternativa para a produção a 

pasto que tem demonstrado através de sucessivos estudos, resultados positivo com relação a várias etapas do 

desenvolvimento de forrageiras (Aguirre et al., 2018). O experimento foi realizado no setor de ovinocultura da 

Universidade Federal de Rondonópolis em parcelas de 16m2 implantadas no ano de 2018 com a forrageira 

Panicum maximum cv. BRS Tamani. Foi desenvolvido em delineamento em blocos casualizados com dez 

tratamentos e três repetições, em esquema fatorial 5X2. Os tratamentos consistiram em cinco doses de 

nitrogênio (0,40,80,120 e 160 kg ha-1) associadas as duas estratégias: presença e ausência de inoculante 

biológico (Azospirillum brasilense e Pseudômonas fluorescens). Os tratamentos foram avaliados em esquema 

fatorial 5x2. Quando as plantas atingiram interceptação luminosa (IL) de 95% foi realizado o corte das plantas. 

Os cortes foram realizados por amostragem direta, utilizando um quadrado com 1,0m2. A densidade 

populacional de perfilhos por meio de contagem de perfilhos em quadros de 0,25m2. Os resultados foram 

submetidos à análise de média pelo teste de Tukey a 5%. Houve diferença na IL com e sem o uso de BPCP. 

As plantas inoculadas se aproximaram (90%) do IL recomendado enquanto as plantas que não receberam as 

bactérias atingiram IL de 80%. Também houve efeito da inoculação na taxa de acúmulo do capim-tamani, com 

acúmulo de 65,5 g MS dia-1 nas plantas inoculadas e de 45,8 g MS dia-1 nas não inoculada. Na densidade 

populacional de perfilhos verificou aumento de 30% nesta variável quando realizada a inoculação. Diante aos 

diversos mecanismos de ação das BPCP, ainda é incerto afirmar qual atua no estímulo no crescimento da 

planta. Contudo, é comprovado que as BPCP produzem fitormônios como as auxinas e giberilinas que são 

hormônios promotores de crescimento. Assim, a inoculação é uma ferramenta para melhorar as características 

produtivas do capim-tamani. 
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Resumo:  

O uso de pastos cultivados com gramíneas forrageiras é uma alternativa que pode contribuir no suprimento 

alimentar de ovinos, devido a maior produção de forragem. Por outro lado, os valores proteicos e energéticos 

ofertados isoladamente pelas gramíneas tropicais, não atendem às exigências nutricionais dos animais, 

limitando o ganho de peso e retardando o período de abate. Dessa forma, objetivou-se avaliar o desempenho 

de ovinos suplementados a pasto com farelo de estilosantes (FE). O experimento foi conduzido no Biotério de 

Caprinocultura da Universidade Federal do Piauí. Avaliaram-se quatro suplementações: controle, composta 

por milho e farelo de soja (FS); e com 25, 50 e 75% de FE, em substituição ao FS. O delineamento utilizado 

foi em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e seis repetições, e os blocos sendo o peso dos animais. A área 

experimental foi de 0,33 ha de pasto com capim-Marandu dividida em dez piquetes de 330 m² cada. Para a 

produção do FE utilizou-se o feno de estilosantes Campo Grande obtido de área já estabelecida. Foram 

utilizados 24 ovinos machos, castrados, mestiços oriundos de cruzamentos indefinidos das raças Dopper e 

Santa Inês, com aproximadamente seis meses de idade e com peso vivo inicial 28 ± 4,26 kg. A suplementação 

procedeu-se na proporção de 1% do peso vivo, diariamente, às 17 horas, após a saída dos animais da área de 

pastejo, sendo as quantidades ajustadas a cada sete dias. A avaliação do desempenho teve duração de 68 dias, 

no último dia do experimento foram avaliadas as medidas da área de olho de lombo e profundidade de olho de 

lombo, por ultrassonografia, através da ¾ do comprimento ventral do músculo, entre a 12ª e 13ª costelas. Os 

dados foram analisados utilizando o procedimento GLM do software estatístico SAS e a comparação das 

médias foi realizada utilizando o teste de SNK a 5% de significância. Não houve diferença no ganho de peso 

diário, área e profundidade de olho de lombo dos ovinos recebendo as diferentes dietas (P>0,05), com média 

de 86,63 g/dia para GMD, 8,71 cm2 para AOL e 22,22 mm para POL. Com relação a AOL, que representa a 

distribuição e a quantidade das massas musculares, assim como a qualidade da carcaça, observa-se que a média 

obtida neste trabalho está no intervalo observado para animais mestiços da raça Santa Inês entre 6,96 e 11,10 

cm², variando com a quantidade de gordura da carcaça. A suplementação utilizando o farelo estilosantes 

substituindo o farelo de soja não influencia no desempenho animal.  
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Resumo:  

Devido ao excessivo intemperismo e aos baixos teores de matéria orgânica, os solos brasileiros tendem a 

apresentar deficiência de nitrogênio (N), levando a necessidade do uso de insumos fertilizantes ou do consórcio 

com plantas leguminosas para promover adequada produtividade dos grãos de cereais. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito da substituição, de forma integral, parcial ou complementar, da adubação 

nitrogenada pelo consórcio com amendoim sobre a produtividade do milho. Foram utilizados o híbrido de 

milho AG 1051 e o cultivar de amendoim BR-1. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, sendo 

5 tratamentos ou estratégias de adubação (milho consorciado com amendoim sem nitrogênio - N, EA1; milho 

consorciado com amendoim com 50% da dose de N - EA2; milho consorciado com amendoim com 100% da 

dose de N - EA3; milho solteiro com 50% da dose de N recomendada - EA4 e milho solteiro com 100% da 

dose de N - EA5) e quatro repetições. A dose de N, considerada 100%, foi de 20 kg de N ha-1 no plantio e 80 

kg ha-1 em cobertura, sendo utilizada a ureia agrícola (45% de N). A colheita do milho ocorreu de 92 à 103 

dias após a semeadura. Foram colhidas cinco espigas de forma aleatória em cada parcela. Inicialmente, as 

espigas foram pré-secas em estufa a 55 ºC com ventilação forçada de ar por 72 h até atingir peso constante. 

Determinaram-se a massa de grãos (MG), massa de mil grãos (M1000) e a produtividade de grãos (PROD). 

As variáveis estudadas foram afetadas pelas estratégias de adubação (p<0,05). A estratégia EA3 foi a que 

apresentou o maior valor de MG (191,61 g) e os menores valores foram verificados nas estratégias EA1 e EA4 

(79,31 e 85,88 g, respectivamente). Para a M1000, verificou-se maiores valores para as estratégias EA2 e EA3 

(314,66 e 337,33 g, respectivamente). As estratégias EA1 e EA5 apresentaram os menores valores (273,88 e 

245,66 g respectivamente). A PROD apresentou resultado superior na estratégia EA3 (9.580,55 kg ha-1), 

seguida pelas EA2 e EA5, iguais entre si (p>0,05; 5.962,77 e 5.315,83 kg ha-1, respectivamente). A estratégia 

EA4 apresentou valor intermediário (4.294,13 kg ha-1), seguido pelo menor valor na EA1 (3.513,33 kg ha-1). 

O amendoim, na ausência da adubação nitrogenada, quando em consórcio com milho, não atende as 

necessidades de nitrogênio. Na presença do nitrogênio, o amendoim em consórcio com o milho melhora a 

eficiência da adubação nitrogenada. 
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Resumo:  

O nitrogênio (N) é um dos principais nutrientes utilizados para potencializar a produtividade, pelo fato de ser 

um constituinte essencial das proteínas e no processo fotossintético. Porém, sua disponibilidade é muitas vezes 

um fator limitante, afetando o desenvolvimento das plantas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 

da substituição, de forma integral, parcial ou complementar, da adubação nitrogenada pelo consórcio com 

amendoim sobre os componentes de produção do milho. Foram utilizados o híbrido de milho AG 1051 e o 

cultivar de amendoim BR-1. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, sendo 5 tratamentos ou 

estratégias de adubação (milho consorciado com amendoim sem nitrogênio - N, EA1; milho consorciado com 

amendoim com 50% da dose de N - EA2; milho consorciado com amendoim com 100% da dose de N - EA3; 

milho solteiro com 50% da dose de N recomendada - EA4 e milho solteiro com 100% da dose de N - EA5) e 

quatro repetições. A dose de N, considerada 100%, foi de 20 kg de N ha-1 no plantio e 80 kg ha-1 em cobertura, 

sendo utilizada a ureia agrícola (45% de N). A colheita do milho ocorreu de 92 à 103 dias após a semeadura. 

Foram colhidas cinco espigas de forma aleatória em cada parcela. Inicialmente, as espigas foram pré-secas em 

estufa a 55 ºC com ventilação forçada de ar por 72 h até atingir peso constante. Determinaram-se o 

comprimento (CE) e diâmetro das espigas (DE), massa da espiga com palha (MECP), massa da espiga sem 

palha (MESP) e a massa do sabugo (MSAB). As variáveis estudadas foram afetadas pelas estratégias de 

adubação (p<0,05). Verificou-se maior CE na estratégia EA5 (22,73 cm) e a estratégia EA1 mostrou o menor 

CE (15,38 cm). Para o DE as estratégias EA2 e EA3 apresentaram resultados superiores (48,24 e 49,86 mm, 

respectivamente). O menor DE foi observado no tratamento EA4 (37,12 mm). O maior valor de MECP foi 

observado para a estratégia EA3 (261,18 g) e os menores valores para as estratégias EA1 e EA4 (151,70 e 

171,11 g, respectivamente). Para a MESP verificou-se valor superior para a estratégia EA3 (236,33g) e menor 

valor na estratégia EA1 (124,81g). As MSAB das estratégias EA2, EA3 e EA5 foram superiores (37,01; 37,41 

e 36,28 g, respectivamente). A estratégia EA1 apresentou o menor valor (22,91 g). A estratégia de adubação 

EA3 promoveu aumento nos valores dos componentes de produção do milho, sendo que na presença do 

nitrogênio, o amendoim em consórcio com o milho melhora a eficiência da adubação nitrogenada. 
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Resumo:  

O sistema de produção integrado no Meio-Norte do Brasil vem sendo adaptado para viabilizar uma produção 

sustentável dos sistemas agrícolas e pecuários. Nesse sentido, estratégias de manejo de gramíneas adequadas 

ao clima da região estão sendo testadas. A sobressemeadura propicia o estabelecimento da forrageira sobre a 

soja garantindo a produção de forragem na entressafra e de palhada para o plantio direto, proporcionando, 

também, melhorias nos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. O trabalho objetivou avaliar diferentes 

espécies forrageiras conduzidas em sobressemeadura de soja, em diferentes estádios fenológicos, buscando 

evidenciar o potencial de produção de matéria seca (MS) pelas forrageiras nesse sistema. O experimento foi 

conduzido na Fazenda Barbosa localizada em Brejo-MA, no final do período chuvoso (2021). Foram avaliadas 

as forrageiras Brachiaria brizantha cv. Marandú, Brachiaria ruziziensis, Panincum maximum cv. Massai, 

Pennisetum glaucum cv. ADR 300 e Sorghum sudanense em sobressemeadura, em três estádios da soja (R5, 

R6 e R8), utilizando-se plantio a lanço. Foi empregado o delineamento em blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas, sendo 9 linhas de soja em parcelas experimentais de 20 m². Os dados de produção de MS das 

forrageiras foram submetidos à análise da variância, sendo as interações significativas desdobradas e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). Verificou-se, ao desdobrar a interação entre os estádios da soja e as 

forrageiras, que Marandú e o Sorghum apresentaram melhor produtividade no estágio R5 alcançando 6169 

hg/ha e 5735 kg/ha de MS, respectivamente. A cultivar Massai e Ruziziensis, embora não tenham apresentado 

diferenças significativas entre os estádios R5 e R6, obtiveram produção inferior em R8, apresentando 2453 

kg/ha e 3747 kg/ha de MS, respectivamente, enquanto o ADR 300 não apresentou diferenças significativas. 

No desdobramento da interação entre as forrageiras no estádio R5 da soja, a cultivar Marandú apresentou maior 

média de produção (6196 kg/ha) e a cultivar ADR 300 a menor média (3259 kg/ha). No estádio R6 a 

Ruziziensis obteve desempenho superior (6004 kg/ha), enquanto as outras espécies não apresentaram 

diferenças significativas. No estádio R8, o Sorghum e Massai obtiveram maior e menor desempenho produtivo, 

com 4065kg/ha e 2453 kg/ha, respectivamente. Portanto, dentre os tratamentos, a cultivar Marandú, no estádio 

R5 da soja, apresenta maior potencial para a produção de matéria seca. 
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Resumo:  

O custo com a alimentação é o que mais onera a produção animal, justificando a busca constante por alimentos 

alternativos. A tecnologia da forragem hidropônica de alguns cereais pode ser desenvolvida com uso de 

substrato e caracteriza-se pela boa produção de fitomassa. A forragem hidropônica de milho apresenta boa 

palatabilidade e digestibilidade dos nutrientes, mas a qualidade da semente é um fator que afeta a produção e 

não é incomum encontrar sementes de milho contaminadas por fungos, os quais podem acometer a forragem 

a partir da germinação. O objetivo com o estudo foi isolar e identificar os gêneros de fungos que acometeram 

a forragem hidropônica de milho. Dois experimentos foram montados: 1) Utilizou-se como substrato o capim-

elefante (Pennisetum purpureum) picado e desidratado (T1; n=4); e serragem de madeira (T2; n=4); 2) 

Utilizou-se a semente crioula variedade bico de ouro (T1; n=4) e a semente híbrida variedade Al-Bandeirante 

(T2; n=4). As sementes foram desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 2% e submetidas ao 

condicionamento osmótico para induzir a pré-germinação. Os canteiros (0,45m²) com os substratos foram 

confeccionados em casa de vegetação, utilizando lona dupla face, a qual cobriu uma área de solo nivelado. 

Sobre o substrato umedecido (1L de água/m²) realizou-se a semeadura do milho (2,2kg/m²). Todos os canteiros 

foram irrigados diariamente (3L de água/m²), cujo volume foi dividido em dois horários. A partir do terceiro 

dia após a semeadura, verificou-se a ocorrência de fungos, de coloração e aspecto distintos, em todos os 

canteiros. Amostras dos fungos presentes nos canteiros, bem como dos substratos e das sementes íntegras 

foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório de Biotecnologia Microbiana (LABIOM), onde estas 

foram inoculadas em placas de Petri com Ágar Batata Dextrosado durante 5 dias à temperatura ambiente. As 

colônias formadas dentro desse período foram coradas com Azul de Lactofenol, em lâminas de microscopia, 

para fixação e posterior identificação. A partir do isolamento dos fungos foram identificados três gêneros, tanto 

na amostra retirada nos canteiros e nas sementes (Aspergillus spp. e Fusarium spp.), como nos substratos 

(Rhizopus spp). Diante dos resultados, recomenda-se que tanto os substratos usados para a produção da 

forragem, como as sementes, sejam adquiridos de fontes idôneas e que sejam estudados protocolos de controle 

para casos em que se observe a ocorrência de fungos.  
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Resumo:  

A forragem hidropônica é uma técnica utilizada para a produção de biomassa vegetal, podendo ser cultivada 

com ou sem substrato. O substrato proporciona fixação do sistema radicular das plântulas, além de poder 

fornecer nutrientes e ar. Há relatos de pequenos produtores utilizando a serragem de madeira como substrato 

para produzir forragem hidropônica de milho, porém nenhum estudo foi realizado até o momento para avaliar 

a capacidade desse substrato em promover a produção e a qualidade da forragem. O objetivo com o estudo foi 

avaliar o efeito de diferentes substratos sobre a biometria de plântulas de milho produzidas em sistema 

hidropônico. O estudo de campo foi realizado no Setor Vegetal da Fazenda Experimental da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. Dois substratos foram utilizados para compor os tratamentos (T): T1 (n=4) - 

capim-elefante picado e desidratado; T2 (n=4) - serragem de madeira. O capim-elefante (Pennisetum 

purpureum) foi cortado, triturado em máquina forrageira (tamanho médio de 2cm) e desidratado em 

temperatura ambiente. A serragem de madeira, com partículas de 2,5mm predominantemente, foi adquirida no 

comércio local. Utilizou-se a semente da variedade Al-Bandeirante, a qual foi desinfestada em solução de 

hipoclorito de sódio e submetida ao condicionamento osmótico para induzir a pré-germinação. Canteiros de 

0,45m² foram confeccionados com os substratos em lona dupla face e umedecidos com água (1L/m²), sobre o 

qual realizou-se a semeadura do milho (2,2kg/m²). Sobre as sementes, uma nova camada de substrato foi 

disposta e umedecida. Realizou-se duas vezes ao dia, até o 12º dia pós-semeadura, a aguagem dos canteiros 

(3,0L/m2), com auxílio de regador convencional. No 13º dia realizou-se aleatoriamente a coleta de 10 plântulas 

de milho de cada canteiro para mensuração da altura das plântulas e comprimento de folha, caule e raiz com 

auxílio de paquímetro e régua. Os dados apresentaram distribuição normal e foram submetidos à análise de 

variância a 5% de significância. O substrato capim-elefante promoveu maior altura das plântulas (22,45cm), 

maior comprimento de folha (15,35cm), caule (7,54cm) e raiz (16,95cm) em relação a serragem de madeira, 

que resultou em 16,49cm, 11,56cm, 4,92cm e 8,07cm para as mesmas variáveis, respectivamente (P<0,05). 

Recomenda-se o capim-elefante como substrato para produzir forragem hidropônica de milho, já que a 

biometria das plântulas pode refletir diretamente na produtividade da forragem.  
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Resumo:  

Vários aditivos foram desenvolvidos objetivando auxiliar o processo de fermentação, contribuindo para uma 

redução das perdas que ocorrem durante a ensilagem, para manutenção do valor nutritivo da massa ensilada 

ou para um aumento da estabilidade aeróbica da silagem após a abertura dos silos. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar inoculante microbiano a base de Lactobacillus plantarum 4x 1010 UFC/gr + Propionibacterium 

acidipropionici 2,6 x 1010 UFC/gr sobre a estabilidade aeróbia e população microbiana de silagem de grão 

úmido de milho reidratado. Material e Foram utilizados 21 silos experimentais distribuídos aleatoriamente em 

delineamento inteiramente casualizado, onde os tratamentos experimentais foram: 1- CONTROLE (sem 

adição de inoculante) 2- IN.2 (adição de 2g/ton. de matéria natural (MN)) 3- IN.4 (adição de 4g/ton. de MN). 

Os inoculantes utilizados têm como base microrganismos do gênero Lactobacillus plantarum 4x 1010 UFC/gr 

ATCC PTA 126812 + Propionibacterium acidipropionici 2,6 x 1010 UFC/gr CNCM I-4661. Os silos 

experimentais foram compostos de baldes de polietileno de 40 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com tampas 

com válvulas de Bunsen para permitir o escape dos gases. No fundo dos silos, foi colocado areia seca (2kg) 

separada do grão úmido de milho reidratado por uma tela e um tecido de náilon para quantificação do efluente 

produzido. Após a abertura dos silos, as amostras foram colocadas em bandejas de alumínio, pesadas e 

mantidas em ambiente com temperatura controlada a 25°C para avaliação da estabilidade aeróbia, onde foram 

mensurados diariamente a temperatura das amostras e pH, além do monitoramento da temperatura (OC) e a 

umidade relativa (%) do ar. Os dados foram analisados, pelo PROC MIXED do SAS 9.2. Resultados e 

Discussão: A adição de 4g/ton. de MN de inoculante microbiano aumentou a matéria seca e reduziu o pH em 

relação aos tratamentos IN.2 e controle. Da mesma forma a adição de 2 g/ton. de inoculante aumentou a matéria 

seca e reduziu o pH em relação ao tratamento controle. Com relação ao pH das silagens, houve redução de 

24,42% em relação ao controle e 5,48% em relação a inclusão de 2 g/ton. Adicionalmente a inclusão de 2 

g/ton. reduziu o pH em 20,03% em relação ao controle. A adição de 2 ou 4 g/ton. de inoculante microbiano a 

base de Lactobacillus plantarum + Propionibacterium acidipropionici em silagem de grão úmido reidratado, 

influenciaram positivamente o pH e a estabilidade aeróbia. 

Palavras-chave: Alimento Energético; Lactobacillus plantarum; Propionibacterium acidipropionici; 

Suinocultura;  
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Resumo:  

Existem basicamente dois tipos de inoculantes microbianos, aqueles que são compostos somente por bactérias 

produtoras de ácido lático (homofermentativos) e os compostos por bactérias que produzem, além do ácido 

lático, outros ácidos (heterofermentativos). Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

inoculante microbiano a base de Lactobacillus plantarum 4x1010 UFC/gr + Propionibacterium acidipropionici 

2,6x1010 UFC/gr sobre as perdas fermentativas de silagem de grão úmido de milho reidratado. Material e 

Foram utilizados 21 silos experimentais distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente 

casualizado, onde os tratamentos experimentais foram: 1- CONTROLE (sem adição de inoculante); 2- IN.2 

(2g/ton. de matéria natural (MN)); 3- IN.4 (4g/ton. de MN). Os inoculantes utilizados têm como base 

microrganismos do gênero Lactobacillus plantarum 4x1010 UFC/gr ATCC PTA 126812 + Propionibacterium 

acidipropionici 2,6x1010 UFC/gr CNCM I-4661. Os silos experimentais foram compostos de baldes de 

polietileno de 40 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com tampas dotadas de válvulas de Bunsen para permitir 

o escape dos gases. No fundo dos silos foi colocado areia seca (2kg) separada do grão úmido de milho 

reidratado por uma tela e um tecido de náilon para quantificação do efluente produzido, que foram pesados no 

início e no final do experimento (30 dias). Os dados foram analisados pelo PROC MIXED do SAS 9.2. 

Resultados e Discussão: A adição de 4g/ton. de MN de inoculante microbiano reduziu as perdas por gases 

(MN e MS), perdas por efluentes (MS) e perdas totais (MS) em relação ao tratamento com 2g/ton. e controle. 

A adição de 4g/ton. de inoculante proporcionou redução significativa somente em relação ao tratamento 

controle. A adição de 4 g/ton. de inoculante microbiano a base de Lactobacillus plantarum + 

Propionibacterium acidipropionici melhorou a eficiência do processo de ensilagem de grão úmido reidratado, 

reduzindo de forma positiva as perdas, provocando então a redução nas perdas fermentativas e de matéria seca. 

Palavras-chave: Alimento Energético; Lactobacillus plantarum; Propionibacterium ciaidpropionici; 

Suinocultura;  
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Resumo:  

A criação de galinha caipira em sistema semi-intensivo é uma alternativa viável, na redução dos custos com 

alimentação. Entretanto, é importante conhecer os potencias produtivos das forrageiras utilizadas. Desta forma, 

objetivou-se avaliar as características estruturais do capim batatais (Paspalum notatum), em três períodos de 

pastejo por galinhas canela-preta suplementadas com quatro diferentes níveis de cálcio (2,3%; 3,0%; 3,7% e 

4,4%) na dieta. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Piauí/UFPI. Foram utilizadas 120 

aves, em 20 piquetes com 6 aves por piquete. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado (DIC), em esquema fatorial 3 x 4 (três períodos de pastejo e quatro níveis de cálcio). As 

características estruturais do pasto foram avaliadas a cada quinze dias totalizando três avaliações (108, 123 e 

138 dias), sob pastejo contínuo. A massa de forragem foi mensurada por meio de cortes a 15 cm do solo, 

utilizando-se quadros de PVC de 0,09 m2. Para avaliação dos componentes morfológicos da forragem foi 

retirada uma alíquota representativa das amostras colhidas para determinação da massa de forragem, em 

seguida foi separada as frações lâmina foliar, colmo e material morto, sendo estas acondicionadas em sacos de 

papel, pesadas e colocadas em estufa com circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas para determinação da 

matéria pré-seca. Os dados foram submetidos a metodologia dos quadrados mínimos, pelo procedimento GLM, 

utilizando-se Statistical Analysis System para análises de variância e comparação de medias a nível de 

significância de 0,05, pelo teste SNK. Para as características estruturais do pasto, não observou-se interação 

entre os tratamento avaliados. Houve efeito (P<0,05), quando comparados os períodos de pastejo. A altura do 

pasto aos 138 dias foi inferior aos demais. A produção de forragem e percentual de folhas foram maior aos 

108 dias. O maior percentual entre os componentes morfológicos foi o de colmo. O aumento dos percentuais 

de material morto ao longo do período de avaliação foram influenciados principalmente pela idade do capim 

e taxa de pisoteio proporcionado pelas aves. Em pastejo contínuo houve diminuição do componente foliar ao 

longo do período de avaliação, o que resulta em dificuldade de manutenção da espécie forrageira e 

comprometimento da alimentação dos animais nesse sistema de criação.  
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Resumo:  

Por apresentar elevada produção de matéria seca, os cultivares de sorgo biomassa são muito procurados para 

produção de silagem. No entanto, plantas com alto potencial de produção de biomassa, geralmente apresenta 

elevada produção de colmo, o que resulta em um volumoso de qualidade inferior. Por isso, é importante levar 

em consideração não apenas a produção de biomassa de um genótipo, mas também a sua qualidade nutricional. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a composição química e a digestibilidade de cinco genótipos 

de sorgo biomassa com potencial forrageiro. Para isso, foi adotado um delineamento em blocos ao acaso, 

composto pelos genótipos CMSXS5039, CMSXS5044, CMSXS7102, CMSXS7103 e BRS 716. Foram 

realizadas quatro repetições por tratamento experimental (parcelas de 4 x 5 metros). Os parâmetros avaliados 

foram: os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e hemicelulose (Hem). Além destes, também foi determinado o 

coeficiente de digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de cada um dos genótipos. Os dados coletados 

foram submetidos à análise de variância, sendo as médias dos genótipos comparadas entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Dos genótipos testados o CMSXS7102 foi o que apresentou os menores teores 

de PB (8.64% PB na MS), sendo este valor, cerca de 22,5% inferiror ao teor de PB observado para o genótipo 

CMSXS5044 (11,15% PB na MS). Os maiores teores de FDN e FDA foram observados para os genótipos 

CMSXS7102 e CMSXS7103. Já os menores valores de FDN e FDA foram encontrados para os genótipos 

CMSXS5039 e CMSXS5044. Não foram observadas diferenças significativas para os teores de MM e Hem, 

entre os genótipos avaliados. Os maiores coeficientes de DIVMS foram observados para os genótipos 

CMSXS5039 e CMSXS5044 (82,4 e 83,4% MS, respectivamente). Conclui-se que os genótipos CMSXS5039 

e CMSXS5044 foram os que apresentaram a melhor composição química e os maiores coeficientes de DIVMS 

entre os genótipos testados, sendo assim considerados os mais promissores para serem lançados no mercado. 
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Resumo:  

O resíduo de cultivo de cogumelo é um meio orgânico compostado resultante do processo de cultivo de 

cogumelos. O termo é usado para descrever os resíduos lignocelulósicos, o micélio do fungo e enzimas 

extracelulares produzidas pelos fungos durante o crescimento e que restaram após a colheita dos cogumelos. 

Dentre os resíduos lignocelulósicos utilizados para a produção desse substrato estão serragens de madeiras, 

bagaços, farelos, entre outros produtos. No geral, cada ciclo de cultivo de cogumelos dura entre 5 e 6 meses e, 

após esse período, os resíduos são descartados. Para cada 1kg de cogumelos cultivados são gerados 

aproximadamente 5kg de resíduos. Por ser de natureza orgânica, os resíduos podem ser utilizados para 

alimentação animal, pois os níveis de proteína e gorduras tendem a aumentar depois do processo de cultivo. O 

objetivo desse estudo foi avaliar a composição bromatológica do resíduo do cultivo do cogumelo shitake 

(Lentinula edodes). O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Bromatologia (LABRO) da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) na cidade de Cruz das Almas-Ba. A amostras foram 

colocadas em bandejas e submetidas a uma pré-secagem, em estufa de circulação forçada, a 55ºC durante 72 

horas, pesadas e colocadas em pote de plástico para realização das análises de matéria seca (MS), matéria 

mineral (MM), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e 

proteína bruta (PB). Os resultados foram: matéria seca (95%), matéria mineral ou cinzas (8,82%), extrato 

etéreo (1,0%), fibra em detergente neutro (84,1%), fibra em detergente ácido (61,85%) e proteína bruta 

(11,89%). Com os resultados obtidos destacam-se, o teor de proteína bruta sendo considerado ideal para o 

resíduo, podendo chegar em torno de 13%, a variação presente é devido ao estágio de desenvolvimento do 

cogumelo, apresentando, menor teor de fibra bruta nas fases iniciais e maior teor nas próximas fases, o baixo 

teor de lipídeos resulta na diminuição do valor calórico dele. O resíduo é considerado um excelente alimento, 

devido às suas características nutricionais, a partir das análises químico-bromatológicas concluímos que a 

utilização do resíduo é economicamente viável por possuir um alto valor nutricional, sendo utilizado como 

subproduto na alimentação animal e em sistemas agroflorestais. 
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Resumo:  

A forragem hidropônica surge como uma alternativa para suplementação alimentar animal em pequenas e 

médias propriedades, a fim de evitar reduções na produtividade no período seco, em que os efeitos da 

sazonalidade afeta de forma negativa os ganhos na propriedade. Desta forma, objetivou-se avaliar o valor 

nutritivo do milheto cultivado em sistema hidropônico com diferentes substratos orgânicos.O experimento foi 

conduzido com instalação de canteiros (0,49m²) em casa de vegetação, localizada na Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Juvino Oliveira, município de Itapetinga-Bahia. Adotou-se 

delineamento experimental inteiramente casualizado, onde os tratamentos consistiram no cultivo hidropônico 

do milheto, na densidade de 2kg de sementes por m², em três substratos orgânicos: bagaço de cana de açúcar 

(BC), capim-elefante (CE) e capim braquiária (CB) picados, com quatro repetições. Após quinze dias da 

semeadura a forragem foi colhida e separada nas frações base (substrato + raíz)e fração área (folha e colmo), 

levadas ao laboratório para determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria 

orgânica (MO), fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas (FDNcp), fibra em detergente 

ácido (FDA), lignina (LIG), proteína bruta (PB) (Detman et al, 2012) e nutrientes digestíveis totais estimados 

(NDTe) (Capelle et al, 2001). Se tratando da parte área, não houve diferença estatística (P>0,05) para MS e 

LIG, apresentando médias de 9,07% e 18% respectivamente. Para as demais variáveis foi identificado efeito 

significativo (P<0,05), em que os substratos a base de capim picado apresentaram superior ao substrato bagaço 

de cana, com menores valores de FDNcp(53%) e maiores valores de NDTe (61%), PB (22,44%) e MM 

(16,39%), nas quais influenciaram de forma positiva o desenvolvimento e acúmulo de nutrientes. A fração 

base obedeceu ao mesmo comportamento da fração área, em que os substratos a base de capim picado 

influenciaram de forma positiva as características bromatológicas avaliadas, chamando atenção para o 

substrato CE, sendo evidenciado pela qualidade do volumoso produzido. O uso do bagaço de cana como 

substrato, em comparação ao capim elefante e capim braquiária, no cultivo do milheto hidropônico resultou 

na menor qualidade na forragem produzida, indicando menor potencial para uso nas condições deste estudo. 
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Resumo:  

Bactérias do gênero Azospirillum são consideras fixadora de nitrogênio e promotoras do crescimento vegetal, 

quando associadas a adubação nitrogenada são capazes de aumentar a eficiência da adubação, por meio de 

incremento do valor nutricional da gramínea forrageira. Nesta perspectiva, o presente estudo tem como 

objetivo avaliar a influência da inoculação com Azospirillum brasilense associada a níveis de adubação 

nitrogenada na qualidade nutricional da Urochloa decumbens. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapetinga. Utilizando de 

delineamento inteiramente casualizado distribuído em esquema fatorial 2x4 em com quatro repetições. O 

primeiro fator constituiu-se da inoculação das sementes de Urochloa decumbens: sem inoculação e inoculação 

com estirpes de Azospirillum brasilense (Ab-V5, Ab-V6) na dose de 150 ml do inoculante para cada 10 kg de 

sementes com nível de garantia de 2×10¹¹ UFC/L, o segundo fator correspondeu às doses de nitrogênio: 0, 40, 

80 e 120 kg de N por ha-1 aplicados na forma de ureia após o corte de uniformização (15 dias pós plantio). As 

variáveis analisadas foram: matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro corrigido para 

cinzas e proteína (FDNcp), fibra em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), 

lignina (LIG), carboidratos totais (CT) e carboidratos não fibrosos (CNF). A interação entre inoculação e doses 

de adubações nitrogenadas foi significativa (P<0,05) apenas para as variáveis PB, MS e FDA. Os teores de PB 

aumentaram com o uso do A. brasilense a partir da dose de 40 kg de N ha-1, sendo o maior valor de observado 

na dose de 80 kg ha-1 de N, sendo este 12,37% maior em comparação a quando utilizado apenas a adubação 

nitrogenada. Houve redução nos teores de MS com a utilização do A. brasilense nos níveis de 40 e 80 kg de 

N ha-1, sendo o menor teor de MS observado com o uso de 80 kg N ha-1. De forma semelhante, os valores de 

FDA diminuíram a partir da dose de 40 kg de N para o tratamento com uso da bactéria, enquanto em sua 

ausência foi observado aumentos nos teores de FDA. Fato que pode estar associado a maior produção de folhas, 

onde há uma maior participação de constituintes solúveis e proteína bruta e menor de tecidos de sustentação. 

Os resultados sugerem que a inoculação com A. brasilense associados a adubação nitrogenada apresenta 

potencial para incrementar a nutrição do capim braquiária. 
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Resumo:  

O consorcio de milho com gramíneas forrageiras e leguminosas, em sucessão do cultivo da soja, geralmente, 

proporciona o aumento na produção de matéria seca e palhada para cobertura do solo. O trabalho objetivou 

avaliar a produtividade de matéria seca em consórcios duplos e triplos com a presença do milho, com gramíneas 

forrageiras e leguminosas em sistema de Integração Lavoura e Pecuária (ILP). A pesquisa experimental foi 

realizada na Fazenda Barbosa no município de Brejo, MA, no período de fevereiro a junho de 2021. O clima 

da região é do tipo Aw (Koppen-Gerger). O solo foi classificado como argissolo amarelo distrófico típico, com 

textura fraco-arenosa. A precipitação pluviométrica média anual é de 1.613,2 mm. O experimento foi instalado 

após a colheita da soja. Utilizou-se o delineamento estatístico de blocos casualizados, com 17 tratamentos e 

três repetições, quatro consórcios duplos de milho mais gramíneas forrageiras (i) Urochloa ruziziensis, (ii) 

Urochloa. brizantha cv. marandu, (iii) Megatisus maximus cv. tanzânia, (iv) M. maximus cv. massai; 

consórcios triplos do milho, das gramíneas forrageiras (i, ii, iii e iv) e três leguminosas feijão caupi (Vigna 

unguiculata cv.BRS Guaribas), Crotalaria juncea, e feijão guandu (Cajanus cajan cv. BRS Mandarim). O 

milho utilizado como testemunha foi a variedade SYN 422 vip 3. Utilizou-se o teste Tukey, a 5% de 

probabilidade. A população de milho foi de 60.000 plantas ha-1. A adubação de 50 kg ha-1 da formula 120-00-

30 foi aplicada na linha do plantio do milho. Após 15 dias, realizou-se adubação de cobertura de 50 kg ha-1 de 

sulfato de amônia. As gramíneas forrageiras foram plantadas a lanço antes do plantio do milho. O plantio das 

leguminosas foi realizado em cova, quatro linhas por parcela (1,00 m entre linha e 0,20 m na linha), 

correspondendo a 25% da recomendação de cada leguminosa, sendo: 20 kg ha-1 do Vigna unguiculata (feijão 

caupi), 18 kg ha-1 do Cajanus cajan (feijão guandú cv. Mandarím) e 15kg ha-1 da Clotalaria juncea. De acordo 

com a análise de Tukey, foi possível inferir que o tratamento do milho, Tanzânia e Clotalaria e do milho, 

Massai e Clotalaria apresentaram a melhor produtividade de MS das plantas, os quais apresentaram 

respectivamente 7536 kg ha-1 e 7872 kg ha-1, comparado a 5050 kg ha-1 da testemunha, significativo a 5%. 

Concluiu-se que o consorcio de milho com gramíneas forrageiras e leguminosas apresenta maior produtividade 

de MS dentro do sistema. 
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Resumo:  

A inclusão de silagens de subprodutos em dietas de ruminantes vem sendo amplamente explorada. A 

composição química da silagem fornece importantes informações sobre os fatores que podem limitar o 

desempenho animal. Dessa forma, objetivou-se avaliar a composição química da silagem da biomassa do 

meloeiro com adição do bagaço de cana de açúcar. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro repetições. Os tratamentos consistiram em quatro combinações da biomassa do meloeiro (planta 

[rama + folha] + fruto) e do bagaço de cana de açúcar, da seguinte forma: 30% de bagaço de cana de açúcar + 

70% da biomassa do meloeiro, misturados (Misturado); 30% de bagaço de cana de açúcar + 70% da biomassa 

do meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 1); 15% de bagaço de cana de açúcar + 85% da biomassa do 

meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 2); 10% de bagaço de cana de açúcar + 90% da biomassa do 

meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 3). As amostras das silagens foram submetidas à pré-secagem por 

72 horas, em estufa de ventilação forçada a 55°C e processadas em moinho de facas com peneira de 1 mm para 

a determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e extrato etéreo (EE). Os dados foram submetidos 

à análise de variância e as médias foram analisadas pelo teste de Tukey, com significância de P<0,05. 

Observou-se efeitos significativos (P<0,01) nos teores de MS, FDA, PB. O teor de MS mais elevado (45,5%) 

foi observado para o tratamento camadas 1. Esse fato indica que a adição de bagaço de cana de açúcar na 

silagem da biomassa do meloeiro proporcionou incrementos no teor de matéria seca. Os valores de FDA mais 

elevados foram observados no tratamento misturado (37,6%) e camadas 1 (36,8%), ambos aditivados com 

30% de bagaço de cana de açúcar. Estes valores ocorreram devido ao alto teor de fibra presente no bagaço de 

cana de açúcar. Para PB observou-se que os tratamentos com menores adições de bagaço de cana de açúcar 

(camadas 2 e 3), obtiveram os maiores teores de proteína bruta de 8,2% e 8,5%, respectivamente. Isso pode 

ser explicado pelo baixo teor de proteína bruta presente na matéria seca do bagaço de cana de açúcar. Não foi 

observado efeito (P>0,05) para os teores de MM, FDN e EE. A menor inclusão de bagaço de cana de açúcar 

na silagem proporciona menor quantidade de fibra em detergente ácido e maior teor de proteína bruta na 

silagem. 

Palavras-chave: Conservação; Cucumis melo L.; Saccharum officinarum L.; Aditivo absorvente; Resíduo 
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Resumo:  

Entre os parâmetros que podem indicar a ocorrência de uma boa fermentação na silagem, o teor de pH e a 

concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) são indicativos de silagens de baixa e de alta qualidade para 

os animais. Dessa forma, objetivou-se avaliar os teores de pH e nitrogênio amoniacal (N-NH3) em silagem de 

biomassa do meloeiro aditivada com bagaço de cana de açúcar. Foi utilizado um delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram em quatro combinações da biomassa do 

meloeiro (planta [rama + folha] + fruto) e do bagaço de cana de açúcar, da seguinte forma: 30% de bagaço de 

cana de açúcar + 70% da biomassa do meloeiro, misturados (Misturado); 30% de bagaço de cana de açúcar + 

70% da biomassa do meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 1); 15% de bagaço de cana de açúcar + 85% 

da biomassa do meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 2); 10% de bagaço de cana de açúcar + 90% da 

biomassa do meloeiro, dispostos em camadas (Camadas 3). A determinação do pH foi feita em duplicata, 

coletando-se aproximadamente 25 g de amostra do material ensilado de cada tratamento e adicionando 100 

mL de água destilada. Após 1 hora, foi feita a leitura com medidor de pH microprocessador de bancada. Para 

a determinação de N-NH3 das amostras, 25 g de amostra fresca foi adicionada em 200 mL de solução de 

H2SO4 a 0,2 N. Após repouso de 48 horas em refrigeração, a mistura foi filtrada com papel filtro, para 

estimativa considerando o teor de matéria seca da silagem, em destilador de nitrogênio. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram analisadas através do teste Tukey, com significância de 

P<0,05. Observou-se efeito significativo (P<0,01) para as diferentes misturas de biomassa meloeiro com 

adição de bagaço de cana de açúcar no teor de pH. O menor valor de pH (4,5), foi encontrado no tratamento 

misturado, este valor se deu porque ocorreu a mistura do material ensilado, que tornou material mais 

homogêneo, proporcionando fermentações benéficas ao material ensilado. As fermentações benéficas 

possibilitam o desenvolvimento e a ação das bactérias produtoras de ácido lático. A produção deste ácido pela 

fermentação de substratos presentes no material ensilado reduz o pH da silagem. Não houve efeito (P>0,05) 

para os teores de nitrogênio amoniacal. O tratamento misturado apresentou teor de pH que indica uma silagem 

de boa qualidade. 
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Resumo:  

O capim Tifton 85 é um híbrido do gênero Cynodon, oriundo a partir do cruzamento entre o capim Tifton 68 

com a espécie Bermuda Grass da África do Sul. Possui uma alta produção de forragem, entretanto, exige solos 

com elevado níveis de nutrientes, em especial o nitrogênio, que deve ser aplicado regularmente, pois a 

quantidade disponível no solo é insuficiente para suportar alta produtividade e qualidade da forragem. Dessa 

forma, buscou-se avaliar o crescimento e o número de perfilho do capim Tifton 85 (Cynodon spp), ao primeiro 

corte, após adubação com esterco ovino contendo diferentes doses de nitrogênio (N). O experimento ocorreu 

na Fazenda Experimental da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, Sobral/CE, durante o período 

01/07/2022 a 01/08/2022. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, testando cinco 

doses de N (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1) com quatro repetições, perfazendo um total de 20 unidades 

experimentais, cuja área por parcela foi de 0,05 m². A adubação foi realizada por sulco em linha, em seguida, 

plantou-se capim Tifton 85 com estolões, proveniente de um pasto já estabelecido na FAEX/UVA. Durante 30 

dias foi irrigado por aspersor, duas vezes ao dia. Decorridos este período realizou-se o primeiro corte a 10 cm 

do solo por parcela em moldura de 0,5 m x 0,5 m. A medição da altura das plantas foi realizada no dia do corte 

do capim utilizando-se uma régua graduada em cm e o número de perfilhos obteve-se por contagem no interior 

da moldura. A avaliação estatística dos dados foi realizada no SISVAR. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância, pelo teste F. Para a comparação entre médias foi utilizado o teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade e de regressão para doses. Não foi observado influência das diferentes doses de N (P> 0,05) na 

altura das plantas e no número de perfilhos. A altura das plantas variou de 26,62 a 32,25 cm na ausência e com 

adubação na maior dose de N, respectivamente. Da mesma forma, constatou-se que a quantidade de perfilhos 

foi 79,25 sem aplicação do N para 88,75 com dose (400 kg ha-¹). Uma provável explicação para os resultados 

obtidos é o alto teor de matéria orgânica humificada nesse solo ser suficiente para promover crescimento e o 

perfilhamento do capim. Conclui-se que as diferentes doses de N avaliadas com esterco ovino não contribuiu 

diretamente com o desenvolvimento do capim Tifton 85 ao primeiro corte N.  

Palavras-chave: Fertilizante Orgânico; Nitrogênio; Perfilhamento; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                98 

ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE E ELETROFORESE COMO ESTRATÉGIA PARA 

ACOMPANHAR A DEGRADAÇÃO DE PROTEÍNAS EM SILAGEM DE CANA 
 

Luana Monte Prado 1; Maria Alyne Coutinho Santos 2; Guilherme Medeiros Leite 3; Paloma Gabriela 

Batista Gomes 2; Edson Mauro Santos 4; Liana Maria Ferreira da Silva 5; Roberto Cláudio Franco 

Fernandes Pompeu 6; Hévila Oliveira Salles 6 
1Bolsista de Iniciação Científica. Estrada Sobral - Groaíras Km 4, Sobral - CE. Embrapa Caprinos e Ovinos; 2Mestranda 

em Zootecnia. Campus II CCA, 12 Rodovia, PB-079, Areia - PB. Universidade Federal da Paraíba; 3Doutorando em 

Zootecnia. Campus II CCA, 12 Rodovia, PB-079, Areia - PB. Universidade Federal da Paraíba; 4Professor Associado 

III. Campus II CCA, 12 Rodovia, PB-079, Areia - PB. Universidade Federal da Paraíba; 5Técnica. Estrada Sobral - 

Groaíras Km 4, Sobral - CE. Embrapa Caprinos e Ovinos; 6Pesquisador(a). Estrada Sobral - Groaíras Km 4, Sobral - 

CE. Embrapa Caprinos e Ovinos 

 

Resumo:  

O cultivo da cana-de-açúcar tem sido valorizado e vem sendo destinado para alimentação animal. Em razão 

das perdas do valor nutricional de silagens produzidas exclusivamente com cana, o uso de aditivos tem sido 

estudado. Dentre esses aditivos, destaca-se o farelo da mamona, com elevada quantidade de proteínas em sua 

composição, porém com uso restrito pela presença da ricina, uma proteína tóxica para eucariotos. A ensilagem 

por proporcionar elevadas temperaturas e o crescimento de microrganismos secretores de enzimas proteolíticas 

pode ser mais uma alternativa de método de destoxificação do farelo. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi 

ver o potencial das técnicas de hemaglutinação e eletroforese para acompanhar a degradação de proteínas em 

silagem de cana correlacionando com o perfil proteico do farelo de mamona. O processo de ensilagem foi 

realizado no Laboratório de Forragicultura da Universidade Federal da Paraíba, tendo dois tempos de abertura, 

aos 30 e 100. A extração de proteína foi realizada com tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 6,9, na proporção 

1:5 (p/v), à temperatura ambiente (±25ºC), e mantido sob agitação durante uma hora. Posteriormente, 

centrifugado a 10.000 x g por 30 min, a 4ºC. O sobrenadante foi considerado o extrato proteico. As análises 

por eletroforese foram realizadas em condições desnaturantes em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12,5%, 

sem a presença de agente redutor β-mercaptoetanol no tampão de amostra. Foram aplicados, por poço, 25 µg 

de proteína dos extratos. Para a detecção de lectinas citotóxicas ativas, determinou-se a atividade 

hemaglutinante. Os extratos foram submetidos a diluições seriadas em tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 

6,9, sendo adicionado igual volume de suspensão de eritrócitos de coelho a 2%. Após repouso por uma hora, 

a 37ºC, foi verificado o correspondente de maior diluição ainda capaz de provocar aglutinação visível a olho 

nu. Os resultados obtidos mostraram que nas condições de extração utilizadas a silagem de cana, antes ou após 

ensilagem por 30 ou 100 dias, não apresentou proteínas com atividade hemaglutinante, bem como, na 

eletroforese, bandas proteicas na altura correspondente à ricina (?60 kDa). Dessa forma, conclui-se que as 

técnicas de hemaglutinação e eletroforese podem ser utilizadas para monitorar a silagem de cana adicionada 

de farelo de mamona, já que não haverá confundimento de atividade hemaglutinante nem dos perfis proteicos 

entre os dois ingredientes. 
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Resumo:  

Conduziu-se esta pesquisa com o objetivo de avaliar os índices de eficiência de utilização de nutrientes pela 

palma forrageira cv. Gigante adubada com combinações de nitrogênio (10, 70, 100, 130 e 190 kg ha-1 ano-1 de 

N) e fósforo (10, 70, 100, 130 e 190 kg ha-1 ano-1 de P2O5) sob duas frequências de colheita (anual e bianual). 

Realizou-se o estudo nas condições semiáridas de Quixadá e Tejuçuoca, no estado do Ceará, Brasil. Utilizou-

se o delineamento em blocos casualizados, em arranjo de parcelas subdivididas com quatro repetições. As 

combinações de doses de N e P influenciaram os índices de eficiência nutricional na palma forrageira cv. 

Gigante para as condições de Quixadá e Tejuçuoca, nas duas frequências de colheita. Em Quixadá, na 

frequência de colheita anual, a sequência decrescente de eficiência de utilização dos macronutrientes foi: P > 

S > Mg > N > K > Ca. Na colheita bianual, a ordem foi: P > N > Mg > S > K > Ca. Em Tejuçuoca, na frequência 

de colheita anual, observou-se a seguinte sequência decrescente de eficiência de utilização dos 

macronutrientes: P > Mg > S > N > K > Ca. Na colheita bianual, constatou-se a seguinte ordem: P > Mg > N 

> Ca > S > K. Para as duas regiões do estudo, nas frequências de colheita anual e bianual, verificou-se maior 

eficiência de utilização para o micronutriente Zn e menor para o Mn, com valores intermediários para B > Fe. 

Observaram-se baixos valores de recuperação do nitrogênio (RNA) e do fósforo (RPA) aplicados nas 

diferentes condições ambientais e de manejo, exceto para RNA em Tejuçuoca na colheita anual. De modo 

geral, as doses combinadas de N e P melhoram a recuperação e a eficiência agronômica do N e do P aplicados, 

nos dois manejos de colheita, para as regiões de Quixadá e Tejuçuoca. Os índices de eficiência nutricional na 

palma forrageira variam com as frequências de colheita, nas condições ambientais de Quixadá e Tejuçuoca. 

Palavras-chave: Nutrição mineral; Opuntia fícus indica; Recuperação de nutrientes; Utilização de nutrientes 
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Resumo:  

u-se avaliar a eficiência fotoquímica da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana [Opuntia stricta 

(Haw.) Haw] na fase inicial do crescimento de estabelecimento em dois sistemas de cultivos. Realizou-se o 

estudo no município de Valença do Piauí, estado do Piauí, Brasil. Os tratamentos consistiram de dois sistemas 

de produção (palma forrageira em monocultivo - pleno sol e consorciada com leucena - sombreada). Adotou-

se o delineamento inteiramente casualizado com dez repetições. Observou-se maior fluorescência inicial (F0 = 

240) para o cultivo em pleno sol (monocultivo) quando comparado ao cultivo sombreado (consórcio com 

leucena, F0 = 227). Observou-se maior fluorescência máxima para o cultivo sombreado (consórcio com 

leucena, Fm = 1271) em comparação com o cultivo em pleno sol (monocultivo, Fm = 1112). Constatou-se 

superioridade da fluorescência variável (Fv = 1044) na palma forrageira consorciada com leucena em relação 

ao sistema em monocultivo (Fv = 873). A eficiência quântica potencial do FSII foi maior na palma forrageira 

cultivada em consórcio com leucena (Fv/Fm = 0,820) em relação ao sistema em monocultivo (Fv/Fm = 0,784). 

Verificou-se menor razão Fv/F0 para a palma forrageira em monocultivo (Fv/F0 = 3,654) quando comparado 

ao cultivo consorciado com leucena (Fv/F0 = 4,591). A taxa de transporte de elétrons (ETR) foi maior na palma 

forrageira manejada em consórcio com a leucena (ETR = 41,3 µmol m-2 s-1) quando comparado ao sistema em 

monocultivo (ETR = 39,3 µmol m-2 s-1). O leve sombreamento sobre a palma forrageira cv. Orelha de Elefante 

Mexicana proporcionado pelo sistema de cultivo em consórcio com a leucena favorece a eficiência fotoquímica 

de cladódios primários na fase inicial do crescimento de estabelecimento. O estudo demonstra o potencial de 

utilização da palma forrageira cv. Orelha de Elefante Mexicana nos sistemas integrados de produção de 

forragem nas condições semiáridas. 

Palavras-chave: Cultivos consorciados; Taxa de transporte de elétrons; Fluorescência da clorofila 'a'; Opuntia 

stricta;  
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Resumo:  

Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) proporcionam benefícios agronômicos, econômicos, 

sociais e ambientais. Nesse sentido, objetivou-se determinar os custos de produção de forragem em um sistema 

de ILPF: sorgo granífero, capim-massai e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), sem uso de agrotóxicos, no 

Semiárido brasileiro. O estudo foi desenvolvido em Boa Viagem-CE, em área de 1440 m². O componente 

arbóreo foi plantado em fileiras duplas, a cada 24 m, cinco anos antes do experimento. O plantio foi realizado 

em consorcio sorgo (linhas), capim-massai e estilosantes (lanço). A adubação seguiu a necessidade das 

culturas. A produção de matéria natural (MN) de grãos de sorgo e dos demais componentes da pastagem foram 

determinadas através de coletas aleatórias, com o uso de molduras de 1 m², posteriormente, foi fracionado, 

pesado e determinado a matéria seca. A massa seca de forragem total (MSFT), a produção de grãos e os custos 

de produção foram estimados para 1 ha. A massa seca de forragem colhível (MSFC) foi determinada 

considerando um resíduo de 30% da MSFT. Para o custo total da forragem foi considerado o custo total do 

sistema, diminuindo a receita com a venda dos grãos de sorgo, adotando os preços observados na região. 

Utilizou-se a metodologia dos custos operacionais, através do estudo de caso, com o uso de planilhas 

eletrônicas. Como investimento, foi considerado a implantação do sabiá (R$ 3.040) e o cercamento da área 

(R$ 5.400). O custo total anual do sistema foi de R$ 7.457/ha, dividido em: plantio (42,99%), tratos culturais 

(27,70%), remuneração do capital investido (15,56%), depreciação das cercas (7,24%), preparo do solo 

(4,63%) e colheita dos grãos (1,88%). A produção de grão de sorgo obtida foi de 1250 kg de MN/ha, 

equivalente a uma receita de R$ 1.950. A MSFT observada na área foi de 6.700 kg/ha, sendo 49% de capim-

massai, 30% de sorgo (forragem) e 21% de forragem nativa, não sendo observado valores significativos de 

estilosante. O custo residual (custo total - receita dos grãos) foi de R$ 5.507, equivalente a R$ 0,82/kg de 

MSFT ou R$ 1,17/kg de MSFC. Sistemas de ILPF utilizando sorgo granífero, capim-massai e sabiá, fornecem 

uma boa produção de forragem, apresentando custos/kg de matéria seca similares ao preço de forragens 

conservadas comercializadas na região, mantendo ainda, o componente arbóreo como uma fonte de receita 

futura. 
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Resumo:  

A cultura da mandioca é uma das principais atividades de subsistência e renda de produtores. Suas raízes são 

vendidas como fonte de renda, sendo o excedente de partes aéreas e caule aproveitado para alimentação animal. 

Em geral utiliza-se a parte aérea somente desidratando, porém as perdas podem ser consideráveis em função 

da quantidade e do tempo que o material está disponível para os animais. Nesse sentido, a fim de evitar tais 

perdas, o processo de ensilagem pode ser uma alternativa, pois consiste em um método que visa conservar a 

forragem mantendo sua qualidade nutricional para fazer uso durante os períodos de escassez de alimentos, 

podendo reduzir o custo e garantir a segurança alimentar para o rebanho. Porém são escassos os trabalhos que 

comprovem a eficácia desse processo em função das características da rama da mandioca. Objetiva-se com 

este trabalho avaliar quimicamente o potencial da rama da mandioca ensilada na alimentação de ruminantes. 

Após ser colhida, toda parte aérea foi submetida à desidratação por cinco dias para inativação do ácido 

cianídrico (HCN), seguida de trituração e ensilagem em sacos bag por 60 dias. Após esse período, foi coletada 

uma amostra composta desse material para medição de pH de acordo com Adolfo Lutz (2008) e determinação 

em triplicata de Matéria Seca (MS), Matéria Mineral (MM), Extrato Etéreo (EE) e Proteína Bruta (PB) de 

acordo com INCT (2021); determinação de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) de acordo Van Soest, 1991. O teor médio de pH da silagem avaliada na abertura do silo foi 3,96%, 

sendo considerado satisfatório, conforme Borges et al. (1997), que citam valores entre 3,5 e 4,2% como ideais. 

Os valores encontrados se assemelham aos de Azevedo et al. (2006) que variou de 3,9% a 4,06%. O teor de 

MS obtido foi 33,75%, estando na faixa considerada ideal para silagem. O CNF refere-se à fração altamente 

digestível dos carboidratos, sendo obtido 26,95%. O teor encontrado de PB foi 12,75%, sendo satisfatório para 

suprir a necessidade animal, já que de acordo com VAN SOEST (1994) o valor ideal é de 7%, valores inferiores 

podem prejudicar a fermentação ruminal. Conclui-se de acordo com os parâmetros avaliados, que a silagem 

da parte aérea pode ser uma opção viável para ruminantes, sendo necessário estudos de outros parâmetros para 

uma conclusão definitiva. 

Palavras-chave: conservação; forragicultura; parâmetros de qualidade; pH;  
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Resumo:  

O solo é um ecossistema rico em biodiversidade sendo possível encontrar cerca de 25 Km de hifas fúngicas, 

104 nematóides, 104 protozoários, 102 bactérias, além de várias espécies incontáveis, em apenas 1 grama de 

solo (Young; Crawford, 2004). Porém, a rica biodiversidade edáfica em áreas de pastagem tem sido ameaçada 

pelo desflorestamento e degradação da camada superficial do solo, gerando perdas crescentes nos habitats 

naturais destes micro-organismos. Uma corrente mais atual tem buscado por informações técnicas para investir 

na produção de inoculantes que poderão ser utilizados por produtores agrícolas e pelo mercado do agronegócio, 

reduzindo assim a dependência por insumos, fertilizantes e adubos em áreas destinadas ao cultivo de pastagem. 

0 uso de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) na inoculação tem se destacado como uma alternativa à 

dependência de fertilizantes fosfatados. O deste estudo foi determinar a densidade de esporos das espécies de 

FMAs presentes em área cultivada com gramíneas. Em área localizada no Campus Clovis Moura da Uespi no 

bairro Dirceu (PI) foram cultivadas quatro diferentes espécies de gramíneas isoladamente: Milho; Sorgo; 

Capim Massai; Capim Tanzânia. Em cada tratamento foram coletadas cinco amostras de solo com a 

profundidade de 0-20 cm. Os esporos foram extraídos das amostras em Laboratório. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. 

As áreas que apresentaram médias superiores de abundância de esporos foram Capiaçu e Tanzânia contendo 

12 e 10 esporos, respectivamente. O menor número de esporos foi detectado em Cana-de-açucar, Mombaça e 

Capim Elefante com valores que variaram entre 2 e 3 esporos. Os valores muito reduzidos de glomerosporos 

nas áreas estudadas são indicativos direta ou indiretamente de perda qualitativa nas condições ecológicas dos 

ecossistemas implantados com gramíneas ou relacionados à fisiologia específica dos FMAs encontrados nestas 

regiões, como também às características físicas do solo. A constância desta situação aqui identificada nestes 

ecossistemas antropizados, poderão continuar influenciando negativamente a instabilidade da esporulação, 

pois o monocultivo de gramíneas já é uma condição que proporciona o contato com poucos hospedeiros 

mutualísticos por parte dos FMAs. 
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Resumo:  

Em função das incertezas da produção de forragem em regiões semiáridas devido à variação climática, buscam-

se tecnologias capazes de auxiliar na estimativa de produção de forragem, destacando-se dentre essas 

tecnologias a modelagem. Dentre as ferramentas disponíveis, destaca-se o modelo PHYGROW por ser eficaz 

na estimativa da de biomassa em pastagens semiáridas ao redor do mundo. Nesse sentido, objetivou-se avaliar 

o desempenho do modelo PHYGROW (Phyweb 2.0) na simulação da produção de biomassa de gliricidia 

(Gliricidia sepium) em condição semiárida. As amostras de biomassa foram colhidas em uma unidade de 

referência tecnológica no município de Carlos Chagas - MG. Para a frequência de corte da gliricidia, adotou-

se uma altura de dossel de 200 cm e altura de corte de 70 cm acima do solo. O material colhido foi pesado e 

colocado em estufa de circulação forçada de ar a 55 °C até atingir peso constante. Para a calibração, foram 

utilizados dados de três datas de amostragem, entre os anos 2018 e 2021. O desempenho do modelo foi avaliado 

através das variáveis: raiz quadrada do erro médio (RMSE), índice de concordância de Willmott (d), erro médio 

absoluto (MAE) e erro médio da previsão (BIAS). Após a calibração, observou-se uma média de 4540±1413 

e 4479±1216 kg ha-1 de biomassa de forragem colhida e simulada, respectivamente. Os valores obtidos para 

RMSE, d, MAE e BIAS foram 943 kg ha-1; 0,83; 806 kg ha-1 e -1,33%, respectivamente, evidenciando que o 

modelo conseguiu predizer os valores para a biomassa observada. Conclui-se que o modelo PHYGROW de 

estimativa da biomassa para gliricídia no Semiárido Brasileiro possui um ajuste adequado, mostrando a sua 

viabilidade como ferramenta útil ao planejamento forrageiro, contribuindo para a melhor tomada de decisão 

pelo produtor, especialmente para aqueles que adotam sistema de produção sob sequeiro.  

Palavras-chave: Gliricidia sepium; Orçamento Forrageiro; Modelagem ; Vulnerabilidade Climática;  
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Resumo:  

Os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA) são caracterizados por promover serviços 

ambientais, como o retorno de nutrientes no sistema, por meio do processo de ciclagem de nutrientes 

provenientes de excretas e serapilheira. O objetivo foi avaliar o retorno nutrientes através da excreta bovina 

em SIPA. O trabalho foi realizado no município de Pindaré-Mirim/MA, na Unidade de Referência Tecnológica 

da Embrapa Cocais. O experimento foi implantado em 2016 em 3ha com pasto de Urochloa brizantha cv. 

Marandu, em consórcio com milho (Zea mays) e eucalipto (Eucalyptus eucaliptos) no espaçamento de 28 x 3 

x 2 m. O delineamento experimental foi casualizado em blocos com 1ha cada, que foram subdivididos em 4 

piquetes de 0,25ha, cada um corresponde a um tratamento: 0, 100, 200 e 400 kg de N ha ano-1. Foram utilizados 

2 animais testes anelorados com média de 180kg de peso vivo, em lotação contínua. A coleta foi feita em 

janeiro de 2020, as fezes foram retiradas direto da ampola retal dos animais. Foram utilizados sacos de náilon 

para a incubação das excretas, que foram coletados em 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 dias. Ao final de cada 

tempo os sacos foram coletados e secos em estufa a 55°, até o peso constante e analisados o Carbono (C) e 

Nitrogênio (N). Foram desenvolvidos modelos exponenciais negativos simples para estimar a constante de 

desaparecimento inicial (B0) e taxa de decomposição (k). Foi utilizado o PROC MIXED do SAS, e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O carbono remanescente foi significativo (Valor-P, 

B0 = 0,0482) entre as doses de N, com maior desaparecimento, na dose de 400kg de N ha-1 ano-1. Os teores de 

C que foram observados nas fezes revelam a similaridade entre os níveis de adubação na disponibilização de 

C, com médias de 311,77; 325,55; 340 e 411,43 g kg-1 ao longo do período de incubação. O N remanescente 

na excreta, por meio do tempo, não foi influenciado pela adubação nitrogenada (Valor-P, B0 = 0,2656; k = 

0,4574) no processo de decomposição. Ocorreu relação inversa entre as doses 100 e 200kg de N ha-1 ano-1 com 

taxa de decomposição entre (k = 0,00080 g g -1 dia-1 e 0,001327 g g -1 dia-1) e uma semelhança entre 0 e 400kg 

de N ha-1 ano-1. Há uma sincronia entre permanência de resíduo no solo e disponibilização de nutrientes 

gradativa no solo. A contribuição de N via decomposição de excreta se constitui como insumo de produção 

promissor frente a possibilidade de redução de custos com fonte mineral de N. 
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Resumo:  

A cultivar BRS Capiaçu é um clone de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) de alto rendimento 

para suplementação volumosa na forma de silagem ou picado verde. Devido ao seu elevado potencial de 

produção (300t/ha/ano). A BRS Capiaçu apresenta maior produção de matéria seca a um menor custo-benefício 

em relação ao milho e a cana-de-açúcar. O objetivo deste estudo foi avaliar a adição de ácidos orgânicos e 

inoculante microbiano em silagem de BRS Capiaçu, sob a estabilidade aeróbia. Material e Foram utilizados 

40 silos experimentais distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente casualizado, onde os 

tratamentos experimentais foram:1- Controle (CON; sem aditivos); 2- INO (inclusão de inoculante microbiano 

2g/ton Lactobacillus plantarum: 4x1010 ufc/g + Propionibacterium acidipropionici: 2,6x1010 ufc/g) ; 3- AcF 

(inclusão de blend de ácidos orgânicos 2ml/kg de matéria natural a base de ácido fórmico); 4- AcP (inclusão 

de blend de ácidos orgânicos 2ml/kg de matéria natural a base de ácido propiônico); Após 60 dias, de 

armazenamento os silos foram abertos e amostras foram colocadas em baldes plásticos, pesadas e armazenadas 

em temperatura controlada (25°C) para avaliação da estabilidade aeróbia, onde foram mensurados diariamente 

a temperatura ambiente e a dos silos (OC). A estabilidade aeróbia foi calculada como o tempo gasto, em horas, 

para a massa de silagem elevar em 1oC em relação à temperatura do ambiente. No período de estabilidade 

aeróbia as silagens foram amostradas diariamente para determinação do pH. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo SAS 9.2.Resultados e Discussão: Foi observado efeito de tempo e tratamento para temperatura 

dos silos no período da estabilidade aeróbia. As silagens CON perderam a estabilidade aeróbia após 24 horas 

de avaliação. Entretanto, os tratamentos INO, AcP e AcF, permaneceram estáveis até o final das 84 horas de 

exposição ao oxigênio. Adicionalmente os tratamentos AcF e AcP apresentaram menores valores de pH em 

relação a CON e INO no momento da abertura dos silos e após 84 horas de avalição apresentando valores 

menores de 5.0 nos 2 períodos avaliados. O tratamento INO apresentou valor de 4.5 na abertura de 5.78 após 

84 horas, entretanto o CON apresentou valor de 5.67 e 6,89, respectivamente para abertura e após 84 horas de 

avaliação. Conclusões: A adição de ácidos orgânicos influenciou positivamente a estabilidade aeróbio da 

silagem da cultivar BRS Capiaçu. 

Palavras-chave: ensilagem; Pennisetum purpureum; pH; temperatura;  
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Resumo:  

A cultivar BRS Capiaçu é um clone de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) de alto rendimento 

para suplementação volumosa na forma de silagem ou picado verde. Devido ao seu elevado potencial de 

produção (300t/ha/ano). A BRS Capiaçu apresenta maior produção de matéria seca a um menor custo-benefício 

em relação ao milho e a cana-de-açúcar. O objetivo deste estudo foi avaliar a adição de ácidos orgânicos e 

inoculante microbiano em silagem de BRS Capiaçu, sob as perdas fermentativas. Material e Foram utilizados 

40 silos experimentais distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente casualizado, onde os 

tratamentos experimentais foram:1- Controle (CON; sem aditivos); 2- INO (inclusão de inoculante microbiano 

2g/ton Lactobacillus plantarum: 4x1010 ufc/g + Propionibacterium acidipropionici: 2,6x1010 ufc/g) ; 3- AcF 

(inclusão de blend de ácidos orgânicos 2ml/kg de matéria natural a base de ácido fórmico); 4- AcP (inclusão 

de blend de ácidos orgânicos 2ml/kg de matéria natural a base de ácido propiônico). ). Os silos experimentais 

foram compostos de baldes de polietileno de 40 cm de altura e 30 cm de diâmetro, com tampas com válvulas 

de Bunsen para permitir o escape dos gases. No fundo dos silos, foi colocado areia seca (2kg) separada do 

capim Mombaça por uma tela e um tecido de náilon para quantificação do efluente produzido. Aos 60 dias de 

fermentação, foram novamente pesados para determinação das perdas por gases e, em seguida, abertos aos 60 

dias. Após a retirada da silagem, o conjunto silo, areia, tela e tecido de náilon foram pesados para quantificação 

do efluente e perdas. As análises estatísticas foram realizadas pelo SAS 9.2. Resultados e discussão: As 

silagens aditivadas com AcF e AcP apresentaram menores perdas de gases (%MN ) e efluentes (kg/ton e % 

MS) em relação ao tratamento INO. Entretanto não foi observado diferenças para perdas totais (%MS), entre 

os tratamentos supracitados. O tratamento AcP apresentou menores perdas totais (%MS) em relação ao AcP ( 

24.82 vs 14.99), respectivamente .Adicionalmente, as silagens aditivadas com AcF e AcP apresentaram 

maiores teores de matéria seca em relação a ( 30,44; 28,61 vs 27,62), respectivamente. Conclusões: A adição 

de ácidos orgânicos influenciou positivamente as perdas fermentativas a silagem da cultivar BRS Capiaçu. 
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Resumo:  

O meloeiro (Cucumis melo L.) gera após a colheita do melão, um grande volume de biomassa (ramas + folhas) 

e frutos (melão; refugo) que podem ser utilizados na dieta dos ruminantes na forma de silagem. No entanto 

existem alguns dos problemas, como o baixo teor de matéria seca, sendo necessário o uso de aditivo para 

melhorar a composição química da massa ensilada, como o farelo de milho. Os ácidos orgânicos são 

produzidos na fermentação microbiana, sendo os mais importantes os ácidos lático, acético, propiônico e 

butírico. Desta forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar os teores de ácidos orgânicos das silagens com 

diferentes misturas da biomassa do meloeiro aditivada com farelo de milho. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial (5 x 2), com 5 repetições. Sendo cinco 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: 0%;5%;10%;20% e 100% do fruto; e uso do farelo de milho na matéria natural 

(MN), sendo: 0% e 5%. 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. Para a 

determinação das concentrações de ácidos orgânicos (lático, acético, propiônico e butírico) utilizou a técnica 

da cromatografia líquida de alta performance (HPLC; SHIMADZU, SPD-10A VP). As médias foram 

analisadas através do teste de Tukey, com significância de P<0,05. Em relação aos ácidos graxos voláteis 

constatou interação (P<0,05) entre as diferentes misturas de biomassa (aumento da inclusão do melão na 

silagem, 0, 5, 10, 20 e 100% MN) e adição do farelo de milho (0% e 5%) para os teores de ácido lático, acético, 

propionato e butírico. As silagens com 20% e 100% fruto adicionada com 5% de farelo de milho apresentaram 

maiores teores de ácido lático com 2,46 e 2,99 g/kg MS, respectivamente. Para os teores de ácido acético 

observou-se maiores concentrações nas silagens com 0% e 20% de fruto com farelo de milho com 10,96 e 

10,00 g/kg MS, respectivamente. Para ácido propionato, observou-se maiores valores para as silagens com 

20% e 0% fruto com 3,27 e 4,53 g/kg MS. Para o ácido butírico, observou maiores valores nas silagens com 

0% e 5% fruto com 5,74 e 3,28 g/kg MS. As silagens da biomassa do meloeiro com 20% e 100% fruto 

associado com farelo do milho apresentam maior concentração de ácido acético e menores de ácido butírico. 

Palavras-chave: Cucumis melo L; Farelo de milho; Fruto; ;  
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Resumo:  

A Moringa oleifera Lam, é uma leguminosa arbórea com ampla utilidade em regiões áridas e semiradas, sendo 

utilizada como alimento proteíco para os animais mesmo nos períodos de seca. O presente trabalho objetivou 

avaliar a produção de proteína foliar de Moringa em solo e água salina. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação, na qual foram dispostos 60 sacos de polietileno (40 x 20 cm), divididos em três blocos com 

delineamento inteiramente casualizado de dois fatores. Metade dos sacos foram preenchidos com solo 

salinizado (6,00 dS) e não salinizado (0,426 dS), e metade de cada um dos tipos de solo receberam água 

salinizada (7,00 dS) e outra metade água não salinizada (0,306 dS). Após cinco meses de duração do 

experimento, as plantas sobreviventes foram retiradas e selecionadas 5 repetições de cada tratamento para 

posterior análise de proteína da biomassa foliar. Houve aumento das concentrações proteicas em folhas 

submetidas ao estresse salino por água. Esse aumento na proteína foliar envolve um ajustamento osmótico 

causado pela presença da prolina, processo esse que aumenta o gasto energético devido à síntese de solutos 

orgânicos, sendo que no citosol, estes solutos contribuem para o equilíbrio osmótico intracelular, permitindo, 

mesmo que de forma reduzida, o crescimento do vegetal. Além disso os tipos de solos não afetaram o 

percentual proteíco das folhas. A maior concentração de proteína nas folhas pode ser um indicativo de 

mecanismo de tolerância a salinidade, o que poderia viabilizar o plantio da espécie para produção de forragem 

em ambientes com água e solos salinos. 

Palavras-chave: ecofisiologia ; semiárido; forragem; ;  
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Resumo:  

Silagens mistas de forrageiras tropicais e coprodutos da agroindústria são importante alternativa para 

conservação destes recursos. Com a presente pesquisa, objetivou-se caracterizar os aspectos químico-

bromatológicos da silagem de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) com níveis crescentes de adição de casca 

de abacaxi (Ananas comosus L. Merr.): 0, 20, 40, 60 e 80%, com base na matéria natural. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições. Vinte e cinco silos 

experimentais de polietileno com capacidade de 3,5 L foram confeccionados para acomodar os alimentos 

picados (~2 mm) e misturados nas proporções descritas anteriormente. As misturas foram compactadas nos 

silos buscando atingir densidade de 500 kg/m³ e o período de fermentação teve duração de 65 dias. Em seguida, 

os silos foram abertos e as amostras analisadas quanto as concentrações de matéria seca (MS), matéria mineral 

(MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), fibra insolúvel 

em detergente ácido (FDA), carboidratos solúveis (CHOS), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), lignina 

(LIG) e nutrientes digestíveis totais (NDT). Os dados foram submetidos a ANOVA das regressões linear e 

quadrática. O aumento na inclusão de casca de abacaxi (CA) elevou linearmente (P < 0,05) MS, PB, EE, 

CHOS, CEL, HEM e LIG da silagem de sorgo. O aumento nas concentrações de nutrientes representa um 

benefício da inclusão de casca de abacaxi junto ao sorgo para ensilagem. Forrageiras tropicais com baixo teor 

proteico (< 7 - 8% da MS), podem restringir crescimento microbiano e reduzir degradabilidade da fibra em 

ruminantes. A inclusão de CA elevou PB da silagem de sorgo a concentrações desejáveis, indo de 6,07% na 

controle (0% de CA) para 9,33% na máxima inclusão (80% de CA). As médias das concentrações de FDN e 

FDA das silagens se ajustaram (P<0,05) a regressões quadráticas negativas, havendo redução do controle (0% 

de CA) até o nível de 40% de CA, seguido de estabilização nos níveis subsequentes (60 e 80% de CA). O teor 

de NDT das silagens se elevou de forma quadrática com a inclusão de CA ao sorgo. A inclusão de casca de 

abacaxi até o nível de 80% melhora a composição químico-bromatológica da silagem de sorgo. 

Palavras-chave: Ananas comosus; conservação de forragem; ; Sorghum bicolor; ;  
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Resumo:  

Silagens mistas de forrageiras tropicais e coprodutos são alternativas sustentáveis para conservação de 

forragem. Com a presente pesquisa, objetivou-se avaliar o perfil fermentativo da silagem de sorgo (Sorghum 

bicolor L. Moench) com níveis crescentes de adição de casca de abacaxi (Ananas comosus L. Merr.): 0, 20, 

40, 60 e 80%, com base na matéria natural. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos e cinco repetições. Vinte e cinco silos experimentais de polietileno com capacidade de 3,5 

L foram confeccionados para acomodar os alimentos picados (~2 mm) e misturados nas proporções descritas 

anteriormente. As misturas foram compactadas nos silos buscando atingir densidade de 500 kg/m³ e o período 

de fermentação teve duração de 65 dias. Em seguida, os silos foram abertos e as amostras de silagem frescas 

foram prensadas para extração do líquido que foram analisadas quanto ao pH e concentrações de ácido lático 

(AL), ácido acético (AA), ácido propiônico (AP), ácido butírico (AB), e nitrogênio amoniacal (N?NH³). Os 

dados foram submetidos a ANOVA das regressões linear e quadrática. Não houve influência (P>0,05) da 

inclusão de casca de abacaxi (CA) no pH da silagem. No entanto, o teor de N?NH³ apresentou aumento 

quadrático (P<0,05), elevando-se do controle até o nível 40%, seguido de redução nos níveis subsequentes. As 

concentrações de AA e AP apresentaram aumento linear (P<0,05), enquanto o AB diminuiu linearmente 

(P<0,05) com a inclusão de CA na silagem de sorgo. Em relação às concentrações de AL, as médias foram 

ajustadas a modelo polinomial quadrático (P<0,05) em resposta à inclusão de CA, com um aumento acentuado 

(3,09%) do controle para o nível 40% de inclusão, seguido de estabilização nos demais níveis. Um aumento 

no AL da silagem indica um aumento nas concentrações de carboidrato solúveis com a mistura de CA ao sorgo. 

O pH foi mantido mesmo com o aumento do AL devido à faixa de pH estar próxima dos limites do poder de 

dissociação desse ácido (pKa 3,86). A redução do teor de AB para níveis quase indetectáveis (0,10%) ??com 

a inclusão de CA indica baixo comprometimento por fermentações clostridiana. Além disso, o N-NH3 máximo 

de 6,51% foi inferior aos níveis aceitáveis (10 - 15%), indicando que houve pouca ação proteolítica enzimática 

e microbiana nas silagens. A inclusão de casca de abacaxi na ensilagem do sorgo melhora o perfil fermentativo 

das silagens, principalmente após o nível de inclusão de 40%. 
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Resumo:  

O sucesso na produção de ruminantes no semiárido, está estreitamente relacionada ao uso de tecnologias que 

mitiguem a escassez de forragem. Nesse cenário, a adoção de práticas voltadas à convivência com o semiárido, 

como o uso da palma forrageira, possibilita a produção animal nos períodos de seca. Assim, objetivou-se 

avaliar a composição química da palma forrageira submetida a diferentes lâminas de irrigação e com a 

evapotranspiração estimada por duas equações de referência. As amostras foram coletadas na Escola Família 

Agrícola (EFA) Dom Fragoso (Independência-CE), e o experimento delineado em blocos, em esquema fatorial 

de 5 x 2, sendo 5 lâminas de irrigação (100, 70, 40, 20 e 0% da irrigação real necessária - IRN) e a 2 métodos 

de estimativa da evapotranspiração (Penman-Monteith e Hargreaves Samani), com 4 repetições por tratamento. 

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN) e ácido (FDA), lignina (LIG) e estimados os teores de hemicelulose (HEM), celulose 

(CEL), carboidratos totais (CHOT) e não fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT). As médias dos 

tratamentos e as interações foram avaliadas pelo SAS (2000), com comparação de médias pelo teste de Tukey 

a 5%. Em todos os parâmetros não houve interação entre as equações e as lâminas. Em ambas as equações 

houve efeito (P<0,05) nos teores de MM na lâmina 0% (12,32; 11,63) para 20 (16,66; 18,41) e 40% (18,22; 

16,98) e destas para 70 (20,04; 23,11) e 100% (20,05; 23,41). Esse efeito pode estar ligado à composição da 

água utilizada, advinda de água de reuso. Nas duas equações observou-se diferença para FDN, havendo 

redução nos teores comparando a lâmina 100% (16,28; 18,26) com a lâmina 0% (21,17; 21,81), 

comportamento também observado para FDA, LIG e NDT. Os maiores (50,33%; 49,09%) e menores (45,56%; 

45,67%) valores para CEL e HEM respectivamente, foram encontrados na lâmina de 100%, com diferença 

desta em relação às demais. Com a inclusão de água na planta, de 0 para 40%, observou-se redução no teor de 

CHOT (75,31 e 76,97 para 68,48 e 68,26), seguido de um aumento (para 73,42 e 75,99) na lâmina mais alta 

(100%), o que está relacionado à eficiência fisiológica da palma em relação ao uso da água, o mesmo observado 

para CNF e PB. Em relação a composição química da palma forrageira, recomenda-se o uso da lâmina de 

irrigação de 70% no seu manejo. 

Palavras-chave: Cactáceas; Fibra; Valor Nutricional; Evapotranspiração;  
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Resumo:  

A confecção de silagem de palma forrageira pode permitir otimização do uso deste importante recurso 

forrageiro no semiárido. Contudo, a baixa concentração de matéria seca (MS) e elevada concentração de 

carboidratos pode afetar características fermentativas da silagem produzida. A inclusão de feno de leucena 

[Leucaena leucocephala (Lam.) Wit] durante o processo de ensilagem de palma forrageira pode contribuir 

para elevar a concentração de MS da silagem, reduzir as perdas de efluentes e melhorar as características 

fermentativas da silagem. O objetivo do estudo foi avaliar as características fermentativas, as perdas de 

efluentes e a estabilidade aeróbia de três genótipos de palma forrageira resistentes a cochonilha do carmim 

(Dactylopius opuntiae Cockerell) [Orelha de Elefante Mexicana - OEM (clone IPA 200016) (Opuntia Stricta 

(Haw.), IPA Sertânia (clone IPA 200205) (Nopalea cochenillifera (L.) Salm Dyck.) e Miúda (clone IPA 

100004) (Nopalea cochenillifera (L.) Salm Dyck.), associadas a três níveis de inclusão de feno de leucena (0, 

15 e 30%). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 × 3, correspondendo 

as variedades de palma forrageira e os níveis de feno de leucena, e quatro repetições. As ensilagens foram 

realizados em 36 minisilos experimentais com 75 cm de altura, 15 cm de diâmetro, confeccionados com tubos 

de PVC, contendo válvula de Bunsen. Foram determinados o pH, nitrogênio amoniacal, perdas de efluentes 

(PE) e concentração de ácidos orgânicos (ácidos lático, acético, butírico e propiônico) e estabilidade aeróbia 

das silagens (considerando o aumento de 2oC da silagem exposta ao ar em relação a temperatura ambiente). 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC MIXED do SAS®. e as médias dos tratamentos foram 

estimadas utilizando-se o "LSMEANS" e comparadas usando o teste "t" de "Student" a 5% de probabilidade. 

As perdas por efluentes foram maiores nas silagens de palma OEM (17 g kg-1) em comparação a IPA Sertânia 

e Miúda (~1,5 g kg-1), respostas semelhantes ao que aconteceu com o pH, nitrogênio amoniacal e concentração 

de ácidos orgânicos, indicando que a palma IPA Sertânia e Miúda apresentam características que favorecem o 

processo de ensilagem. A estabilidade aeróbia foi mantida até mais de 60h. O aumento dos níveis de feno de 

leucena na silagem reduziu as PE e melhorou o perfil fermentativo, porém elevou o pH para valores entre 4,5 

e 4,8. 
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Resumo:  

O solo é um recurso essencial para o ambiente, a pecuária e a a agricultura. Diversas funções são 

desempenhadas pelo solo: regular o fluxo de água, ciclagem de nutrientes e fornecimento de condições 

essencial para o desenvolvimento de plantas e animais. O uso inadequado de terras cultivadas com gramíneas 

além de reduzir a produtividade, tem efeitos negativos sobre a qualidade e também sobre a microbiota do solo. 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são importantes microrganismos do filo Glomeromycota, que 

atuam na absorção de água e nutrientes, tais como o fósforo, nitrogênio, potássio, para as plantas. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a ecologia das espécies de FMAs na formação de gramíneas forrageiras utilizadas em 

terras cultiváveis do Piauí. Na propriedade da Usina Santana, região do "Grande Dirceu, em Teresina-PI, 

coletou-se amostras de solo em área contendo seis tratamentos: Capim Elefante; Capim Capiaçu; Capim 

Andropogon; Capim Braquiaria; Capim Mombaça; Cana de açúcar. No laboratório de Microbiologia, 

procedeu-se a extração dos glomerosporos para identificação das espécies de FMAs, sendo recuperadas quatro 

Ordens: Diversisporales, Gigasporales, Glomerales, Archaeosporales. Foram identificadas as espécies 

Acaulospora bireticulata, Acaulospora morrowiae, Glomus constrictum, dentre outras. Detectou-se a maior 

riqueza de FMA nas áreas de Andropogon e Mombaça. Áreas cultivadas com gramíneas em solos do Piauí 

constituem fonte importante de biodiversidade de FMAs, pois foi possível identificar uma composição 

taxonômica diversa em nível de ordem, famílias, gêneros e espécies de comunidades destes microrganismos 

essenciais para a saúde edáfica. A presença de uma riqueza ecológica específica observada e identificada neste 

estudo sugere que ecossistemas do Estado piauiense destinadas ao cultivo de gramíneas e pastagens constitui 

importante fonte de biodiversidade de FMA nos sistemas tropicais, inclusive, sendo possível pressupor que 

novas espécies para a ciência em solos do bioma Meio Norte podem ser caracterizadas com a continuidade de 

trabalhos nesta região. 
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Resumo:  

O manejo adotado em áreas contendo culturas pastoris geram influência e impactos sobre os parâmetros 

microbiológicos do solo e a produção da propriedade. Conhecer a melhor forma de trabalhar plantas forageiras 

podem gerar informações que norteiam políticas de desenvolvimento estratégico para a agricultura e a 

produção animal sustentáveis. Uma estratégia tem sido adotada: o uso das tecnologias microbiológicas, tais 

como a utilização de micorrízicas arbusculares, as quais realizam simbiose mutualística com as raízes das 

plantas e lhes proporcionam contribuições nutricionais, além de auxiliarem no rendimento do vegetal sob 

condições ambientais de estresse. As hifas destes fungos atuam como pontes de ligação entre o sistema 

radicular das gramíneas, melhorando a funcionalidade dos agrossistemas oriundos desta interação na rizosfera. 

O objetivo deste estudo foi caracterizar o potencial de infectividade nos FMAs no sistema radicular de 

gramíneas cultivadas em solo do Piauí. As raízes da rizosfera das plantas foram coletadas, lavadas, clarificadas 

e coradas o azul de tripan. A taxa de colonização radicular foi avaliada pelo método em lâmina, com 10 

segmentos de raízes por lâmina em microscópio ótico com aumento de 40 vezes. Os segmentos que 

apresentaram vesículas, arbúsculos ou hifas características foram considerados colonizados e os resultados 

expressos em porcentagem do sistema radicular. Os dados microbiológicos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância, utilizando o software IBM 

SPSS 21.0. O maior percentual de colonização radicular foi detectado em raízes de Braquiária decumbens 

cultivar Basilisk com 79% e o menor valor em sistema de Cana-de-açucar (Saccharum officinarum L) com 

apenas 9%. Os FMAs e sua capacidade de colonizar raízes são suscetíveis às mudanças na temperatura, na 

umidade, no pH e na luminosidade, sendo necessário estudar o ponto ótimo para cada variável isoladamente 

ou em combinação. O elevado grau de infectividade dos FMAs em raízes de gramíneas cultivadas no campo e 

nas condições climáticas do Piauí são indicativos de forte potencial de colonização destes micro-organismos, 

o que possibilita caracterizar um favorecimento na capacidade das hifas colonizarem as plantas sob condições 

de altas temperaturas e luminosidade específicos da região. 
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Resumo:  

O capim Tifton 85 tem utilização de destaque, devido ser uma planta forrageira com elevado potencial de 

produção de forragem de qualidade para a alimentação dos animais. Os fertilizantes orgânicos auxiliam na 

melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo através da incorporação de matéria orgânica no 

solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção do capim Tifton 85 com diferentes doses de N via 

fertilizante orgânico. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú - UVA, Sobral, CE. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, testando cinco doses de 

N (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1) em quatro repetições, perfazendo 20 unidades experimentais. A adubação 

orgânica foi feita no dia 01/07/2022 e incorporado ao solo, em seguida foi feito o transplantio com estolões do 

capim Tifton 85 (Cynodon spp.), em sulcos com 15 cm de profundidade. O capim tifton 85 foi irrigado duas 

vezes por dia, com duração de uma hora por turno. Em 01/08/2022 foi realizado o corte a 10 cm do solo. A 

coleta foi realizada por parcela em uma moldura de 0,5 m x 0,5 m, com área de 0,25 m2. O material coletado 

nas parcelas foi identificado e enviado ao laboratório da FAEX/UVA, pesando a massa verde e, 

posteriormente, as amostras foram submetidas à secagem a 65°C, por 72 horas, em estufa com ventilação 

forçada e em seguida pesou-se massa seca. A produtividade de massa verde e seca por hectare foi determinada 

por uma regra de três, entre a massa verde e seca obtida na moldura (0,25 m2) em relação a um hectare 

(10.000m2), convertendo as unidades (g) em tonelada (t). Os dados foram submetidos à análise de variância 

pelo teste F no sisvar. Os resultados obtidos são corroborados por pesquisa que avaliou a produção de capim 

Tifton 85 (Cynodon spp.) submetido à adubação nitrogenada, onde também não se observou diferença 

significativa das doses de N sobre os resultados da produção de massa verde e seca colhido aos 20 dias após o 

corte de uniformização. A aplicação de N via fertilizante orgânico (esterco ovino) não aumentou a 

produtividade do capim Tifton 85 no primeiro corte. 

Palavras-chave: fertilizante orgânico; massa seca; nitrogênio; ;  
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Resumo:  

Determinar o teor de matéria seca (MS) de forragens a nível de fazenda tem se tornado cada vez mais 

necessário para ajustes de manejo dos sistemas de produção animal. Esse processo é importante para expressar 

a produção de biomassa de forragem e para ajustar o consumo de forragens pelos animais. A estufa de 

ventilação forçada de ar é o método referência usado principalmente para determinar de massa seca de 

forragens, mas ainda é oneroso e lento na obtenção de resultados. Assim, objetivou-se avaliar o teor de matéria 

seca do capim-elefante BRS Capiaçu (Pennisetum purpureum) determinado a partir de fritadeira elétrica. Foi 

utilizado capim-elefante cultivado no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura (NEEF/DZ/CCA/UFC). 

Utilizou-se um delineamento em blocos ao acaso em arranjo fatorial 2 x 2, onde os tratamentos consistiram 

em duas alturas residuais (0 e 25 cm de alturas do solo) e na determinação de MS por estufa de ventilação 

forçada (controle) ou fritadeira elétrica tipo 'air fryer', com quatro repetições. O Capiaçu foi cortado aos 114 

dias de idade, coletando-se a biomassa presente em moldura de 1 m2, respeitando a altura de corte do respectivo 

tratamento. Parte da amostra foi acondicionada em sacos de papel, que foram identificados, pesados e levados 

para estufa de ventilação forçada a 55 °C até atingir o peso constante (72 horas). Para determinação da MS em 

fritadeira elétrica, as amostras foram submetidas a secagem até atingir peso constante. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Não foi observado efeitos de interação (P>0,05) entre os fatores altura de corte e métodos para determinação 

de MS. Os teores de MS do Capiaçu não diferiram (P>0,05) com a altura de corte e com os métodos de 

determinação da MS. Foi observado teores de 27,1 e 27,9% de MS para alturas de cortes de 0 e 25 cm, 

respectivamente. Quanto ao método de determinação da MS foi observado 27,4% para secagem na estufa e 

27,6% para determinação em fritadeira elétrica. Conclui-se que o uso da fritadeira elétrica para determinação 

de MS em Capiaçu pode ser adotado a nível de fazenda como método alternativo ao uso da estufa de ventilação 

forçada, garantindo rapidez na obtenção dos resultados. 

Palavras-chave: air fryer; determinação de umidade; estufa; método alternativo; Pennisetum purpureum 
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Resumo:  

A silagem é o produto da fermentação de material volumoso armazenado em silos, onde ocorre a fermentação 

das plantas de forma anaeróbia. Esse processo permite armazenar e conservar o valor nutritivo do alimento 

para o seu uso na alimentação de animais, principalmente em períodos de seca. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a qualidade das silagens de diferentes consórcios de milho com forrageiras (gramíneas e leguminosas) 

no leste maranhense. O material ensilado advém de um experimento conduzido em 2021, na Fazenda Barbosa, 

Brejo, MA (03°42'47 80"S; 42°55'42,06"W e altitude de 106 m). Utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados com três repetições. Foram avaliados os tratamentos: silagem de milho silagem de quatro 

consórcios duplos milho mais gramíneas forrageiras (i) Urochloa ruziziensis, (ii) Urochloa. brizantha cv. 

marandu, (iii) Megatisus maximus cv. tanzânia, (iv) M. maximus cv. massai; e silagem de consórcios triplos 

com a presença do milho, das gramíneas forrageiras (i, ii, iii e iv) e acrescidas três leguminosas feijão caupi 

(Vigna unguiculata cv.BRS Guaribas), Crotalaria juncea, e feijão guandu (Cajanus cajan cv. BRS Mandarim). 

O milho utilizado foi a variedade SYN 422 vip 3. Os silos experimentais utilizados foram de PVC com 100 

mm de diâmetro e 50 cm de comprimento, com um compartimento inferior contendo areia esterilizada, 

separada por tela de nylon. As variáveis mensuradas foram: perda total, pH, proteína bruta (PB) e nutrientes 

digestíveis totais (NDT). Após analise de variância os resultados foram comparados por meio de teste de 

comparação de médias (Tukey, p<0,05). Para perda total e pH não houve diferença significativa (p>0,05). Para 

PB houve diferença significativa (p<0,01), sendo que os consórcios milho + tanzânia, milho + brizantha e 

milho+brizanta+guandu apresentaram maior percentual acima de 11%. Houve diferença significativa (p<0,05) 

nos teores de nutrientes digestíveis totais (NDT), onde a silagem milho + massai + caupi e a silagem de milho 

obtiveram os maiores teores entre 70 e 73%. Logo, o consórcio triplo de milho com gramíneas forrageiras e 

leguminosas melhora a qualidade da silagem. 
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Resumo:  

O trigo é um dos principais cereais de inverno cultivados no mundo. Esta cultura contribui com a diversificação 

de áreas nas propriedades agropecuárias, já que pode ser cultivado entre os ciclos de milho e soja, ou seja, é 

uma alternativa econômica no período de inverno. A pré-secagem deste cereal, expondo-o ao sol após a 

colheita, objetiva reduzir a quantidade de umidade, o que resulta em aumento nos teores de matéria seca (MS) 

e carboidratos (CHO) solúveis, fundamental para uma fermentação adequada. Com o objetivo de avaliar os 

efeitos de diferentes aditivos em silagens de trigo (cv. TBIO Energia I) em estágio reprodutivo de 

desenvolvimento foi conduzido o presente estudo na região norte do Rio Grande do Sul com semeadura em 

junho de 2017 em densidade de 400 plantas de trigo por m². O trigo recebeu adubação de fósforo, potássio e 

adubação nitrogenada em forma de ureia, conforme recomendação. A colheita ocorreu quando trigo atingiu o 

estágio reprodutivo, aos 98 dias após a semeadura. O material foi exposto ao sol para pré-secagem. A biomassa 

colhida foi submetida aos seguintes tratamentos: 1) forragem não tratada (Controle); 2) forragem tratada com 

inoculante LALSIL® DRY (Lactobacillus buchneri; Pediococcus acidilactici; Beta-glucanase de Aspergillus 

niger; Xylanase de Trichoderma longibrachiatum); 3) forragem tratada com produto à base de ácido propiônico 

(MOLD-ZAP® - ALLTECH - 55% de ácido propiônico e 12% de hidróxido de amônia, com três repetições 

por tratamento. Posteriormente, o material foi ensilado em "bags" com seis camadas de filme plástico, sendo 

amostrados após 45 dias de conservação. As amostras foram secas em estufa com ventilação de ar a 55°C, por 

72 horas, e moídas em um moinho tipo Willey 1 mm e posteriormente analisadas em equipamento Foss NIR 

5000. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Foram observados teores mais 

elevados de MS e CHO solúveis para as silagens tratadas com ácido propiônico em relação ao controle e as 

silagens tratadas com inoculante LASIL®DRY. Os teores de ácido lático foram menores para as silagens 

tratadas com ácido propiônico, e os maiores valores foram observados para as silagens tratadas com 

LASIL®DRY. Pode-se observar que apesar do tratamento 2 proporcionar maior estabilidade aeróbica, ainda 

sim o pré-secado do tratamento 3 resulta em melhor fermentação por proporcionar maiores teores de MS e 

CHO solúvel. 
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Resumo:  

O consorcio de culturas anuais com pastos perenes é importante por contribuir para a diminuição da 

estacionalidade da produção dos pastos, pois o cultivo de culturas anuais de baixa demanda hídrica e 

nutricional, como o sorgo (Sorghum bicolor), pode ser uma estratégia viável para aumentar a oferta de 

forragem, proporcionar cobertura de solo, diversificação de receitas e redução dos riscos. O capim Urochloa 

ssp. BRS Ipyporã, destaca-se pelo vigor e quantidade de folhas, apresenta características como germinação 

lenta, o que permite o crescimento da cultura anual e diminui a competição. O objetivo é determinar a produção 

de biomassa e proteína bruta (PB) do Ipyporã consorciado com genótipos de sorgo. A pesquisa foi conduzida 

na Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, São Luís - MA. A área experimental possuía 5.000 m2, com 

12 parcelas experimentais de 81 m2, em delineamento inteiramente casualizados com quatro tratamentos e três 

repetições: Ipyporã consorciado com dois genótipos de sorgo forrageiro (Ponta Negra e BRS 658) e dois 

biomassa (AGRI 002 e BRS 716). A coleta do capim foi feita logo após a colheita de cada genótipo de sorgo 

em março de 2021, as amostras para determinação da massa de forragem foram pesadas logo depois do corte, 

e em seguida foram para estufa a 55 ºC até o peso constante, logo após foram pesadas e moídas (1 mm) para 

ser determinação da PB. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa InfoStat. As 

médias de cada tratamento foram comparadas por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Houve diferença significativa (P < 0,05) na produção do Ipyporã em consórcio com os quatro genótipos de 

sorgo, sendo a maior produção encontrada no consorciado com o genótipo de sorgo BRS 658 (3.000 kg ha-1), 

esse resultado pode ser explicado por ser um genótipo de sorgo forrageiro de ciclo precoce. A produção de 

biomassa do Ipyporã consorciada com o BRS 716, sorgo biomassa de porte alto (altura média encontrada), 

apresentou a menor produção (2.300 kg ha-1), tal característica do sorgo BRS 716 ocasionou sombreamento 

no capim Ipyporã assim prejudicando seu desenvolvimento. Quanto a PB não houve significância (P > 0,05) 

para o capim Ipyporã consorciado com os quatro genótipos de sorgo, apresentando em torno de 82 g kg-1. O 

consorcio do BRS 658 com Ipyporã proporcionou maior produção de biomassa do capim perene, podendo ser 

uma alternativa de consorcio em sistema integrado utilizando o sorgo como cultura anual 
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Resumo:  

Na busca por tecnologias sustentáveis que otimizem a capacidade produtiva do pasto em meio as adversidades 

climáticas, a utilização de bioinsumos vem ganhando destaque na área das ciências agrarias. u-se avaliar as 

características morfogênicas do capim buffel inoculados com Azospirillum brasilense e Rhizophagus 

intraradices submetidos a diferentes regimes hídricos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, Itapetinga-Bahia, em esquema fatorial 4x2, sendo quatro 

disponibilidades hídricas (20, 40, 60 e 80% da capacidade de pote) e duas condições de inoculação (co-

inoculação com A. brasilense e R. intraradices e sem inoculação), disposto em delineamento de blocos 

casualizados com cinco repetições. Utilizou-se dois perfilhos por vasos que foram identificados e avaliados a 

cada três dias e então calculadas as taxas de aparecimento foliar (folhas/perfilho.dia), de alongamento foliar 

(cm/perfilho.dia), alongamento do caule (cm/perfilho.dia), senescência foliar (cm/perfilho.dia), duração de 

vida das folhas (dias) e filocrono (dias). Os dados foram submetidos a análise de variância, testados a 5% de 

probabilidade. A interação foi desdobrada, ou não, de acordo com a significância e os efeitos avaliados por 

teste F e análise de regressão. A inoculação promoveu uma maior velocidade no aparecimento de folhas 

sucessivas do capim buffel, com um aumento de 11%, além de uma diminuição de 14% no tempo de 

aparecimento de duas folhas consecutivas e um alongamento foliar 25% superior quando comparado com o 

controle, diminuindo em aproximadamente 1,59 dias a duração de vida das folhas e aumentando em 21% a 

taxa de senescência foliar, o que representa um reflexo da influência dos microrganismos no capim buffel. As 

diferentes condições hídricas proporcionaram uma resposta linear crescente para a taxa de aparecimento foliar, 

taxa de alongamento foliar e taxa de alongamento do colmo do capim buffel, com aumentos de 28%, 50% e 

169% respectivamente, além da diminuição de 1,3 dias no filocrono e 3 dias na duração de vida das folhas. A 

inoculação proporcionou maior fluxo de tecidos, o que pode representar maior taxa de crescimento da planta 

e recuperação após corte ou pastejo, enquanto a maior disponibilidade de hídrica afetou positivamente as taxas 

de aparecimento foliar, alongamento foliar, alongamento do pseudocolmo, ao contrário do tempo médio de 

vida das folhas que diminuiu em maior oferta hídrica. 
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Resumo:  

A utilização de inoculantes biológicos representa uma tecnologia sustentável que contribui de forma positiva 

no sistema de produção a pasto minimizando o uso de fertilizantes e melhorando o desenvolvimento da planta. 

u-se por meio deste estudo avaliar os teores de proteína bruta e produção raiz. do Megathyrsus maximus cv. 

Mombaça. O experimento foi realizado em condições controladas, na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Campus Juvino Oliveira, no período de outubro a dezembro de 2020. Cada parcela experimental 

consistiu em vaso de 10 dm3 de solo com saturação de campo de 70%. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, utilizando a espécie Mombaça, submetida a quatro tratamentos: controle (ausência 

de inoculante biológico), A. brasilense, R. intraradices e Fungo + Bactéria, com cinco repetições. No final do 

experimento, cada vaso foi desmanchado com o auxílio de água corrente, retirando-se as plantas inteiras, onde 

posteriormente foram dissecadas, em fração foliar e raiz, levadas ao laboratório para determinação da produção 

de massa seca da raiz (PMSr g.vaso) e teor de proteína bruta (PB%MS) foliar. A partir das análises dos dados 

é possível observar diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos para as variáveis analisadas. Se 

tratando da PMSr, o tratamento que utilizou da combinação fungo + bactéria, apresentou maior produção de 

raiz (124,44g) quando comparado aos demais, os quais não diferiram entre si (76,66g). O que torna evidente 

que plantas inoculadas com fungos e bactérias podem ter maior acesso aos nutrientes da rizosfera, pelo efeito 

positivo que esses microrganismos proporcionam, seja pelo aumento da superfície de contato devido a emissão 

de hifas e/ou pela produção de auxinas via bactérias, que estimula o desenvolvimento radicular. Para o teor de 

PB da folha, as plantas que cresceram sob efeito dos tratamentos a base de inoculante biológico apresentaram 

maior teor (6,27%) o que representou um aumento de 9,22% em relação ao controle. Fato que pode estar 

associado a melhor absorção dos nutrientes pelo aumento radicular e/ou fornecimento de N pelo processo de 

fixação biológica, o que estimula o crescimento vegetal, aumenta a divisão e expansão celular das plantas. A 

utilização de inoculantes biológicos, contribuem de forma positiva para o aumento radicular e teor de proteína 

bruta do capim Mombaça. 

Palavras-chave: Azospirillum brasilense; Rhizophagos intraradices; Megathyrsus maximus; bioinsumos;  
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Resumo:  

As forrageiras nativas são importantes recursos forrageiros para os animais no semiárido nordestino. u-se 

avaliar as características morfológicas dos acessos 7G (Desmanthus pernambucanus (L.) Thellung) e 13AU 

(Desmanthus virgatus (L.) Wild), submetidos a diferentes níveis de desfolhação (retirada de 25, 75 e 100% de 

folhas e ramos finos), cultivados na Zona da Mata Seca de Pernambuco. O acesso 7G é oriundo de Santa Cruz 

do Capibaribe e o 13AU da Australia. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar 

do Carpina- EECAC/UFRPE e estabelecido em maio de 2021. Foi realizada adubação de fundação com 50kg 

ha-1 de P2O5 e 60 kg ha-1 de K2O e espaçamento de 50x50 cm. A precipitação media local foi de 168 mm, 

durante os meses maio de 2021 a agosto de 2022. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, 

com arranjo de parcelas subdivididas com quatro repetições, sendo acessos atribuídos a parcela principal e os 

níveis de desfolhação as subparcelas. A cada 90 dias foram avaliadas as seguintes características: altura 

(medida do solo ao ápice da planta) e largura da planta, diâmetro do caule principal, número de folhas por 

ramo, número de folíolos por folha, número de ramos primários e secundários, diâmetro dos ramos primários 

e secundários. Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

a 5 % de probabilidade. Foram observadas diferenças estatísticas significativas (P ≤ 0,05) para as variáveis 

morfológicas avaliadas nos acessos de Desmanthus. O acesso 7G apresentou maior diâmetro de copa (130 cm) 

no nível de desfolhação de 25%. Já para o número de folhas por ramo, o acesso 7G apresentou maiores médias 

na primeira colheita, diferenciando-se do acesso 13AU. O nível de desfolhação de 25% resultou em maior 

altura de plantas (129 cm), diferenciando-se dos demais níveis (92 cm). Para o número de ramos primários e 

folíolos foi observado efeito de acesso, com o 7G apresentando maior número de ramos primários e de folíolos. 

Os acessos de Desmanthus apresentam diferenças nas características estruturais e morfológicas. O acesso 7G, 

oriundo de Santa Cruz do Capibaribe destaca-se por suas características morfológicas, tais como, maior 

número de ramos, número de folhas por ramo, número de pina e relação folha/caule. 

Palavras-chave: jureminha; morfologia; semiárido; ;  
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Resumo:  

As leguminosas forrageiras podem contribuir para o aumento da produção e qualidade da forragem para o 

consumo animal. A Cunhã (Clitoria ternatea L.) é uma leguminosa tropical perene, com tolerância a seca, 

além de aceitabilidade por parte dos animais. u-se avaliar a Cunhã submetida a diferentes frequências (60, 75, 

90 e 105 dias) e intensidades (5, 10 e 20 cm) de colheita nos períodos seco e chuvoso do ano. O experimento 

foi instalado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar do Carpina-EECAC/UFRPE em maio de 2021. 

Utilizou-se sementes comerciais, sendo realizada adubação de fundação com 50kg ha-1 de P2O5 e 60 kg ha-1 de 

K2O e espaçamento de 50x50 cm. A precipitação media local foi de 168 mm, durante os meses maio de 2021 

a agosto de 2022. O delineamento experimental foi casualizado em blocos, com arranjo de parcelas 

subdivididas com quatro repetições, com as frequências na parcela principal e as alturas de corte nas 

subparcelas. 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. As variáveis morfológicas da Cunhã foram influenciadas pela interação 

(P<0,05) período e frequência de colheita. As frequências de colheita de 75 e 105 dias proporcionaram maior 

diâmetro de caule no período chuvoso (1,1 cm). O número de ramos primários e secundários apresentaram 

maior valor médio para as frequências de colheita de 60 e 75 dias no período seco e 60 dias no período chuvoso. 

Para o comprimento e largura de folha, a frequência de colheita de 60 dias proporcionou maior média na 

frequência de colheita de 60 dias no período chuvoso (10,1 e 8,5 cm) e 105 dias no período seco (6,2 e 5,1 

cm). As maiores alturas de planta foram observadas para intensidade de corte de 20 cm no período chuvoso 

(53 cm). A intensidade de colheita de 20 cm proporcionou maior número de ramos primários, diâmetro de 

ramo secundário, número de vagem. Nas condições de cultivo da Zona da Mata Seca de Pernambuco, a 

frequência de colheita de 60 e 75 dias resultam em maior número de ramos primários e secundários, 

comprimento e largura de folha, com a intensidade de 20 cm, proporcionando maior número de ramos 

primários, diâmetro de ramo secundário, número de vagem. 

Palavras-chave: cunhã; morfologia; semiárido; ;  
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Resumo:  

O sorgo (Sorgum bicolor L.) é cultivado em diversos ambientes, principalmente onde há restrição para cultivo 

de milho. A Brachiaria ruziziensis tem sido utilizada para cobertura do solo em consórcio com milho. Assim, 

objetivou-se avaliar a interferência de populações de plantas de B. ruziziensis sobre a massa seca de genótipos 

de sorgo granífero. O trabalho foi implantado em 05/03/20, na Embrapa, em Dourados, MS. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso com parcelas subdivididas. Nas parcelas principais estavam os genótipos 

de sorgo (BRS 373, JB 1324 e JB 1330) e nas subparcelas as populações de braquiária (0, 5, 10, 20 e 40 plantas 

m-2), em três repetições. A semeadura foi realizada em plantio direto, em linhas de 50 cm entre si, em parcelas 

de 4 linhas de 5 m. As sementes de sorgo e braquiária foram reunidas e semeadas na mesma linha. Em 05/06/20 

foi avaliada a massa das espécies e em 09/09/20 foi avaliada a rebrota das espécies. Nas duas avaliações, as 

plantas foram cortadas rente ao solo em uma linha de um metro, pesadas e uma subamostra foi determinada a 

massa seca em estufa a 60ºC por 72 h. Os dados foram submetidos à análise de variância (P>0,05). As médias 

de genótipos foram comparadas pelo teste de Tukey (p>0,05) e as médias das populações de plantas por 

equação polinomial de melhor ajuste. No primeiro corte, a massa do sorgo é explicada pela equação quadrática 

(y=5.327,5-123,23x+2,0692x2 R²=0,8508). A massa da braquiária (y=952,1+61,843x R²=0,9983) e a massa 

total (y=5.474,1+38,25x R²=0,9447) por equação linear. No segundo corte, a massa do sorgo é explicada pela 

equação quadrática (y=2.730,9-151,3x+2,4214x2 R²=0,9098). A massa da braquiária (y=1.240,7+31,725x 

R²=0,954) e a massa total não teve efeito de populações de plantas de braquiária. No somatório dos dois cortes, 

a massa do sorgo é explicada pela equação quadrática (y=8.058,4-274,54x+4,4907x2 R² =0,8888). A massa da 

braquiária (y=93,569x+2192,8 R²=0,9975) e a massa total de sorgo e braquiária, nos dois cortes (y = 8.449,2 

37,165x R² = 0,8482) por equação linear. A massa dos genótipos não diferiu entre eles (2.958 kg ha-1), mas a 

massa total do consórcio com o genótipo BRS 373 (9.692 kg ha-1) foi superior ao JB 1324 (8.740 kg ha-1) e ao 

JB 1330 (8.586 kg ha-1). A massa seca total do sorgo solteiro (8.058 kg ha-1) é satisfatória para cobertura do 

solo em plantio direto. A formação de pastagem é atingida com 20 plantas m-2 de braquiária, com 2.000 kg ha-

1 em cada corte. 

Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária; Brachiaria ruziziensis; pasto; ;  
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Resumo:  

O consórcio de culturas anuais com espécies perenes pode ser uma alternativa para produção de forragem para 

alimentação no período seco do ano e formação de pastagem, com recuperação de áreas degradadas. Assim, 

objetivou-se identificar o melhor arranjo entre sorgo biomassa Agri 002E com Brachiaria brizantha cv. 

Marandu ou Panicum Maximum cv. BRS Zuri para produção de forragem e formação de pastagem. O trabalho 

foi implantado em 05/11/21, em solo arenoso, em Jateí, MS. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso 

com parcelas subdivididas. Nas parcelas principais estavam os dois espaçamentos entre linhas de sorgo (45 e 

90 cm), com 12 plantas-2 e nas subparcelas as populações de plantas dos capins (0, 10, 20 e 40 plantas m-2), 

em quatro repetições. Em 08/03/22 foi avaliada a massa do primeiro corte, com produtividade média de 50 a 

70 t ha-1. Em agosto de 2022 (estádio de grão pastoso do sorgo) foi avaliada a rebrota das espécies. Foram 

coletadas as plantas de sorgo e de capim de duas linhas centrais de cada parcela, onde foram quantificadas a 

altura do sorgo e do capim. Em uma subamostra de cada parcela foi mensurada a massa de folhas e de colmos 

de sorgo. Os dados foram submetidos à análise de variância (P>0,05), e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. O sorgo apresentou maior altura de plantas no espaçamento 90 cm (2,23 m) e 

no consórcio com Marandu 40 plantas m-2, enquanto que os capins apresentaram maior altura de plantas no 

espaçamento 90 cm e o Zuri com maior estatura, independente da população. A massa seca de sorgo foi maior 

no espaçamento 45 cm (6,36 t ha-1), comparativamente ao espaçamento 90 cm (5,06 t ha-1). Na comparação 

dos consórcios a massa seca do sorgo foi maior com 10 plantas m-2 de Marandu (7,35 t ha-1) e menor no 

consórcio com 40 plantas m-2) de Zuri (4,21 t ha-1). Os capins apresentaram maior massa seca nas maiores 

populações de plantas e maior no espaçamento 90 cm (1,28 t ha-1), comparativamente ao espaçamento 45 cm 

(0,67 t ha-1) devido a maior massa dos capins na entre linha (1,17 t ha-1), e apenas 0,34 t ha-1 quando cultivado 

na linha do sorgo. O rendimento de massa seca total (sorgo+capim) foi maior no consórcio com Marandu 10 

plantas m-2 (8,66 t ha-1), mas superior apenas do consórcio com Zuri 40 plantas m-2 (6,62 t ha-1). O consórcio 

de sorgo biomassa com Marandu ou com Zuri em populações intermediárias de plantas, constituindo-se de 

alternativa para produção de forragem e formação de pastagem. 

Palavras-chave: Brachiaria; Panicum; pasto; ;  
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Resumo:  

A suplementação dietética tem importante efeito na reprodução de ruminantes, definindo os nutrientes que 

constituem o fluido folicular que podem alterar a qualidade dos complexos cumulus oócitos (CCOs) (Khajeh 

et al., 2017). Dentre os suplementos alimentares tem-se a glicerina, considerada um potente aditivo alimentar 

glicogênico (Kholif, 2019). Desta forma, objetivou-se avaliar os efeitos da administração oral de glicerina 

sobre a qualidade dos CCOs de cabras submetidas a protocolo hormonal de superestimulação ovariana. Foram 

utilizadas 14 cabras mestiças com 28 dias de pós-parto, com peso corporal 35,5 ± 3,6 kg e escore de condição 

corporal de 2,6 ± 0,1. Foram divididas em dois grupos: Grupo controle (GC, n=7) que receberam água por via 

oral, e Grupo glicerina (GGLI, n=7) que receberam 150 ml de glicerina/dia (solução 9:1) por via oral durante 

7 dias. O protocolo hormonal foi realizado por 10 dias, com a suplementação ocorrendo entre os dias 3 e 9 do 

protocolo. O ciclo estral foi sincronizado mediante a inserção de um dispositivo intravaginal impregnado com 

acetato de medroxiprogesterona e seguido da aplicação de PGF2α após oito dias. Antes da aspiração folicular 

(LOPU) (36 h) foram administradas as gonadotrofinas: 80 mg de pFSH e 300 UI de eCG I.M. A LOPU foi 

realizada no dia 10 do protocolo hormonal. Os animais foram induzidos à anestesia geral pela aplicação de 

xilazina 2% e Quetamina 10%, e anestesia local com Lidocaína 2%. Foi realizada a aspiração dos folículos 

maiores que 2 mm. Os CCOs coletados foram classificados utilizando uma lupa estereomicroscópica em quatro 

graus qualitativos (grau I, II, III e degenerados) (Baldassarre et al., 2003). Os dados obtidos foram analisados 

estatisticamente pelo programa computacional software - R Core Team, seguido pelo teste Qui-quadrado a 5% 

de significância. Não foram observadas diferenças entre os grupos de tratamento em relação à porcentagem de 

CCOs nos diferentes graus de qualidade, GC: grau I (8,5%), grau II (17,0%), grau III (66,0%) e degenerados 

(8,5%); GGLI: grau I (9,3%), grau II (29,3%), grau III (52,0%) e degenerados (9,3%) (p=0,423). Resultados 

similares foram encontrados por Alves et al., 2019, no qual os autores observaram que a administração de 

glicerina por sete dias, não modificou a qualidade oocitária. Concluiu-se, com esse estudo que a suplementação 

com glicerina não altera a qualidade oocitária em cabras submetidas a superestimulação hormonal.  

Palavras-chave: protocolo hormonal; superestimulação ovariana; oócito; ;  
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Resumo:  

A bovinocultura de corte possui um papel de extrema relevância dentro dos cenários econômicos do país. Com 

rebanho de 213,68 milhões de cabeças, o Brasil se apresenta com o maior número de animais comercial do 

mundo e atualmente ocupa o ranking de maior exportador mundial. A pecuária de corte nacional consolidou-

se nos últimos anos como importante produtora de alimentos e consequentemente se inseriu no mercado 

mundial como grande competidor dentre os maiores produtores. Além do aumento da produtividade, o 

aumento da qualidade dos bovinos de corte tem sido amplamente perseguido, no intuito de se obter animais 

que atendam às exigências do mercado consumidor. O marmoreio, uma das principais características 

relacionadas à qualidade de carne bovina, têm levado ao desenvolvimento de inúmeras técnicas para sua 

mensuração, como por exemplo, a utilização da ultrassonografia de carcaça, identificando quais raças e/ou 

linhagens apresentam maior tendência ao desenvolvimento da característica sem a necessidade do abate dos 

animais, e a utilização de marcador molecular que confere os genes alelos que podem possuir efeito negativo 

ou positivo para determinada característica. Atualmente, a Tireoglobulina (TG) tem sido estudada como um 

gene relacionado ao marmoreio na espécie bovina. O objetivo desse trabalho foi verificar a expressão de 

polimorfismos no gene da TG em 60 novilhos da raça Senepol, utilizando a técnica de PCR- RFLP e PCR. 

Para tanto, foram coletadas manualmente amostras de pêlos da vassoura da cauda dos mesmos para a extração 

do DNA genômico. O par de primers utilizado nas reações de PCR foram desenhados de acordo com as 

informações disponíveis no GenBank, possuindo as seguintes sequências de nucleotídeos: TG - Forward 5' - 

TCCCAGAGTTAGCCTCCAAG - 3' e TG - Reverse 5' - TGAATGAGAGGTGGTGAGGTC - 3'. A enzima 

de restrição escolhida foi a endonuclease XmnI que possui os seguintes sítios de corte: XmnI - 5 ?-

GAANN*NNTTC - 3 ? 3 ?CTTNN*NNAAG - 5 ?. Para a visualização do resultado, 7μL de cada amostra 

serão misturados a 3μL de tampão de corrida (azul de bromo-fenol, xileno-cyanol e glicerol) para realização 

da eletroforese em gel de agarose (2,5%) com brometo de eti?dio (0,05 μg/ml), em tampão TBE 1X a 70V, 

por 1 hora e 40 minutos. Dos 60 animais avaliados, somente 13 não expressaram o gene da Tireoglobulina, 

sugerindo a veracidade da associação deste gene com a característica de marmoreio, o que pode permitir a 

seleção de animais da raça Senepol com maior aptidão para a deposição do marmoreio. 
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Resumo:  

A raça de galinha Canela-preta é de grande importância no Nordeste brasileiro, por isso características 

produtivas dessas aves, como os fenótipos de crescimento são critérios de seleção que podem ser utilizados 

para maximizar o potencial produtivo dessa raça. Estudos de associação de polimorfismos em genes que 

contribuem para a expressão dessas características são essenciais em programas de melhoramento genético, 

como é o caso do gene do receptor da leptina, associado ao consumo de ração. O objetivo dessa pesquisa foi 

analisar o efeito do SNP rs315789643 no gene LEPR em características de ganho de peso médio diário em 

aves Canela-preta criadas em sistema intensivo e semi-intesivo. Foram utilizadas 100 aves Canela-preta, 50 

em cada sistema de criação (25 machos e 25 fêmeas). As características analisadas foram: ganho de peso médio 

diário do nascimento aos 70 dias (GMD1-70), ganho de peso médio diário dos 70 aos 140 dias (GMD70-140) 

e ganho de peso médio diário do nascimento ao abate (GMDT). A genotipagem do SNP no LEPR, nos 100 

animais, foi realizada pela técnica PCR-RFLP com a enzima BsrGIe fragmento amplificado com os primers: 

LEPR F:5' AAAACCAGCACCCTGAAATG 3' e LEPR R:5' CAGACTGTGCTTGGGGATTT 3'. As análises 

estatísticas de associação foram realizadas no software SAS® versão 9.4, acessada pela edição universitária 

virtual. Os resultados da PCR mostraram três padrões de bandas (GG, GA, AA), sendo mais frequente o alelo 

G e o genótipo GG. Os genótipos estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p<0,05). Para as características 

analisadas, GMD1-70, GMD70-140 e GMDT, o efeito dos genótipos GG, GA e AA encontrado foi 

significativo (p<0,05), estando fortemente associados com as características. Com a decomposição desse efeito 

em aditivo e dominância encontrou-se ainda, maior contribuição oriunda dos efeitos de dominância com 

comportamento de sobredominância. Indivíduos heterozigotos apresentaram os maiores valores relacionados 

aos ganhos médios (de 14,11 a 16,20g), sendo o alelo G o mais favorável. Assim, os resultados desse estudo 

demonstraram forte associação do locus em estudo para características de crescimento, auxiliando no 

entendimento da arquitetura genética dessa importante característica produtiva 
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Resumo:  

A criação de galinhas caipiras da raça Canela-preta tem se destacado no Nordeste do Brasil pela sua aptidão 

para corte e postula, além da boa adaptação a ambientes tropicais. O gene do receptor da leptina (LEPR) é um 

importante candidato para estudos de seleção assistida por marcadores pela sua associação com consumo de 

ração, rendimento de pulmão, deposição de gordura. u-se com esta pesquisa avaliar o efeito do SNP 

rs315789643 no gene LEPR associado as características de peso em galinhas, criadas sob dois sistemas de 

confinamento. Foram utilizadas 100 aves, sendo 50 sob sistema intensivo e 50 sob sistema semi-intensivo. As 

características avaliadas foram: peso ao nascer (PN), aos 70 dias (P70), aos 140 dias (P140) e aos 184 dias 

(PA), idade que ocorreu o abate. A genotipagem do SNP rs315789643 foi realizada pela técnica PCR-RFLP a 

partir da enzima BsrGI e fragmento amplificado com os primers: LEPR F:5' AAAACCAGCACCCTGAAATG 

3' e LEPR R:5' CAGACTGTGCTTGGGGATTT 3'. Os produtos da PCR mostraram três bandas diferentes (GG, 

GA, AA). Os genótipos estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p<0,05) com maior frequência do genótipo 

GG e do alelo G, de maneira geral. As análises estatísticas de associação foram realizadas no programa SAS® 

versão 9.4, através da edição universitária virtual. A análise de variância mostrou efeito significativo (p<0,05) 

do genótipo para todas as características avaliadas, com exceção do PN. Os efeitos aditivo e de dominância 

também se mostraram significativos (p<0,05), no entanto, o de dominância apresentou maior contribuição com 

galinhas do genótipo GA mais pesadas, seguidas de GG e AA. O efeito de substituição alélica não foi 

significativo e os graus médios de dominância foram maiores que um, evidenciando o efeito de 

sobredominância. Os valores de R2 obtidos para o modelo aditivo-dominante foram maiores, assim como as 

contribuições dos desvios de dominância. Dessa maneira, levando-se em consideração a importância 

econômica dessa raça, esses achados podem auxiliar na compreensão da estrutura genética e sua relação com 

importantes características produtivas, de modo a definir estratégias de seleção para as galinhas Canela-preta.  
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Resumo:  

A doença infecciosa desencadeada por protozoários do gênero Eimeria, causa danos no trato intestinal das 

aves e facilita a ocorrência de outras patologias, causando redução nos índices produtivos do animal. Para 

controlar a doença uma alternativa seria a modulação da resposta imune do animal por meio de nutrientes. A 

metionina pode contribuir para a saúde intestinal e função imune, protegendo o intestino contra danos celulares 

ao atenuar a inflamação. Nosso objetivo foi avaliar se a metionina, na forma livre e de dipepetídeo, pode 

modular a expressão de genes relacionados à resposta imune no íleo de frangos de corte desafiados por 

Eimerias spp. Aos 10 dias de idade 216 frangos de corte machos (Cobb 500) foram distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2 (dieta x desafio), com 6 repetições e 6 

aves/repetição. Nesse momento, os frangos começaram a receber rações sem suplementação de metionina 

(n=72), com suplementação de metionina na forma livre (n=72) e de dipeptídeo (n=72). Aos 14 dias de idade 

108 frangos foram inoculados por via oral com 1mL de solução contendo oocistos esporulados de E. máxima, 

E. acervulina, E. mitis e E. praecox (ce). Os outros 108 frangos receberam por via oral 1mL de solução salina 

(se). A expressão dos genes INFG, IL10 e LEAP2 foi avaliada no íleo 6 dias após a inoculação. Os dados foram 

avaliados pela ANOVA two-way e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0.05). Não houve 

efeito de interação entre os tratamentos sobre a expressão dos genes. Houve efeito do desafio por Emeria spp. 

sobre a expressão dos genes INFG, IL10 e LEAP2. Os frangos ce apresentaram maior expressão do gene INFG 

e menor expressão dos genes IL10 e LEAP2. O INFG é uma das principais citocinas mediadoras da imunidade 

protetora contra protozoários. Entretanto, a menor expressão do gene LEAP2 indica infecção mais pronunciada 

nos animais desafiados, além de que o processo inflamatório iniciado pelo INFG parece não ter sido contido 

já que houve menor expressão do gene IL10 que tem ação anti-inflamatória, isso por sua vez pode potencializar 

a inflamação que é prejudicial para o tecido hospedeiro. Assim, concluimos que as fontes de metionina não 

influenciaram a expressão dos genes imunes e que os animais desafiados apresentaram menor capacidade em 

limitar o desenvolvimento do parasita na mucosa intestinal devido a um desequilíbrio na resposta pró e anti-

inflamatória. 
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Resumo:  

As células espermáticas quando submetidas ao processo de criopreservação podem sofrer estresse térmico e 

oxidativo, pela formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), que reduzem consideravelmente a 

viabilidade seminal. Dessa forma, o óleo de pequi (OP) apresenta-se como um aditivo ao diluente devido seu 

potencial antioxidante. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade pós descongelação do sêmen 

ovino diluído em água de coco em pó (ACP®) acrescido de óleo de pequi. Para tanto, o projeto foi submetido 

e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do IFCE (CEUA-IFCE) sob nº 9274111020. Foram 

utilizados 4 ejaculados de cada um dos 5 reprodutores ovinos da raça Santa Inês (n=20), os quais foram diluídos 

em meio à base de ACP/gema (15% gema, 6% de glicerol), acrescido ou não de 10% de OP e congelados sob 

curva de resfriamento de 0,2ºC/min, e então mantidos em botijão criobiológico (-196ºC). Após armazenamento 

mínimo de uma semana, as amostras foram descongeladas em banho-maria à 37ºC/30s e então submetidas à 

avaliação de viabilidade de membrana espermática por meio de marcadores fluorescentes (Hoescht/iodeto de 

propídio). Foram avaliadas 100 células para cada tratamento, sendo consideradas viáveis as células marcadas 

com Hoescht e não viáveis as que foram marcadas com iodeto de propídio. Na estatística adotou-se 

delineamento inteiramente casualizado, ANOVA e teste de Tukey para comparação das médias, com P<0,05. 

O total de 4000 espermatozoides foi avaliado, de modo que no tratamento utilizando óleo de pequi foi 

observado maior percentual de espermatozoides viáveis (47,7 ± 14,2%) quando comparado ao tratamento sem 

o seu uso (34,15 ± 17,1%). Sabe-se que o espermatozoide ovino possui grande sensibilidade às crioinjúrias, de 

modo que muitas substâncias com propriedades antioxidantes são utilizadas como aditivos aos diluentes. 

Diversos estudos mostram que o OP é rico em ácidos graxos, carotenos, vitamina E, e retinol, além de ser fonte 

de vitamina C e compostos fenólicos, os quais são componentes com propriedades antioxidantes. Todas estas 

características podem ter contribuído para o melhor resultado obtido com a sua utilização na criopreservação 

do sêmen de ovinos. Dessa forma conclui-se que o OP adicionado ao diluente à base de ACP/gema foi eficiente 

na manutenção da viabilidade da membrana do espermatozoide criopreservado de ovinos. 
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Resumo:  

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) permite inseminar muitas vacas no mesmo dia e hora pré-

determinada, sem a necessidade de observação de cio. As vacas primíparas, quando não conseguem suprir as 

necessidades nutricionais de manutenção, lactação e reprodução simultaneamente, por isso, apresentam taxa 

de prenhez bastante reduzida, devido a perdas de peso durante o final da gestação e início da lactação. Esta 

categoria apresenta dificuldades em ovular, pois ainda estão em desenvolvimento corporal e ao mesmo tempo 

amamentando uma cria. Desse modo, torna-se necessário um tratamento nutricional adequado para minimizar 

a situação. Os minerais são considerados nutrientes fundamentais por participarem de diversas funções do 

metabolismo animal, compondo estruturas de biomoléculas, interferindo no crescimento e na manutenção de 

tecidos, participando como cofatores enzimáticos, ativando ações hormonais, regulando a pressão osmótica e 

equilíbrio ácido-básico, por outro lado, a utilização de aminoácidos, como suplemento alimentar, visa corrigir 

deficiências nutricionais e/ou estimular o crescimento dos animais. O trabalho avaliou a utilização de complexo 

aminoácidos-minerais no início dos protocolos de IATF na melhora da taxa de prenhez em novilhas e 

primíparas (Bos indicus). Inicialmente, todas as fêmeas foram submetidas a exame ginecológico, através de 

ultrassom, com intuito de descartar animais com problemas reprodutivos, e em seguida submetidas ao 

protocolo de inseminação artificial em tempo fixo - IATF, sendo que no Dia 0 do protocolo foi administrado 

2,0 mL de benzoato de estradiol (1 mg.mL -1) por via intramuscular (IM), 10,0 mL de aminoácidos + minerais 

por via subcutânea (SC) e no mesmo momento colocado o dispositivo intravaginal impregnado com 1,0 g de 

progesterona. No Dia 8 foi retirado dispositivo, e administrado 2,5 mL de prostaglandina (5 mg. mL -1) por via 

IM, 0,3 mL de cipionato de estradiol (2 mg.ml -1) por via IM e 1,5 mL de gonadotrofinacoriônica equina (200 

UI.L -1), também por via IM. E por fim, no D10 foi realizado a inseminação artificial. A utilização do complexo 

aminoácido-mineral no dia zero (D0) do protocolo de IATF, promoveu um incremento na taxa de prenhez na 

categoria de primíparas, quando comparado ao grupo controle. O uso da suplementação aminoácido-mineral 

no início dos protocolos de IATF proporcionou uma melhor taxa de prenhez na categoria de primíparas. Nas 

novilhas a aplicação não proporcionou melhora na taxa de prenhez. 
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Resumo:  

A produção de galinha caipira (Gallus gallus) é um mercado crescente e que a agricultura familiar domina. 

Produzida em sistema semiconfinado, a raça Canela-preta vem sendo popularizada e apreciada pelo produtor 

e consumidor. Dentro da raça é observado nos machos três plumagens distintas: preto com branco, preto com 

vermelho e preto com prata. u-se conhecer o padrão de crescimento de machos da raça Canela-preta de acordo 

com as três plumagens distintas da raça. Fez-se uso de banco de dados que pertence ao grupo de genética e 

melhoramento animal da UFPI. Foram mensurados um total de 62 machos criados em sistema semiconfinado 

onde tinham acesso a piquete com a cultivar tifton-85 (Cynodon spp), sendo manejados desde o primeiro dia 

de vida com dieta para cada fase de vida e aplicado calendário de vacinação. A identificação das aves foi feita 

por meio de anilha no pé e asa. Realizou-se pesagem de forma individual a cada 7 dias até os 182 de idade. Os 

dados obtidos por meio da pesagem em relação a idade possibilitou averiguar e estimar a curva de crescimento 

comparando com as diferentes plumagens dos machos Canela-Preta. As estimativas estatísticas foram 

realizadas usando software SAS® acessado pela edição universitária virtual. Utilizou-se o modelo não linear 

de Richards. Os resultados obtidos demonstraram diferença em relação aos valores preditos com a taxa de 

crescimento entre as aves. Macho de plumagens preto com branco apresentaram taxa de crescimento maior 

aos 12 dias de idade e aos 32 dias de vida um peso predito maior; obtiveram ponto de inflexão com 112 dias 

com peso de 1874,92 g. Os machos pretos com vermelhos e preto com prata apresentaram diferença em peso 

predito e taxas de crescimento, sendo estimado um ponto médio de inflexão aos 111 dias de vida, sendo machos 

pretos com vermelho com peso igual a 2057,92 g e os machos preto com prata com peso médio igual a 1858,12 

g. Foi observado entre os animais variabilidade genética entre as variedades da raça quando expostos sob as 

mesmas condições ambientais e manejo alimentar. Machos da raça Canela-preta de plumagens distintas 

apresentam diferença no padrão de crescimento. Machos de plumagens preto com vermelho apresentaram um 

melhor peso e taxa de crescimento. Com isso, pode-se desenvolver melhores parâmetros de seleção da raça 

para maior eficiência para a produção de carne. 
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Resumo:  

Atualmente, o custo da produção de embriões in vitro vêm aumentando devido aos altos preços dos meios 

utilizados para a maturação in vitro dos oócitos (MIV), tudo por conter hormônios e fatores de crescimento 

como suplementos. Adicionalmente, a utilização desses meios não infere em boas taxas de produção. Dessa 

forma, buscando diminuir o custo e melhorar os resultados da produção in vitro de alpacas, objetivou-se avaliar 

o efeito da adição do fluido folicular (FF) no meio de maturação in vitro de oócitos de alpaca sobre a produção 

de embriões. Os ovários foram obtidos de abatedouro e transportados em solução salina 0,9% mais 

gentamicina, à temperatura média de 4-9 °C por um período de até 18-20 h. Para isso, complexos cumulus-

oócitos (CCOs) foram recuperados no matadouro Municipal de Huancavelica- Perú, selecionados em grau I, 

II, III e distribuídos aleatoriamente em dois grupos em consonância como o meio de maturação utilizado: 

Grupo 1 (G1), meio composto por TCM-199 suplementado com SFB, FSH, LH, 17ß-estradiol, IGF-I, piruvato 

de sódio, glutamina e gentamicina; Grupo 2 (G2), composto por: 85% TCM-199, 10% de FF, piruvato de sódio 

e gentamicina. Ambos foram incubados em uma atmosfera de 38,5 °C, 5% CO2, 5% O2 e 90% de umidade 

relativa por 32 h. Posteriormente, a fertilização in vitro foi realizada por 18 h com espermatozoides recuperados 

do epidídimo. Em seguida, os possíveis zigotos foram transferidos para o meio de cultivo SOF e incubados 

por 7 dias. Os dados foram analisados pelo qui-quadrado, utilizando o software BioStat 5.3. Não foi observada 

diferença (P > 0,05) entre os grupos G1 e G2 (40.85% ± 6.41 vs 38.45% ± 7.65) para mórulas, (7.01% ± 4.75 

vs 6.93% ± 3.46) para blastocistos, bem como na taxa de produção total de embriões (47.87% ± 8.81 vs 45.38% 

± 8.47). A partir desses resultados é plausível afirmar que a adição do fluido folicular ao meio de maturação 

in vitro proporciona um microambiente adequado para os oócitos, tornando-os competentes para a fertilização 

e posterior desenvolvimento embrionário. Conclui-se que é possível simplificar o meio utilizado para 

maturação in vitro de oócitos de alpacas utilizando fluido folicular, com boas taxas de produção de embriões. 

Acredita-se que a utilização do FF na produção in vitro de embriões pode ser uma alternativa para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas em biotecnologia reprodutiva em camelídeos sul-americanos. 
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Resumo:  

A alpaca (Vicugna pacos), é uma das espécies de camelídeos sul-americanos (CSA) que, juntamente com a 

vicunha (Vicugna vicugna), se caracteriza por possuir fibras altamente valorizadas e comercializadas 

mundialmente na indústria têxtil. Para a manutenção da produção comercial, o reprodutor desempenha um 

papel importante no processo reprodutivo e consequentemente no melhoramento genético. Porém, ainda 

existem limitações quanto as características seminais desses animais, bem como, fatores que interferem na 

produção espermática. Diferente de outras espécies, os CSA têm uma estação reprodutiva bem definida, 

ocorrendo durante a estação chuvosa. Assim, objetivou-se avaliar a influência da estação reprodutiva (janeiro-

marco) e não reprodutiva (abril-agosto) sobre os parâmetros seminais do sêmen de alpaca. Foram utilizados 

10 reprodutores com mais de 4 anos de idade, pertencentes à Estação Experimental Agrária Canaán do Instituto 

Nacional de Inovação Agrária (INIA), Perú, localizado a 2735 metros acima do nível do mar, hígidos, 

alimentados com pastagens naturais e suplementados com aveia. Foram realizadas 72 coletas, a cada dois dias, 

via vagina artificial incorporada em manequim. Aspectos macroscópicos como cor, volume (mL), filancia (cm) 

e espuma (cm) foram avaliados, bem como aspectos microscópicos como motilidade (%), e concentração 

(espermatozoides/mL) via software CASA e viabilidade (%) com auxílio de microscópio óptico. Os dados 

obtidos foram analisados pelo teste de tukey e pelo qui-quadrado, utilizando o software R 3.4.3, considerando 

P<0,05 como nível de significância. A cor predominante foi leitosa e semi-leitosa vs leitosa, semi-leitosa e 

cristalina para a estação chuvosa e seca, respectivamente. Quanto aos demais parâmetros, constatou-se os 

seguintes resultados para o sêmen dos animais na estação chuvosa e seca, respectivamente: volume de 2,5 ± 

2,4 vs 2,3 ± 1,7 (P>0,05); filancia 2,0 ± 1,3 vs 2,4 ± 2,2 (P>0,05) e espuma de 2,4 ± 2,2 vs 2,0 ± 2,4 (P>0,05). 

Para a avaliação microscópica, obteve-se uma motilidade de 57,6 ± 15,4 vs 63,1 ± 19.6 (P>0,05); concentração 

de 165,1 ± 91.7 vs 146,2 ± 71.9 x 106 (P<0,05) e viabilidade de 79,1 ± 12,7 vs 57,0 ± 19,9 (P<0,05). A partir 

desses resultados é possível concluir que o sêmen de reprodutores de alpacas apresenta influência da estação 

do ano, sendo interessante desenvolver um manejo adequada na alimentação, reprodução e técnicas de 

conservação do sêmen durante o período de dias mais curtos. 
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Resumo:  

As raças de galinhas nativas brasileiras têm importância histórica, cultural, genética e econômica, além de 

representarem um patrimônio genético do Brasil. Além disso, essas raças detêm uma riqueza genética que 

poderá contribuir na agropecuária no futuro na formação de novas linhagens menos susceptíveis às condições 

adversas de clima. : Dado o exposto, u-se estimar a diversidade genética de três raças de galinhas brasileiras 

com base na região D-loop do DNA mitocondrial. Material e Os procedimentos laboratoriais foram realizados 

no Laboratório de Genética Animal da UEMA e UFPI. Foram utilizadas, 47 amostras das três raças de galinhas 

brasileiras (Canela-Preta, Caneluda do Catolé e Peloco). Foi feita a extração do DNA e amplificação das 

sequências localizada na região controladora D-loop do mtDNA. A técnica de PCR foi empregada para 

amplificação dos fragmentos. A corrida das amostras foi em gel de agarose. Os produtos purificados foram 

submetidos à reação de sequenciamento de DNA. As amostras foram analisadas em sequenciador de DNA 

automático. As sequências foram alinhadas e editadas. Índices como número de haplótipos, diversidade 

haplotípica (Hd), diversidade de nucleotídeos (π) e número de sítios segregantes por raça foram estimados pelo 

software DnaSP 5.10.01. O software ARLEQUIN 3.1 foi aplicado para realizar uma análise hierárquica de 

variância molecular (AMOVA). Resultados e Discussão: A maior diversidade de haplótipos (Hd) foi 

encontrada na raça Peloco (0,743 ± 0,064), enquanto o menor valor foi observado para a raça Canela-Preta 

(0,125 ± 0,106). A diversidade média de nucleotídeos das raças de galinhas brasileiras foi de 0,00357 ± 

0,00104, e variou de 0,00048 para CP e CAN a 0,00806 ± 0,00140 para Peloco. Os resultados da AMOVA 

(Tabela 4), baseados no polimorfismo da sequência do mtDNA, apontam que a variação genética entre os 

indivíduos nas raças foi de 74,53%, enquanto a variação genética entre as raças (FST) foi de 25,47% (p < 

0,001), o que sugere uma particularização categórica entre as três raças de galinhas do Brasil. As três raças de 

galinhas brasileiras são polimórficas e maior diversidade se concentra entre indivíduos, do que entre as raças.  
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Resumo:  

Acredita-se que as raças brasileiras são oriundas de galinhas dos países da Península Ibérica trazidas em 

meados do ano de 1500. Apesar da importante contribuição dos europeus na formação das raças de galinhas 

de países da América, no século XV, alguns grupos de pesquisadores entendem que as galinhas já existiam na 

América ainda na civilização pré-Colombiana. : Dado o exposto, objetivou-se decifrar as possíveis origens 

filogenéticas de três raças de galinhas brasileiras, com base em informações da região DLoop do mtDNA. 

Material e Os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Genética Animal da UEMA e 

UFPI. Foram utilizadas, 47 amostras das três raças de galinhas brasileiras (Canela-Preta, Caneluda do Catolé 

e Peloco). Foi feita a extração do DNA e amplificação das sequências localizada na região controladora D-

loop do mtDNA. A técnica de PCR foi empregada para amplificação dos fragmentos. A corrida das amostras 

foi em gel de agarose. Os produtos purificados foram submetidos à reação de sequenciamento de DNA. As 

amostras foram analisadas em sequenciador de DNA automático. As sequências foram alinhadas e editadas. 

As relações evolutivas das sequências foram avaliadas por meio da rede de junção mediana. A rede também 

incluiu nove haplótipos representando os principais clados (clados A a I) mundiais. Duas sequências de 

galinhas nativas do Egito - África do Norte e quatro sequências, sendo uma de cada subespécie (Gallus gallus 

murghi, Gallus gallus gallus, Gallus gallus spadiceus e Gallus gallus bankiva) foram inseridas. Resultados e 

Discussão: A análise da rede de junção mediana, juntamente com os haplótipos de referência, revelou que as 

raças brasileiras se agrupam em dois haplogrupos principais derivados de clados diferentes (E (Eurásia) e C 

(Japão e sudeste da China)) originários de diferentes regiões do mundo, sendo 91% dos animais das três raças 

brasileiras e as galinhas africanas se agruparam no haplogrupo E enquanto outros animais (9%) se agruparam 

haplogrupo C, assim, as três raças de galinhas nativas do Nordeste do Brasil têm múltiplas origens 

mitocondriais. As raças de galinhas brasileiras estudadas ascendem de galinhas europeias, africanas e indianas, 

e alguns indivíduos da raça Peloco têm ascendência chinesa. As subespécies ancestrais mais próximas das 

galinhas domésticas brasileiras são Gallus gallus gallus e Gallus gallus murghi. 

Palavras-chave: galinha caipira; molecular; nativas; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                140 

CRESCIMENTO DE FÊMEAS DA RAÇA CANELA-PRETA ASSOCIADO A SUA 

DIVERSIDADE DE PLUMAGENS 
 

Jeremy Lorran da Silva Rodrigues 1; Italo Franklin dos Santos da Silva 1; Abigail Araújo de Carvalho 
3; Débora Araújo de Carvalho 2; José Lindenberg Rocha Sarmento 4; Leandra Polliny Morais 

Machado 3; Antonio de Sousa Júnior 5; Vanessa Almeida de Sousa 1 
1Discente . Teresina-PI. Universidade Estadual do Piauí ; 2Docente. Teresina-PI. Universidade Estadual do Piauí ; 
3Discente . Teresina-PI. Universidade Federal do Piauí ; 4Docente. Teresina-PI. Universidade Federal do Piauí ; 
5Docente. Teresina-PI. Colégio Técnico de Teresina 

 

Resumo:  

A produção de galinha caipira de raças nativas é realizada predominantemente pela agricultura familiar. 

Devido ao crescimento do mercado de galinhas caipiras surgiu a necessidade de estudos para o conhecimento 

de características de interesse econômicas dentro de cada raça juntamente com seus padrões fenotípicos de 

coloração da plumagem e sexo. A galinha Canela-preta apresenta três padrões de plumagens para fêmeas: 

preta, preta com dourada e preta com branco. : Dado o exposto, objetivou-se descrever a curva de crescimento 

de fêmeas da raça Canela-Preta, considerando as diferentes colorações de plumagens presente na raça e sistema 

de criação semiconfinadas. Materiais e métodos: A pesquisa foi realizada com o uso de informações do banco 

da UFPI, foram utilizadas 40 aves fêmeas no sistema semiconfinados. Realizou-se as pesagens dos animais 

individualmente a cada sete dias até os 182 dias de idade. Os animais foram identificados com anilhas nas asas 

e pés e devidamente vacinadas, seguindo o protocolo regional. Foram alimentadas com ração de acordo com 

a necessidade nutricional de cada fase de criação, mais pastagem a campo. A partir dos dados de peso e idade, 

as curvas de crescimento das aves foram estimadas com base nas diferentes colorações das plumagens. Para a 

análise estatística, utilizou-se o software SAS®, acessado pela edição universitária virtual, empregou o modelo 

não linear de Richards. Resultados e Discussão: As aves pretas obtiveram taxas de crescimentos maior até o 

26° dia com o ponto de inflexão de 112 dias de idade e peso de 1466,35kg; as pretas com douradas 

apresentaram taxas de crescimentos maior após o 27° dia até o final do experimento, com o ponto de inflexão 

aos 118 dias e com peso igual a 1595,05kg. No outro comparativo realizado, as fêmeas pretas com branco 

apresentaram ponto de inflexão aos 109 dias de idade com peso de 1492,75 kg e taxas de crescimentos 

superiores no 106° dia; após esse período as pretas passaram a ter taxa de crescimento maior até o final do 

experimento, com ponto de inflexão de 112 dia de idade e peso de 1466,35kg. O peso das fêmeas pretas com 

dourada e pretas com branca é maior do que o das aves pretas, o que possibilita aproveitar essas diferenças na 

seleção direcionada para o corte e no manejo alimentar de modo a aumentar a eficiente da produção de carne 

com a raça Canela-Preta. 
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Resumo:  

A produção in vitro de embriões representa uma interessante biotécnica voltada para a multiplicação de 

espécies importantes para a manutenção dos ecossistemas, bem como para o desenvolvimento econômico, 

sendo a Dasyprocta leporina uma destas espécies. Em geral, o sucesso desta biotecnologia depende da 

eficiência de suas etapas, tais como a maturação in vitro (MIV) de oócitos, a qual por sua vez depende dos 

adequados meios de cultivo para se atingir eficientes taxas. Uma das estratégias para alcançar essa eficiência 

tem sido com o uso do fator de crescimento epidermal (EGF). Embora já empregado na MIV de algumas 

espécies, os resultados têm se mostrado variáveis. Portanto, o objetivo foi avaliar o EGF na MIV de oócitos 

de D. leporina. Para tanto, doze D. leporina foram utilizadas para recuperação ovariana. Os complexos 

cumulus-oócitos (CCOs) foram recuperados por slicing e classificados em estereomicroscópio. Os CCOs 

viáveis foram transferidos para o meio MIV composto por TCM-199 com 10% de soro fetal bovino, 100 µM 

de cisteamina, 10 mIU/mL de FSH, na ausência (EGF0) e presença de 10 ng/mL (grupo EGF10). Todos os 

oócitos foram maturados por 24 h a 38,5°C e 5% de CO2. Após a MIV, oócitos foram avaliados quanto à 

expansão das células do cumulus e o índice de expansão do cumulus (IEC) foi quantificado, considerando IEC 

~ 0 como expansão reduzida e IEC ~ 5 como expansão total. Ainda, oócitos foram desnudos e avaliados quanto 

à presença do primeiro corpúsculo polar (1CP). Além disso, a viabilidade das células do cumulus foi avaliada 

usando azul de tripan. Finalmente, os dados foram expressos como média ± erro padrão e as médias percentuais 

foram comparadas pelo teste exato de Fisher, enquanto IEC por ANOVA e teste Tukey. Após três repetições, 

208 oócitos imaturos viáveis foram recuperados e 99 utilizados neste experimento. Nenhuma diferença (p > 

0,05) foi observada entre EGF0 e EGF10 para a presença de 1CP [37,3 ± 7,7% (19/51) versus 52,1 ± 13,6% 

(25/48)] e viabilidade das células do cumulus [91,2 ± 2,0% (227/249) versus 94,0 ± 3,4% (156/166)]. Em 

relação à expansão das células do cumulus, os oócitos maturados na presença de EGF apresentaram IEC 

superior quando comparados aos maturados na ausência de EGF [2,7 ± 0,3 versus 3,6 ± 0,1]. Como observado 

em algumas espécies, EGF afetou a qualidade de oócitos de D. leporina. Em conclusão, EGF adicionado ao 

meio de MIV de D. leporina garante melhor qualidade das células do cumulus de oócitos maturados.  
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Resumo:  

A ovinocultura é uma atividade que apresenta um grande potencial de crescimento e expansão. As 

características de carcaça são medidas biométricas obtidas tanto na carcaça do animal abatido quanto nos 

animais vivos, sendo essas mensurações de suma importância para avaliar o desempenho do animal e garantir 

um produto final de qualidade. Alguns programas de melhoramento avaliam geneticamente os animais com 

base em informações fenotípicas de características de carcaça. No entanto, para acelerar o mérito genético dos 

rebanhos, é necessário estimar de forma acurada os parâmetros genéticos para as características avaliadas. 

Dado o exposto, o objetivo dessa pesquisa foi estimar os parâmetros genéticos de herdabilidade e correlação 

genética, para as características de carcaças de ovinos Santa Inês. Foram utilizados dados fenotípos de três 

características: área de olho de lombo (AOL, cm2), espessura de gordura subcutânea (EGS, mm) e perímetro 

da perna (PERPe, cm). Os parâmetros genéticos, sob modelo animal, foram estimados em análises 

unicaracterística e multicaracterística, por meio de inferência Bayesiana, utilizando o programa GIBBS1F90. 

Os grupos contemporâneos foram a priori constituídos pelos efeitos de sexo, período de coleta (chuvoso ou 

seco), ano de coleta e fazenda. A idade do animal no momento da coleta foi utilizada como co-variável (efeito 

linear). Na análise unicaracterística, apenas a característica AOL apresentou herdabilidade moderada (0,28). 

Em análise multicaracterística, as estimativas de herdabilidade registraram valores maiores e variaram de baixa 

(0,16), para PERPe, a moderada (0,33), para AOL. As correlações genéticas entre as características de carcaça 

analisadas neste estudo foram todas positivas. As correlações entre AOL e PERPe (0,37) e EGS e PERPe 

(0,39) foram baixas, mostrando que um pequeno grupo gênico está envolvido na expressão destas 

características. Já as características AOL e EGS mostraram-se altamente correlacionadas (0,97), sendo que a 

ênfase na seleção da área de olho de lombo (AOL), resulta favoravelmente no melhoramento da espessura da 

gordura subcutânea (EGS), e vice-versa. As características de carcaça estudadas podem responder a seleção 

direta com ganhos genéticos satisfatórios. A alta associação genética entre AOL e EGS sugere ganho genético 

pela seleção indireta. 
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Resumo:  

Introdução Com o aumento dos criatórios de galinhas da raça Canela-Preta surge a necessidade de automatizar 

a identificação dos animais. Algoritmos de visão computacional têm se mostrado eficientes na automação 

identificação de animais para zootecnia de precisão. Neste sentido, este trabalho tem como proposta 

desenvolver um algoritmo com base em visão computacional para detectar e identificar, por meio de imagens, 

galinhas da raça Canela-Preta. Material e Métodos Para esse trabalho, foram capturadas 501 imagens de 167 

fêmeas adultas. No entanto, 33 imagens de 11 indivíduos foram descartadas devido à baixa qualidade, de modo 

que apenas 468 imagens serviram como base de dados. Isto resultou em 156 indivíduos tomados como 

referência em três planos distintos (lateral direito, lateral esquerdo e frontal). Foram utilizados dois métodos 

para a identificação das galinhas. O primeiro consistiu na aplicação de uma Rede Neural Convolucional 

(CNN), utilizando as 468 imagens da base separadas em treino, validação e teste, para gerar o modelo e, 

posteriormente, identificar o indivíduo. O segundo método utilizou 156 imagens frontais das galinhas para a 

detecção dos indivíduos pela rede YOLO (you only look once) e, em seguida, o Template Matching, que buscou 

as imagens detectadas para encontrar a melhor similaridade entre uma imagem de entrada (template) e outra 

de pesquisa (indivíduo). Resultados e discussões Na etapa de detecção, obteve-se taxa de acerto de 86,54% e 

14,46% de erro, correspondendo a 135 e 21 imagens, respectivamente. Para a etapa de identificação com uso 

da CNN, foi obtida acurácia de 40%. A técnica de Template Matching conseguiu identificar os indivíduos com 

acurácia de 86,54%, similaridade média de 99,58% e taxa de erro médio de 0,42%. Na identificação com a 

CNN utilizou todas as imagens da pesquisa, porém não se obteve resultado satisfatório na classificação dos 

indivíduos. Essa precisão inferior está relacionada ao baixo quantitativo de imagens para fins de treinamento. 

O Template Matching sobressaiu-se em relação à CNN na identificação de galinhas Canela-Preta, alcançando 

99,58% de similaridade. Vale destacar que o Template Matching realizou a comparação entre duas imagens 

(template e pesquisa) para indicar uma determinada correspondência entre elas. Conclusões Este trabalho 

atingiu sua proposta de desenvolver um algoritmo para identificar individualmente galinhas da raça Canela-

Preta. Registrado no INPI, processo Nº BR512022002268-0. 
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Resumo:  

O estudo do conteúdo molecular espermático tem se desenvolvido cada vez mais devido ao impacto das 

proteínas e RNAs sobre a habilidade fértil do espermatozoide. Recentemente, os microRNAs (miRNAs) 

espermáticos têm se mostrado importantes para a espermatogênese, maturação espermática e desenvolvimento 

embrionário. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi detectar, através do uso de bioinfomática, os possíveis 

miRNAs envolvidos na regulação da expressão de genes em espermatozoides epididimários de carneiros 

Morada Nova. Para isto, seis carneiros foram abatidos e os epidídimos coletados. O fluido da cauda do 

epidídimo foi obtido por microperfusão com PBS. Os espermatozoides foram separados do fluido por 

centrifugação. As proteínas das membranas espermáticas foram extraídas e separadas por eletroforese 

bidimensional (2D-PAGE). Posteriormente, as proteínas foram digeridas com tripsina e submetidas à 

espectrometria de massas. A nomenclatura dos genes codificadores das proteínas foi obtida no banco de dados 

UniProtKB (https://www.uniprot.org/). A lista de genes foi submetida à plataforma miRNet 2.0 

(https://www.mirnet.ca/). Foram identificadas 16 proteínas nas membranas dos espermatozoides 

epididimários. Treze genes foram caracterizados e associados a 262 miRNAs, sendo que 110 destes 

apresentaram ação reguladora em genes envolvidos no ciclo celular, resposta a danos no DNA, diferenciação 

celular, metabolismo de lipídios e morte celular, representando as cinco funções mais significativas de acordo 

com o software. Os genes-alvo mais significativos foram PDHB, HSPD1, HSPA9 e DLAT (p<0,05). Os 

miRNAs espermáticos identificados estão principalmente ligados a genes que codificam proteínas envolvidas 

no metabolismo energético (PDHB, HSPA9 e DLAT) e que são importantes para a capacitação e motilidade 

espermática (PDHB e HSPD1). Destaca-se que o mir-34a-3p e o mir-34a-5p foram miRNAs associados a todas 

as funções biológicas dos genes-alvo. Estudos sugerem que a família miR-34 tem ação crucial na 

espermatogênese e na motilidade espermática. O mir-34a-5p já foi localizado em espermatozoides e em células 

de diferentes segmentos do epidídimo de ratos. Adicionalmente, foi detectado em abundância em 

espermatozoides de homens férteis e tem sido relacionado a vias envolvidas no desenvolvimento embrionário 

e remodelamento da cromatina. Portanto, a investigação dos miRNAs espermáticos pode contribuir para 

detecção de potenciais marcadores da motilidade e fertilidade espermática.  
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Resumo:  

A Interação Genótipo x Ambiente (IGA) é um fenômeno disseminado amplamente entre animais e plantas, 

constituindo uma importante complicação para o trabalho dos melhoristas, e exigindo que o melhoramento 

seja conduzido nas mesmas condições em que o genótipo será utilizado. Vários estudos primários explorando 

a IGA em uma variedade de espécies têm sido publicados nas últimas décadas, bem como estudos secundários 

sintetizando, analisando e explorando esses resultados. Todos esses trabalhos contribuíram para o 

conhecimento e melhor compreensão desse importante fenômeno, no entanto, ainda não há disponível um 

estudo que explore este tema do ponto de vista cientométrico. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a 

estrutura, padrões e tendências do conhecimento científico gerado através do tempo sobre a IGA nas diferentes 

espécies de interesse zootécnico. Para isso, foi executada uma busca de alta sensibilidade na base de dados 

bibliográficos Scopus, e o banco de dados resultante foi gerenciado usando o programa Mendeley versão 

1.19.8. Para as análises de mapeamento científico e estatísticas descritivas, foram utilizados o pacote 

Bibliometrix 3.2.1 implementado no programa R 4.2.0 e o programa VOSviewer 1.6.18. A partir da abordagem 

bibliométrica foi possível evidenciar um aumento na quantidade de pesquisas ao longo do tempo, cuja 

produção segue o esperado pela distribuição da Lei de Lotka; ou seja, a maioria dos autores (71%) publicaram 

somente um artigo e poucos autores (0,11%) geraram mais de 10 artigos. Por outra parte, de acordo com a Lei 

de Bradford, de entre os 79 diferentes periódicos identificados, Journal of Dairy Science e Journal of Animal 

Science foram os mais populares para publicação. Considerando o índice h, os autores com maior impacto 

foram Cardoso FF, Weigel KA e Mulder HA. A espécie bovina foi o alvo da maioria das pesquisas, sendo 

identificada uma carência principalmente em caprinos e coelhos. Foi possível identificar nos últimos anos 

importantes parcerias científicas de grupos de pesquisa muito bem consolidados, principalmente entre 

pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos. A falta de estudos sobre o tema em determinadas espécies é o 

reflexo da estrutura pouco consolidada dos seus correspondentes sistemas de produção e programas de 

melhoramento genético, e representam áreas ainda com muito para se trabalhar e explorar nos próximos anos.  
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Resumo:  

A cunicultura é uma atividade que pode se beneficiar da implantação de programas de melhoramento genético, 

pois os coelhos apresentam intervalo de geração curto e são altamente prolíferos. Contudo, são raros os 

programas de avaliação genética em coelhos. Assim, muitos cunicultores ainda selecionam seus animais em 

função de fenótipos, pois não possuem estimativas de valor genético para usar no processo seletivo. As 

estimativas de herdabilidade são fundamentais para estimar o valor genético de animais de qualquer espécie, 

mas os programas que estão em fase inicial de avaliação genética geralmente possuem estimativas com elevado 

erro-padrão. Assim, o objetivo deste estudo foi obter estimativas de herdabilidade para peso vivo de coelhos 

em diferentes idades, utilizando meta-análise de estimativas já publicadas em artigos científicos que estudaram 

diferentes populações de coelhos. Foram avaliados os pesos a desmama (PD) e com 4 (PV4), 6 (PV6), 8 (PV8), 

10 (PV10) e 12 (PV12) semanas de idade, para os quais foram usadas 14, 10, 9, 15, 13 e 13 estimativas de 

herdabilidade, respectivamente. As meta-análises dessas 74 estimativas de herdabilidade foi realizada através 

de um modelo aleatório, onde o artigo científico foi ajustado como fator aleatório. Os valores de erro-padrão 

relativo variaram de 19,8% a 27,1%, mas a heterogeneidade foi alta (>80%) para quase todas as variáveis, 

exceto para PV6 (23,9%). O teste de Beggs não indicou viés de publicação para nenhuma das meta-análises 

realizadas. As estimativas de herdabilidade obtidas por meta-análise e o intervalo de confiança 95% (IC) dessas 

estimativas foram como segue: 0,16 (0,09 - 0,22) para PD; 0,30 (0,13 - 0,47) para PV4; 0,18 (0,14 - 0,20) para 

PV6; 0,18 (0,12 - 0,24) para PV8; 0,21 (0,13 - 0,28) para PV10; e 0,17 (0,11 - 0,24) para PV12. O controle de 

qualidade dos artigos indicou que existe elevada heterogeneidade entre os artigos publicados, o que reforça a 

importância de ter sido usado um modelo aleatório. As estimativas de herdabilidade aqui obtidas indicam que 

o peso vivo em coelhos tem herdabilidade variando de baixa a moderada e usar esses critérios de seleção pode 

resultar em ganhos genéticos de médio a longo prazo. As estimativas aqui reportadas são uma nova fonte de 

informação para programas de melhoramento genético de coelhos que estão em fase inicial de coleta de dados 

para avaliação genética e, portanto, ainda não possuem estimativas de herdabilidade com reduzido erro-padrão. 
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Resumo:  

A equideocultura brasileira ocupa posição de destaque internacional não só pelo expressivo número de animais, 

como também pela excelência de seu plantel. A indústria do cavalo é uma importante área geradora de 

empregos no Brasil, gerando 3,2 milhões de empregos. Hoje o país é considerado referência no estudo e na 

utilização de Biotécnicas aplicadas à Reprodução Equina. A necessidade de melhorias na área reprodutiva e 

econômica, impulsionaram as biotecnologias no último século, levando ao aumento na produção animal e 

seleção genética, e assim, reduzindo intervalos entre gerações além de auxiliar no controle de doenças e 

redução de custos de produção. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo, realizar um levantamento 

das biotecnologias da reprodução utilizadas em equinos da região de aglomeração urbana de São Luís - MA. 

Além disso ,a presente pesquisa apresenta caráter quantitativo e descritivo. A seleção das propriedades para 

participação no projeto ocorrerá por amostragem por conveniência, com base no banco de dados da Agência 

Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, levando-se em consideração a facilidade de contato 

com os produtores de equinos nos municípios alvos do estudo e a quantidade de animais das propriedades. 

Diante disso , realizou-se um questionário de forma online com os criadores que residem em São Luís-MA. 

Foram entrevistados 6 criadores. Infere-se que do total de entrevistados, apenas dois criadores utilizam 

biotecnologias da reprodução em suas propriedades, além do mais foi relatado por parte dos criadores a 

dificuldade de trabalhar-se com biotecnologias, pois estas requerem uma boa estrutura do haras, profissionais 

qualificados e um grande investimento financeiro, sendo dessa forma, inviável para a grande maioria. Além 

disso, outro ponto encontrado é o distanciamento entre pesquisadores e criadores, visto que na maioria das 

propriedades os animais são vistos como investimentos secundários, pois são utilizados apenas como hobby e 

lazer. 
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho foi corrigir as eventuais carências de aminoácidos-minerais através da administração 

parenteral desses nutrientes, otimizando os índices reprodutivos das fêmeas que foram submetidas aos 

protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. O experimento foi realizado na fazenda Alegria no 

município de Gonçalves Dias, Maranhão. Todas as fêmeas foram submetidas a exame ginecológico, através 

de ultrassom, com intuito de descartar animais com problemas reprodutivos e em seguida submetidas ao 

protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. No Dia 11, dia da inseminação artificial e aplicação por via 

subcutânea do suplemento aminoácido-mineral. O delineamento experimental foi realizado com 3 tratamentos 

e 2 repetições com 80 animais cada tratamento. As fêmeas foram identificadas e sorteadas ao acaso a fim de 

pré-definir quais tratamentos seriam submetidos. Sendo que, no tratamento 1 -Grupo controle, composto por 

fêmeas (novilhas e pluríparas), realizou-se a IATF+sem suplementação do complexo aminoácido-mineral. No 

tratamento 2-composto por novilhas realizou-se IATF e aplicação complexo aminoácido-mineral subcutânea 

(SC). No tratamento 3-Composto por pluríparas, realizou-se IATF e aplicação complexo aminoácido-mineral 

subcutânea (SC). A dose administrada por animal foi de 10 mL, conforme recomendação do fabricante. A 

administração do complexo aminoácido-mineral promoveu um incremento na taxa de prenhez geral de 62% 

em novilhas e pluríparas.O Tratamento 1 (grupo controle) apresentou a menor taxa de prenhez dentre os grupos 

avaliados, com 48%, quando comparado ao tratamento 2 (novilhas) com taxa de prenhez de 56% e o tratamento 

3 (pluríparas) com 68% de taxa de prenhez. Houve um incremento de 9% e 21% sobre a taxa de prenhez em 

relação ao grupo controle para as categorias de novilhas e pluríparas, respectivamente. Para análise dos dados 

estatísticos foi utilizado o Programa software OriginPro®, versão 8. Os dados foram submetidos às análises 

de variâncias e comparação de médias utilizando-se o teste Teste de Tukey com 5% de significância (p≤0,05).A 

aplicação do suplemento aminoácido-mineral no momento da IATF corrigiu possíveis carências marginais 

destes componentes, promovendo melhor ambiente para ovulação desses animais possibilitando melhor 

atividade hormonal. A suplementação aminoácido-mineral possibilitou uma melhor taxa de prenhez nas 

diversas categorias novilhas e pluríparas. 

Palavras-chave: Carência marginal; Nutrição; Reprodução; Bovinos;  
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Resumo:  

Curraleiro Pé-Duro (CPD) é uma raça de bovinos rústicos, precoces, reprodutivamente hábeis e capazes de 

produzir carne de qualidade. Espera-se que animais especializados para corte apresentem profundidade 

torácica representando 60% da altura de cernelha, ou seja, em animais adultos uma proporção de 60% de corpo 

e 40% de pernas, tanto para machos ao abate, quanto para fêmeas ao atingir a idade de reprodução. : Assim, 

objetivou-se aferir as proporções corporais do tórax dos bovinos da raça Curraleiro Pé-Duro (CPD) em 

diferentes categorias animais. Materiais e métodos: Sendo coletados dados sobre sexo, ProfT - profundidade 

torácica (cm), PT - perímetro torácico (cm), e peso (Kg) de 234 animais. Após retirada de dados incompletos, 

obtivemos registro de 48 bezerras em lactação, 27 bezerras desmamadas, 111 vacas, 22 bezerros lactentes, 18 

bezerros desmamados e 5 touros. A partir destes foram estimadas as médias aritméticas para cada categoria 

supracitada e desvio padrão, a fim de estimar a variância das medidas em cada categoria. Resultados e 

discussões: Os resultados demonstram que durante a fase de cria, quando os animais são lactentes, 

independente do sexo, a profundidade torácica (ProfT) representa 47% da altura animal. Essa proporção está 

em conformidade para idade dos animais de cria, que ao longo da fase de lactação e recria deixam de ser 

"pernaltas" e passam a apresentar maior profundidade, no caso do CPD 49% ao desmame, 54% nas fêmeas 

adultas, e nos touros em média 57% de toda altura (cernelha) é representada pelo corpo animal na ProfT. 

Denota-se que o CPD apresenta o estimado em raças especializadas em produção de carne. Com relação ao 

perímetro torácico (PT), as bezerras lactantes apresentam 73% do PT das mães, que evoluem ao longo da fase 

de cria e desmamam com 79,9%. Os bezerros lactantes apresentam em média 69% do perímetro torácico dos 

pais, sendo desmamados entre 210 e 240 dias de vida com PT que representa 80% do perímetro torácico dos 

pais. Conhecer o desenvolvimento médio permite criar parâmetro para o produtor acompanhar o crescimento 

de seus animais. A relação de profundidade torácica (corpo animal) e altura de pernas (distância do externo ao 

solo) demonstram que o CPD ocupa maior proporção de sua altura de cernelha com corpo, tecidos, projetando 

a habilidade da raça em produzir carne eficientemente. 

Palavras-chave: Precocidade; Cria; Desmame; Bovinos;  
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Resumo:  

Estima-se que bovinos especializados para produção de carne apresentem notável desenvolvimento dos tecidos 

musculares esqueléticos, e o mínimo de ossos, cabeça, extremidades, entre outros. : Propor o indicador 

densidade corporal (DC) como medida de avaliação animal para a bovinos Curraleiro Pé-Duro (CPD). Material 

e Foram coletados dados sobre sexo, peso (Kg), perímetro torácico (cm), comprimento (cm), altura de cernelha 

(cm), entre outros de 234 animais CPD. A partir da fórmula matemática para estimação de volume em 

retângulos, considerou-se a profundidade torácica (PTA) dividida por dois, cuja produto representa altura e 

largura do tronco do animal, a ser multiplicado pelo Comprimento Corporal (C) para obtenção do volume 

corporal. O peso foi dividido por este, e convertido em gramas multiplicando por mil, para obtenção do 

indicador densidade corporal (DC). Resultados Discussão: A densidade corporal é maior em animais adultos 

e menor em lactentes, tendo sido estimado DC médio de 35,05; 25,53; 22,72; 21,7; 20,31 e 17,7 gramas cm 2 

-1 , respectivamente para touros, vacas, novilhas, garrotes, garrotas, bezerros e bezerras. O peso é a medida 

comumente mais empregada para tomada de decisão no ambiente de produção, toda via em seleção animal 

pode viesar a avaliação dos melhores animais para produção de carne. A categoria touros apresenta peso em 

média de 385 Kg, cuja animal mais pesado têm 523 Kg, esse animal potencialmente seria selecionado como 

melhor reprodutor para característica peso, toda via apresenta somente 38,31 gramas por cm 2 , enquanto o 

segundo touro mais pesado (434 Kg) dispõe de 50,36 grama por cm 2 , ou seja, o animal mais pesado tem na 

composição de seu peso maior proporção de extremidades, cabeça e outras partes que não são componentes 

principais das carcaças após o abate. Dentre as vacas, o peso médio 252 Kg, os maiores DC: 31,92; 31,97 e 

33,53 não estão entre os animais mais pesados; o mesmo aconteceu com bezerras em que a mais pesada não é 

a mais densa, e mesmo caso em bezerros. Por outro lado, novilhas, garrote e bezerras o animal mais pesado é 

o mais denso. Projeta-se como mais interessante ao produtor considerar a DC como critério de escolha, 

compondo índices de seleção, a fim de identificar não somente os animais mais pesados, mas os animais 

compactos, com tecidos musculares mais bem desenvolvidos e que representem maior rendimento de carcaça. 

Palavras-chave: Comprimento corporal; Perímetro torácico; Rendimento de carcaça; ;  
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Resumo:  

A avaliação testicular é um dos aspectos observados na avaliação andrológica de carneiros, pois alterações 

neste órgão comumente estão relacionados a problemas reprodutivos. Logo, a avaliação da situação testicular 

é fundamental na identificação de possíveis machos com capacidade reprodutiva insatisfatória. Neste sentido, 

este trabalho teve como objetivo avaliar a condição testicular de carneiros da raça Dorper de criatórios 

localizados na região da Chapada do Vale do Rio Itaim - Piauí, importante região produtora de ovinos no 

Estado. Foram utilizados 14 carneiros da raça Dorper, de criações localizadas nos municípios de Betânia do 

Piauí e Paulistana-PI. Estes tiveram idade estimada por cronologia dentaria (1-4 mudas), seguida de avaliação 

do escore de condição corporal (ECC) (escore 1-5), perímetro escrotal (PE, em cm), consistência testicular 

(normal, flácido ou rígido), posicionamento dos testículos em relação à linha do jarrete (normal ou penduloso, 

se o terço distal do testículo estiver abaixo do jarrete, sem possibilidade de retração) e para assimetrias 

testiculares (testículos com dimensões e/ou formato notadamente diferentes entre si). Os resultados foram 

expressos como média±desvio-padrão ou em percentual, conforme o parâmetro. Animais com e sem alterações 

testiculares tiveram suas médias para idade, ECC e PE comparadas entre si pela ANOVA, seguida do teste de 

Tukey a 5% de significância, com uso do software estatístico BioEstat 5.0. Dos reprodutores avaliados, seis 

(42,9%) apresentaram pelo menos uma alteração testicular, sendo as alterações mais frequentes (em relação 

ao quantitativo de animais com alterações testiculares): flacidez (66,7%), testículo penduloso (50%), rigidez 

testicular (33,3%) e assimetria testicular (16,7%), podendo o mesmo animal apresentar mais de uma destas 

alterações. Não foram observadas diferenças estatísticas (P>0,05) entre os animais sem e com alterações 

testiculares quanto à idade (1,9±1,1 e 2,8±1,4 mudas, respectivamente) e PE (34,0±2,1 e 33,0±2,3 cm, 

respectivamente), porém diferiram quanto ao ECC (3,8±0,4 e 3,3± 0,4, respectivamente; P=0,04). Estes 

resultados indicam um elevado percentual de carneiros com alterações testiculares, com possível impacto em 

seu rendimento reprodutivo, alertando para a necessidade de maiores orientações aos produtores rurais da 

região quanto à seleção e aquisição de reprodutores para seus rebanhos. 

Palavras-chave: alterações testiculares; reprodução; ovinos; ;  
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Resumo:  

Com o desenvolvimento de algoritmos computacionais eficientes, que imitam processos evolucionários, 

tornou-se possível a busca por melhores soluções que podem atender as necessidades dos ovinocultores na 

integração das questões ligadas a Seleção de Acasalamentos. Os algoritmos com este perfil consideram o uso 

oportuno de animais superiores com base na contribuição genética ótima. u-se investigar os efeitos de 

diferentes estratégias de otimização de cinco componentes em uma Função para Seleção de Acasalamentos em 

ovinos. Os dados utilizados neste estudo são provenientes de rebanhos experimentais de ovinos Santa Inês 

pertencentes a EMPAER-PB, relativos ao período de 22 anos consecutivos de coletas. Foram considerados 

como candidatos para a Seleção de Acasalamento o total de 122 machos e 290 fêmeas. Foi imposta a restrição 

de que cada macho pode acasalar no máximo 20 vezes e para as fêmeas apenas uma vez. A Função utilizada 

contempla: o ganho genético; a coancestria; a endogamia da futura progênie; a variabilidade genética da futura 

progênie; a conectabilidade de rebanhos. As análises da Seleção de Acasalamentos tiveram por base o 

programa DEforMS. O ganho genético, com a Seleção de Acasalamentos, é reduzido se outros acasalamentos 

já expressão a melhor conectabilidade entre os rebanhos. É possível diminuir a taxa de endogamia em 

comparação ao acasalamento aleatório por meio da aplicação de uma Estratégia de Seleção de Acasalamentos 

específica. Como as contribuições genéticas ótimas de todos os animais podem ser calculadas e nenhuma 

seleção prévia dos candidatos seria necessária antes dos cálculos, técnicas de reprodução podem contribuir 

para aumentar a resposta à seleção por seu impacto sobre potenciais contribuições de animais individualmente, 

pois podem quebrar as restrições biológicas com capacidade de reprodução, e, assim, permitir uma maior 

flexibilidade na decisão sobre quais os animais utilizar como pais. A Seleção de Acasalamentos tem efeito 

sobre os valores genéticos, coancestria, endogamia da futura progênie, variação na progênie e conectabilidade 

entre rebanhos. Esta pode ser utilizada para seleção de reprodutores e oferece diferentes pontos de partida do 

ganho genético para sistemas de acasalamento com diferentes restrições sobre os componentes da Função . 

Palavras-chave: algoritmo evolucionário; evolução diferencial; ganho genético; genética quantitativa; 

resposta a seleção 
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Resumo:  

O estresse oxidativo durante o processo de criopreservação do sêmen pode causar injúrias irreversíveis às 

células espermáticas. Nesse sentido, o selenito de sódio (SS) poderia constituir um aditivo antioxidante aos 

diluentes de sêmen ovino. Isso porque o selenito é um componente estrutural das selenoproteínas, muitas delas 

com atividade antioxidantes, como a glutationa peroxidase (GPx). No entanto, ainda não se tem a definição da 

sua concentração ideal para conservação de sêmen ovino. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a eficiência da adição de SS ao diluente a base de TRIS-gema na criopreservação de sêmen de ovinos. 

Para tanto, foram colhidos 30 ejaculados de três carneiros Santa Inês (10 ejaculados por carneiro), utilizando 

uma vagina artificial. Os ejaculados foram diluídos com TRIS-gema de ovo e organizados nos seguintes 

tratamentos: grupo CON, onde o diluidor não possuía SS; além dos grupos SS2, SS4 e SS6, onde foi 

acrescentado ao diluidor, 2 µg/mL, 4 µg/mL e 6 µg/mL de SS, respectivamente. Após a adição, as amostras 

diluídas foram acondicionadas em câmara fria, a 5°C, por 2h. Em seguida, as amostras foram envasadas em 

palhetas de 0,5mL, seladas, colocadas por 15 minutos sob vapores do nitrogênio líquido a 5 cm da lâmina 

líquida e, ao final deste tempo, foram imersas em nitrogênio líquido. O descongelamento foi procedido a 37°C, 

por 30s. As amostras foram analisadas para avaliar a atividade mitocondrial, onde 25μL de cada tratamento 

foi incubado com 25 μL de DAB (1 mg/mL de PBS), a 37 ºC, por uma hora, na ausência de luz. Foram contados 

200 espermatozoides por lâmina em microscópio óptico, em aumento de 100x, obedecendo à escala de quatro 

classes: DAB I, DAB II, DAB III e DAB IV. Foi utilizada a ANOVA, seguida pelo teste de Tukey (p<0,05), 

empregando-se o software R. A utilização de 2 µg/mL de SS demonstrou melhorar a qualidade espermática, 

pois houve maior percentual de espermatozoides com alta atividade mitocondrial (DAB I, 39,65±1,38) 

comparado aos demais tratamentos. Esse achado pode ser explicado por um possível aumento atividade da 

enzima GSH-Px proporcionando maior proteção aos espermatozoides contra danos oxidantes e prevenindo a 

formação de radicais livres. Em conclusão, a inclusão do selenito de sódio proporcionou um efeito benéfico 

sobre a atividade mitocondrial de espermatozoides ovinos congelados-descongelados. 

Palavras-chave: Antioxidante; Criopreservação; DAB; Espermatozoides ;  
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Resumo:  

Grupos de manejo são importantes para os mais variados fins em uma exploração produtiva, tais como os 

aspectos produtivos, administrativos, reprodutivos e melhoramento genético. As variáveis utilizadas 

geralmente são as de sexo, produção e idade. Entretanto, medidas corporais também permitem a separação e 

podem ser somadas as anteriores. A variabilidade encontrada nas medidas e as relações entre elas podem impor 

dificuldades no momento de fazer esta atribuição. Assim, o objetivo foi avaliar a qualidade da classificação 

(atribuição) de indivíduos a diferentes categorias, geralmente empregadas no manejo de bubalinos, com a 

finalidade de apoio ao manejo. Foram avaliados animais de ambos os sexos para as categorias de adultos (427), 

novilhos (143) e bezerros (65) bubalinos mestiços e puros da raça Murrah, em propriedades da Zona da Mata 

de Pernambuco, no período de agosto de 2020 a agosto de 2022. A análise procedeu a avaliação da classificação 

nas três categorias (bezerros, novilhos e adulto) por métodos supervisionados de discriminante (linear - L, 

quadrático - Q, mistura de normais - M, flexível - F, kernel gaussiano - K), utilizando as variáveis de peso vivo 

(PV) em quilos e as medidas (em centímetros) para perímetro torácico (PT) e comprimento corporal (CC). A 

melhor abordagem de classificação foi decidida através da acurácia de classificação em sua categoria inicial. 

A acurácia encontrada para os métodos foram: 0,9179 (L), 0,9747 (Q), 0,9715 (M), 0,9178 (F), 1,0000 (K). 

Os piores foram o linear e o flexível, sendo o melhor a abordagem por kernel gaussiano. A proximidade entre 

o linear e o flexível, era esperada uma vez que a flexível não tomou aprimoramento a partir de regressores não 

paramétricos. A Q e a M obtiveram melhor performance pela avaliação da variabilidade existente, seja 

intraclasse ou sua heterogeneidade conjunta, respectivamente. A superioridade da K se deve a não linearidade 

existente no relacionamento entre as medidas, somente abrangida pelo método de kernel. Os resultados 

demonstraram que os métodos Q, M e K podem ser utilizadas no apoio a tomada de decisões na classificação, 

a partir das três variáveis descritas e que são de fácil mensuração. Não se recomenda o aumento do número de 

medidas corporais, mantendo o mínimo possível, uma vez que isso implicaria em maiores custos de coleta de 

dados ou interferência nas rotinas da propriedade, não implicando em facilidade de classificação. Novos grupos 

precisam de uma reavaliação dos métodos. 
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Resumo:  

Os espermatozoides colhidos da cauda do epidídimo pouco tempo após a morte demonstram qualidade 

semelhante ao sêmen colhido em vagina artificial e melhor qualidade comparado ao sêmen colhido por 

eletroejaculação. Porém a qualidade espermática pode sofrer alteração após a criopreservação e 

descongelamento, o uso de diferentes diluidores otimiza a cinética espermática para aumento nas taxas de 

concepções. Este estudo objetivou a avaliação da longevidade de espermatozoides criopreservado oriundos da 

cauda do epidídimo com diluidores comerciais pelo teste de termorresistência lento (TTR). Os procedimentos 

foram aprovados pelo CEUA/UFPI sob nº 704/21. Cinco sacos escrotais de bovinos post-mortem foram 

coletados e as caudas epididimárias divididas em dois grupos: epidídimo direito (n=5) e esquerdo (n=5) 

submetidos à técnica fluxo retrógrado utilizando os diluidores Andromed® e TRIS-Gema. O conteúdo foi 

diluído em 3mL de cada diluidor e aquecido a 37°C por 5 minutos para análise de motilidade (%) e vigor (1-

5), a concentração foi determinada pela câmara de Neubauer e a dose inseminante corrigida para 25x106 

espermatozoides viáveis por palheta de 0,25mL. A criopreservação foi executada em máquina automática (TK 

3000®) na curva de congelação positiva 0,25º °C/min, de temperatura ambiente a 5ºC e congelação negativa 

-20º C/min, de 5º C a -120º C e, após atingir -120º C, as palhetas foram mergulhadas em nitrogênio líquido (-

196º C) e armazenadas no botijão criogênico. O TTR ocorreu a partir do descongelamento das amostras em 

banho-maria a 37°C, posteriormente acondicionadas em eppendorfs e mantidos na mesma temperatura para 

análise da motilidade e vigor nos tempos 0, 60, 120 e 180 minutos pós-descongelamento por meio de 

microscopia de contraste de fase. Observou-se uma queda gradual da motilidade e vigor espermático para 

ambos os diluidores. A motilidade e vigor espermáticos nos grupos Andromed e TRIS-Gema no T0 foram 

30,0±21,6 e 1,80±0,75, 36,0±10,68 e 1,60±0,49; T60, 21,0±16,85 e 1,4±1,02, 29,8±14,36 e 1,2±0,40; T120, 

11,40±8,71 e 0,8±0,40, 14,0±8,00 e 1,0±0,0; T180, 8,0±6,78 e 0,6±0,49, 6,2±7,19 e 0,6±0,49. O uso das doses 

é viável, desta forma, pode-se assegurar que a utilização de diluentes para congelamento de sêmen 

convencional de touro no congelamento de espermatozoides do epidídimo não há variação na longevidade 

espermática. 
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Resumo:  

O Sistema Integrado de Produção Agropecuária (SIPA) integram na mesma área culturas anuais, árvores ou 

arbustos, pasto com a presença de animais. No estado do Maranhão, uma das alternativas para a implementação 

desses sistemas, são as Unidades de Referências Tecnológicas (URTs), que visam à, demonstração e 

transferência de tecnologias (TT). Os métodos de TT em SIPA necessitam de criatividade e adaptabilidade em 

diversas regiões de acordo com os perfis dos diferentes produtores. O objetivo foi avaliar a percepção dos 

produtores rurais, técnicos de extensão rural e pesquisadores, quanto ao impacto da uma URT em SIPA, no 

Ecótono de Transição Amazônia-Cerrado. O trabalho foi realizado no município de Pindaré - Mirim, 

localizado no oeste maranhense. A URT foi implantada em 2016 em uma área de 3,6 ha formada com pasto 

de Urochloa brizantha cv. Marandu, em consórcio com milho Zea mays L (que foi cultivado dois anos antes 

da formação da pastagem) e com eucalipto Eucalyptus eucaliptos no espaçamento de 28 x 3 x 2 m. Os dados 

foram coletados por meio da aplicação de questionários estruturados a 74 participantes, 30 produtores, 28 

técnicos e 16 pesquisadores. A percepção dos benefícios e os condicionantes da adoção desses sistemas foram 

avaliados por meio de proposições, às quais os respondentes forneciam suas opiniões em uma escala Liked de 

cinco pontos (1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-nem concordo nem discordo; 4-concordo; 5-concordo 

totalmente). As proposições foram relacionadas a: renda, meio ambiente, eficiência produtiva, difusão da 

informação, recurso financeiro e mercado. Os respondentes concordaram fortemente que há efeito positivo da 

adoção dos sistemas de integração na renda do produtor rural, na eficiência produtiva da propriedade rural, na 

redução do risco financeiro e climático e no meio ambiente. Percebeu-se neutralidade dos respondentes em 

relação aos fatores condicionantes da adoção mercado e disponibilidade de recursos financeiros. Houve efeito 

negativo do fator recursos humanos e de máquinas e concordância positiva na difusão da informação. Sendo 

assim os indicativos sobre benefícios relatados na implantação do sistema SIPA têm sido percebidos pelo setor 

produtivo de forma positiva, no entanto há dúvidas em relação aos fatores condicionantes da adoção do SIPA, 

o que deixa espaço para pesquisas futuras e mais aprofundadas sobre a influência desses fatores na adoção da 

tecnologia 
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Resumo:  

A ovinocultura é uma atividade que se concentra na região Nordeste do Brasil, dispondo de considerável 

rebanho e de muitas potencialidades. No entanto, doenças parasitárias são um obstáculo na criação desses 

animais, devido a diminuição produtividade e prejuízos financeiros. A seleção genética de animais para 

resistência a verminose é uma solução eficiente para controlar e/ou amenizar esse problema. u-se com esta 

pesquisa avaliar uma ferramenta desenvolvida com base em inteligência artificial para auxiliar na mensuração 

de fenótipos da característica resistência a verminose e predição de valores genéticos (VG). Para a construção 

da ferramenta no software CAPRIOVI foram definidas as variáveis de entrada: ovos por grama de fezes (OPG), 

FAMACHA@ e escore de condição corporal (ECC) e, de saída: o fenótipo de resistência a verminose (RV), 

com valores de 0 a 10, atribuídos individualmente para cada animal analisado. Maiores notas representam 

maiores chances de resistência. A predição dos valores genéticos dos animais foi realizada através da 

metodologia BLUP, considerando como efeitos fixos o sexo, ano de nascimento, estação do ano (seca ou 

chuvosa) e tipo de nascimento (simples, duplo ou triplo) e como aleatório o efeito genético aditivo dos animais. 

As variâncias genéticas aditiva e residual foram, respectivamente, iguais a 0,52 e 2,74, de acordo com Torres 

et al. (2021). A média para a característica resistência a verminose para os animais com valores genéticos (VG) 

negativos foi de 3,3, e para os que obtiveram VG positivo foi de 6,2, o que sugere diferença considerável entre 

estes grupos de animais. Considerando que o valor genético predito com base nesta metodologia envolve o 

fenótipo corrigido para os efeitos fixos ponderado pelas informações de parentesco e pela herdabilidade da 

característica, a diferença esperada da progênie (DEP) é metade do valor genético aditivo do animal. Assim, 

animais com DEP positiva contribuirão para aumentar a resistência média a verminose em suas progênies, 

consequentemente na população. Foi possível observar que RV acima de 7 apresentaram valores genéticos 

positivos, assim como valores de RV medianos, entre 4 e 6, porém mais próximos de zero. Já os animais com 

RV menor que 3 apresentaram valores genéticos negativos. O software mostrou-se eficiente para avaliação 

genética da característica RV e pode ser utilizado como base para avaliação genética e identificação do 

potencial genético de animais resistentes a verminose.  

Palavras-chave: BLUP; Lógica Fuzzy; Resistência genética; Valor genético; Ovinocultura  
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Resumo:  

Em aves criadas em gaiolas coletivas, a competição por alimentos ou espaço torna mais evidentes os 

comportamentos antagonistas, como a agressividade, canibalismo, bicagem, danos na plumagem, feridas e nos 

casos extremos a morte, o que gera, problemas de bem-estar, de saúde e econômicos na produção avícola 

comercial. O objetivo desse estudo foi analisar o impacto de um modelo com efeitos associativos comparado 

a um modelo apenas com efeito aditivo direto. O experimento foi realizado em duas fases, primeiramente com 

50 machos e 150 fêmeas de duas eclosões da mesma geração foram alojados em gaiolas coletivas, na proporção 

de um macho para quatro fêmeas em cada gaiola.As características analisadas foram variação de peso (PVAR), 

escores de feridas (FER), de dano de plumagem (PLUM), de agressividade (AGRES) e tempo de sobrevivência 

em gaiola coletiva (SOBR). Dados foram analisados sob modelo animalcom efeitos fixos geração e eclosão 

para ambos os modelos e adicionalmente o modelo 1 considerou apenas o efeito aditivo direto, enquanto o 

modelo 2 contava com efeitocomum de gaiola e efeitos aleatórios genéticos diretos (DGE) e associativos (IGE) 

com estrutura correlacionada. Parâmetros genéticos foram obtidos usando o programa thrgibbsf90. 

Herdabilidades no modelo 1 foram de 0,15, 0,03, 0,17, 0,32, 0,09 para AGRES, FER, PLUM, SOBR e PVAR, 

respectivamente, e no modelo 2 foram 0,24, 0,07, 0,23, 0,39, 0,15. O modelo 2 apresentou melhor partição da 

variância genética aditiva pela inclusão dos IGE, levando a maiores valores de herdabilidade. Covariâncias 

genéticas entre efeitos diretos e indiretos encontradas neste estudo para AGRES, FER, PLUM, SOBR e PVAR 

foram -0,020; 0,0006; -0,024; -20,831; -0,70893 respectivamente, estas covariâncias negativas são devidas a 

competição, onde animais com valores genéticos positivos para seu próprio fenótipo tendem a ter influência 

negativas sobre os fenótipos de seus parceiros. A inclusão dos efeitos indiretos ou associativos na avaliação 

genética de aves em alojamento coletivo é importante, pois erros nas estimativas de parâmetros genéticos 

podem levar a não realização do ganho genético planejado e a consequências negativas no bem-estar animal. 
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Resumo:  

A genotipagem realizada a partir de dados provenientes de chips de DNA que utilizam marcadores moleculares 

do tipo SNP (Single Nucleotide Polimorphism) vêm se popularizando na produção animal, devido à redução 

de custos observadas nos últimos anos. Devido à ampla cobertura do genoma, característica dos chips de DNA 

maiores que 50.000 SNPs, estudos têm demonstrado a eficiência da análise destes marcadores para a estimativa 

do valor genético do animal e, a partir desses dados, o aumento da confiabilidade na seleção desses animais 

(seleção genômica). O objetivo deste trabalho é estimar o custo de genotipagem por marcador de acordo com 

as diferentes distribuições no mercado internacional. Para obtenção dos resultados foram avaliados os chips 

de DNA nas seguintes apresentações: Alta densidade (HD), 250.000 marcadores (250k) e 100.000 marcadores 

(100k), com cotações em Dólar Americano (US$). A cotação realizada mostrou uma variação nos preços 

médios de US$ 40, para chips de 100k a US$ 170 para chips em HD. Os valores estimados variaram de 0,0002 

dólares, por marcador (para os chips em HD) até 0,0004 dólares por marcador, tanto para os chips de 250k 

quanto para os chips de 100k. Os valores estimados demonstraram que a genotipagem em HD, além de prover 

uma quantidade significativamente maior de dados genômicos possui o menor custo por marcador. Porém, 

caso seja priorizado uma redução no custo de genotipagem, a apresentação de 100k possui cobertura do 

genoma suficientemente ampla para realizar a seleção genômica a um custo menor por chip. 
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Resumo:  

No Brasil temos uma enorme diversidade de raças adaptadas equídeas, como "Campeiro", "Nordestino", 

"Baixadeiro", além de outras. Sendo assim, um dos fenótipos equinos que mais se destaca nas áreas alagadas 

da Baixada Maranhense - MA, é o cavalo "Baixadeiro", decorrente da sua resistência ao clima tropical, quente 

e úmido, da região. Entretanto, a população desses animais vem diminuindo gradativamente, devido ao seu 

cruzamento com outras raças, o que pode resultar na extinção desse grupamento racial. Desse modo, buscou-

se utilizar técnicas de cultivo celular para isolar fibroblastos da derme do cavalo "Baixadeiro", a fim de manter 

esse material genético e evitar seu desaparecimento. Com base nisso, foram coletadas amostras de pele de 8 

animais, entre eles machos e fêmeas, as quais foram cultivadas em três meios diferentes, sendo eles: 

DMEM/F12, MEM/Alpha, DMEM/High Glucose, todos suplementados com 15% de SFB. Posteriormente, foi 

realizado a análise morfológica, detecção de Mycoplasma, curva de crescimento, teste de viabilidade celular, 

avaliação do metabolismo celular pelo método colimétrico-MTT e imunofenotipagem. Observou-se como 

resultado, que as células possuíam alto potencial de expansão e rápida proliferação entre 24 e 72 horas, sendo 

eleito o melhor meio de cultivo celular o DMEM/F12. Decorrente ao que foi exposto, concluiu-se que técnicas 

de cultura celular podem ser utilizadas para a criação de um banco de germoplasma com raças localmente 

adaptadas, a exemplo do cavalo "Baixadeiro". Dessa forma, a utilização de biotécnicas pode contribuir para a 

conservação genética e manutenção das características fenotípicas desse grupamento racial.  
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Resumo:  

Características reprodutivas em produção animal tipicamente apresentam baixa herdabilidade e antagonismo 

com características de crescimento. O objetivo deste estudo foi estimar parâmetros genéticos para peso 

corporal e características reprodutivas de machos e fêmeas de codornas de corte. Foram utilizados 6272 

animais com pedigree, com 5724 com registros em pelo menos uma das características. O peso corporal das 

codornas foi coletado ao 28º dia (P28) de idade. A área de glândula paracloacal em machos (AGPM) foi obtida 

aos 60 dias de idade, multiplicando-se a largura pelo comprimento da glândula. A maturidade, em fêmeas, foi 

considerada como a idade ao primeiro ovo (IPO), e nos machos (IMSM), a idade da primeira observação do 

sêmen. O peso dos testículos (PTEST) e ovários (POVR) foram coletados de machos e fêmeas maduras, após 

150 dias de vida. Os dados coletados foram utilizados para estimação dos parâmetros genéticos através do 

programa gibbs1f90, que utiliza amostragem de Gibbs. As herdabilidades e seu intervalo de credibilidade a 

95% (IC95) para P28, IMSM, AGPM, IPO, POVR e PTEST foram respectivamente de 0,45 (0,40; 0,52), 0,14 

(0,06;0,29), 0,16 (0,08;0,25), 0,28 (0,15;0,41), 0,25 (0,14;0,40) e 0,36 (0,21;0,52) sendo estes valores de 

moderado a baixo. P28 apresenta alta correlação genética com os pesos de gônadas, sendo 0,40 (0,11;0,70) 

com POVR e 0,70 (0,45;0,89) com PTEST. As correlações genéticas e IC95 para IMSM foram -0,04 (-

0,38;0,28) com P28, indicando não haver significativa correlação e de 0,38 (-0,01;0,79) com IPO, indicando 

possibilidade de aumento da precocidade em fêmeas filhas de machos precoces e 0,07 (-0,18; 0,51) com 

PTEST, sem uma tendência de relação entre as variáveis. AGPM apresenta correlações de 0,23 (-0,07; 0,55) 

com P28, -0,52 (-0,86; -0,19) com IMSM, -0,46 (-0,82; -0,05) com IPO, podendo ser um importante indicador 

reprodutivo observado no macho com efeitos em ambos os sexos. POVR e PTEST tiveram baixa estimativa 

de correlação genética (0,14) e alto IC (-0,45;0,20) presumivelmente por serem as características de menor 

tamanho amostral. As correlações residuais foram não significativas, com excessão de P28 e AGPM com valor 

de 0,19 (0,06;0,31). Neste estudo concluímos que o peso, tipicamente o critério adotado por programas de 

melhoramento, não afetaria a idade à maturidade e aumentaria o peso de gônadas e que a área de glândula 

cloacal pode ser usado para diminuir a idade à maturidade de sexual de machos e fêmeas de codornas.  
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Resumo:  

O avanço das biotécnicas reprodutivas como a transferência nuclear, criopreservação de embriões e biologia 

de células-tronco tem contribuído para o melhoramento da produtividade de rebanhos bovinos. Dessa forma, 

torna-se imprescindível o conhecimento dos principais eventos embrionários, uma vez que o período 

gestacional entre as raças pode diferir juntamente com o tempo de aparecimento de algumas estruturas. Esse 

estudo foi baseado em 27 amostras de úteros gravídicos de vacas Bos indicus adquiridas em abatedouros. 

Foram analisadas as características morfológicas estimando-se a idade gestacional e agrupando-as em três 

estágios (início de gestação-grupo I; meio de gestação-grupo II e final de gestação-grupo III). As amostras do 

grupo I (25 a 30 dias) apresentaram proeminência cardíaca, broto do membro anterior, segundo arco braquial, 

embrião em forma de C e terceiro tubo neural completo até formação do folículo piloso. No grupo II (40 a 100 

dias gestacionais) são as amostras consideradas fetos, pois já apresentavam as características da espécie, tais 

como: casco bipartido, pálpebras cobrindo os olhos, alongamento da região cervical, genitais externos 

diferenciados e broto de chifre. Ao final de gestação (a partir de 210 dias) a pele estava espessa com 

pigmentação escura, casco rígido, e aumento dos folículos pilosos. Conclui-se que as principais mudanças 

fetais para o Bos indicus ocorreram a partir dos 40 dias gestacionais com o desenvolvimento do músculo 

esplênio, romboide do pescoço, também chamados zootecnicamente de giba. Portanto, as informações 

apresentadas neste trabalho podem ser utilizadas para complementar o diagnóstico e estadiamento gestacional 

a campo e identificação de falhas do desenvolvimento.  

Palavras-chave: Gestação ; Embrião; Morfologia; ;  
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Resumo:  

Muitos produtores têm optado por criações de frangos em alta densidade com intuito de aumentar a 

produtividade e a lucratividade (OLIVEIRA et al., 2014). O estudo do comportamento animal assume papel 

relevante dentro da produção avícola, visto que impulsiona a adequação dos antigos métodos de criação às 

novas técnicas de manejo, alimentação e instalações (CORDEIRO et al., 2011). O objetivo desse trabalho foi 

avaliar o efeito de diferentes densidades de criação sobre o comportamento de frangos de corte de crescimento 

lento. Para isso, um experimento foi realizado na UFCA, Campus Crato, no período de 16 de novembro de 

2021 a 31 de janeiro de 2022. Aos 28 dias de idade, os frangos foram pesados para formar unidades 

experimentais homogêneas, sendo alocados no bloco A as aves mais leves (peso médio de 690 g) e no bloco 

D as mais pesadas (peso médio de 930 g). O comportamento das aves foi registrado a partir de vídeos, por 

duas semanas consecutivas, das 8:00 às 8:30h e das 13:00 às 13:30h horas. Na primeira semana foram filmados 

os frangos do bloco A, piquetes com maior (10 aves/m²) e menor (2,5 aves/m²) densidade e posteriormente 

foram filmadas as aves do bloco D, também nos piquetes com maior e menor densidade. Os dados de 

temperatura ambiente foram obtidos da estação meteorológica instalada no CCAB situada a, 

aproximadamente, 50 m de distância dos piquetes. A temperatura das duas últimas semanas de coleta de dados 

variou entre 27 e 30,7 °C. Com base na análise dos comportamentos, foi observado que os frangos do 

experimento permaneceram na maior parte do tempo deitados/sentados, comendo e bebendo. Os frangos mais 

leves apresentaram maior percentagem de tempo deitada/sentada no período da tarde. Em contrapartida, nas 

aves mais pesadas o aumento desse comportamento no período da tarde foi constatado apenas no tratamento 

com maior densidade. Segundo Cordeiro et al. (2011), nas condições de desconforto térmico a tendência é de 

que ocorra uma queda no comportamento de se alimentar, fato que se observa no experimento. Schiassi et al. 

(2015) verificaram que na condição de estresse por calor, as aves consomem mais água, fato que foi observado 

apenas no tratamento com maior densidade do bloco A e no tratamento de menor densidade do bloco D. Sendo 

assim, conclui-se que a densidade de criação não alterou o comportamento dos frangos de corte de crescimento 

lento criados em temperatura média variando entre 27 e 30,7 °C. 

Palavras-chave: comportamento animal; bem-estar animal; avicultura; análise de imagens; frangos caipira 
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Resumo:  

O ovo é um dos produtos de origem animal utilizado por todas as classes sociais com reconhecido potencial 

nutritivo que apresenta uma perceptível susceptibilidade a perdas, visto que possui uma alta quantidade de 

vitaminas, minerais, lipídios e aminoácidos, com alta capacidade de oxidação, dependendo das condições de 

manipulação e conservação relacionados com a temperatura e umidade do ambiente de armazenamento e do 

tempo de armazenamento dos ovos. Com a difusão dos estudos sobre a galinha caipira do tipo Canela-Preta, 

objetivou-se avaliar o efeito do tempo de estocagem na qualidade de ovos provenientes de galinha Canela-

Preta estocados por diferentes períodos em ambientes refrigerados (7,3 ºC). Um total de 234 ovos foi 

distribuído em seis tratamentos (0, 7, 14, 21, 28 e 35 dias de estocagem), sendo avaliados os parâmetros: peso 

dos ovos (g), altura do albúmen (mm), espessura da casca (mm), gravidade específica (g/cm3) e Unidade Haugh 

(UH). As análises estatísticas dos resultados obtidos foram realizadas pelo programa SAS® e para verificar a 

significância entre as médias dos tratamentos foi utilizado o teste de Student-Newman-Keuls, ao nível de 5% 

de probabilidade. Não houve diferença significativa entre os diferentes tempos de estocagem quanto ao peso 

dos ovos. A gravidade específica dos ovos foi influenciada pelo tempo de armazenamento, sendo os maiores 

valores observados nos tempos 0, 7, e os menores nos tempos 14, 21, 28 e 35 dias. Essa redução pode ser 

justificada pela perda de água que ocorre no ovo depois da postura em consequência da evaporação que 

provoca um aumento progressivo da câmara de ar e, consequentemente, a diminuição da gravidade especifica 

do ovo. A altura do albúmen foi maior nos ovos armazenados por 0, 7 e 21 dias e menor nos ovos armazenados 

por 14, 28 e 35 dias, não diferindo entre si. A espessura da casca foi menor nos ovos frescos, seguidos pelos 

ovos armazenados por 7, 21, 14 e 35 dias e maior nos ovos armazenados por 28 dias. Quanto a Unidade Haugh 

os melhores resultados foram obtidos para ovos frescos (88,46), estocados por sete dias (86,94) e por vinte e 

um dias (84,99), seguidos pelos ovos armazenados por 14, 28 e 35 dias, entretanto ainda são considerados ovos 

com padrão de excelente qualidade já que possuem valores de UH superiores a 72. Portanto, ovos de galinha 

caipira do tipo canela-preta armazenados até os 35 dias em ambiente refrigerado (7,3ºC) conservam-se com 

uma qualidade aceitável para consumo humano. 
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Resumo:  

Introdução. A coturnicultura é um ramo da avicultura que vem crescendo e se destacando nos últimos anos, 

sendo uma atividade atrativa e rentável, tendo como principal produto a produção de ovos. O objetivo do 

trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão do óleo de Copaíba (Copaifera langsdorffi), como possível 

melhorador de desempenho, análogo aos antimicrobianos, na dieta de codornas japonesas (Coturnix japonica), 

sobre o desempenho (produção de ovos) destes animais. Material e métodos: Foram utilizadas 175 codornas 

japonesas (Coturnix japonica) em pico de produção de massa de ovos, distribuídas em um delineamento 

inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos (níveis de óleo de copaíba) e sete repetições, contendo 

cinco animais por unidade experimental, por dois períodos de 28 dias. Os tratamentos foram: T1 - 0% 

(controle), T2 - 0,045% de óleo de copaíba (OC), T3 - 0,090% OC, T4 - 0,180% OC e T5 - 0,360% OC, incluso 

na ração fornecida aos animais. As rações experimentais foram formuladas conforme as exigências 

nutricionais/ave/dia com 2.800 kcal/kg de Energia Metabolizável e 18,92% de Proteína Bruta. Foram 

analisadas as variáveis: cosumo de ração/ave/dia (g), conversão (Dz), produção de ovos, ovos 

comercializáveis, viabilidade, peso do ovo, conversão (massa) e massa de ovos (g). Os resultados obtidos 

foram submetidos a análise de variância, quando o modelo foi significativo as estimativas das diferentes 

inclusões do óleo de copaíba foram submetidas a análise de regressão polinomial. Para todas as análises foi 

considerado o nível de 5% de significância. Resultado e discussão: Foi observada uma diferença significativa 

para as variáveis de produção de ovos e ovos comercializáveis nas aves que consumiram o óleo de copaíba 

com inclusão a 0,180%. A inclusão de óleos essenciais na dieta de aves de postura melhora o desempenho 

produtivo devido ao estímulo da secreção de enzimas endógenas e da função digestiva bem como na redução 

de infecções subclínicas e, devido a ação antimicrobiana do óleo de copaíba, acredita-se que ele possa ter 

levado a estimulação da população da microbiota intestinal responsável pela melhora na produção de ovos. 

Inclusão de 0,180% proporcionou maior produção de ovos e, consequentemente, número de comercializáveis. 

Palavras-chave: Coturnix japônica; produção de ovos; sustentabilidade; ;  
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Resumo:  

Introdução. A indústria avícola busca medidas para obter sucesso na produção com dietas livres de 

antimicrobianos. Assim, estudos foram iniciados com o objetivo de substituir o uso desses aditivos por outras 

fontes de melhoradores de desempenho. Material e métodos: Foram utilizadas 175 codornas japonesas 

(Coturnix japonica) em pico de produção de massa de ovos, distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), com cinco tratamentos (níveis de óleo de copaíba) e sete repetições, contendo cinco animais 

por unidade experimental, por dois períodos de 28 dias. Os tratamentos foram: T1 - 0% (controle), T2 - 0,045% 

de óleo de copaíba (OC), T3 - 0,090% OC, T4 - 0,180% OC e T5 - 0,360% OC, incluso na ração fornecida aos 

animais. As rações foram formuladas conforme as exigências nutricionais/ave/dia, com 2.800 kcal/kg de 

energia metabolizável e 18,92% de proteína bruta. Para a avaliação de qualidade de ovos foram realizadas as 

análises: peso dos ovos e seus componentes, unidade Haugh, pH da gema, gravidade específica, espessura de 

casca, porcentagem de gema, casca e albúmen, diâmetro da gema, índice da gema, altura de albúmen e cor da 

gema (L*, a* e b*). Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância, quando o modelo foi 

significativo as estimativas das diferentes inclusões do óleo de copaíba foram submetidas a análise de regressão 

polinomial. Para todas as análises foi considerado o nível de 5% de significância. Resultados e discussão: 

Observou-se efeito da inclusão de óleo de copaíba na luminosidade das gemas dos ovos (L*), obtendo-se maior 

valor para as aves que consumiram ração com inclusão de 0,045% do óleo. A cor da gema está ligada 

diretamente com a presença de agentes pigmentantes presentes no alimento dos animais. Ao pesquisar os 

componentes presentes no óleo de copaíba não foram encontradas substâncias capazes de promover 

pigmentação das gemas dos ovos, por essa razão não houve diferença (P<0,05) para as variáveis a* e b*, mas 

influenciou na luminosidade. Não foram encontradas diferenças (P<0.05) para os parâmetros peso de gema, 

albúmen e unidade Haugh. Possivelmente, os níveis dos compostos bioativos e dos ácidos graxos encontrados 

no óleo de copaíba não foram capazes de interferir sobre essas variáveis. A inclusão de 0,045% de óleo de 

copaíba proporcionou uma maior luminosidade (L*). 

Palavras-chave: Coturnix japônica; qualidade de ovos; sustentabilidade; ;  
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Resumo:  

O setor avícola tem se destacado em função da elevada produtividade. No entanto, as recentes proibições na 

utilização de determinados promotores de crescimento na alimentação animal, resultou em uma procura 

incessante por aditivos alternativos viáveis aos promotores convencionais na produção animal. Assim, 

objetivou-se avaliar economicamente a produção de poedeiras alimentadas com dietas contendo aditivos 

alternativos sozinhos ou em associação. Utilizou-se 378 aves em delineamento inteiramente casualizado com 

7 tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos consistiram em uma dieta basal - Controle negativo, sem promotor 

de crescimento; e seis dietas com diferentes aditivos e suas combinações: Controle Positivo - com promotor 

de crescimento convencional (Enramicina); com ácidos orgânicos associados - ácido cítrico, fumárico, málico 

e sórbico; com simbiótico - probióticos + probióticos; com Óleo essencial - Carvacrol; com ácidos orgânicos 

associados + simbiótico; com simbiótico + Óleo essencial. Os parâmetros econômicos avaliados foram: preço 

da ração (R$/kg), custo de alimentação (R$), produção de ovos (%), receita bruta (R$), lucro operacional (R$), 

índice de lucratividade (%) e ponto de equilíbrio. Para cálculo do preço da ração (R$/kg) foi utilizada a 

quantidade (kg) de ingredientes usados em cada dieta e o preço atualizado destes na região durante o período 

experimental, os quais se encontram a seguir: milho (R$ 1,70), farelo de soja (R$ 2,50), farinha de carne e 

ossos (R$ 3,25), calcário calcítico (R$ 0,40), óleo de soja (R$ 7,00), suplemento vitamínico-mineral (R$ 

26,67), sal comum (R$ 0,25), DL-metionina (R$ 25,00), Enramicina (R$ 63,68), Acidsafe (R$ 78,33), 

Colostrum Mix (R$ 69,25) e B-safe (R$ 115,00). Considerou-se o consumo e o preço da ração em cada 

tratamento, utilizando a fórmula CA = CR x PR, onde CA; custo com alimentação (R$), CR: consumo de ração 

(kg) e PR: preço do quilo de ração (R$/kg). A receita bruta foi obtida mediante a venda dos ovos, considerando 

a fórmula RB = PO x PV, onde RB: receita bruta (R$), PO: produção de ovos e PV: preço de venda dos ovos 

(R$). O preço da unidade de ovos utilizado foi de R$ 0,33/unidade. A melhor receita bruta foi observada nos 

tratamentos com ácido orgânico (R$ 1637,33), também promoveram melhor lucro operacional e índice de 

lucratividade. Assim, recomenda-se a utilização de ácidos orgânicos na alimentação de poedeiras comerciais 

por promover melhor retorno econômico. 
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Resumo:  

A produção de ovos para abastecer o mercado de produtos orgânicos deve atender os critérios estabelecidos 

pela legislação que regulamenta a produção de alimentos orgânico. O principal entrave para os produtos de 

origem animal é a proibição do uso de ingredientes nas dietas oriundos de culturas que fazem uso de sementes 

transgênicos com aplicação de fertilizantes químicos e agrotóxicos. A legislação brasileira permite a inclusão 

de apenas 20% de alimentos de origem não orgânicos, em situação de escassez e/ou em condições especiais. 

Dessa forma, há uma busca por ingredientes que atendam aos requisitos do sistema de produção orgânico, que 

possam ser utilizados nas rações substituindo os alimentos convencionais sem prejudicar o desempenho das 

aves. Nesse contexto, variedades crioulas de milho atendem às necessidades básicas da produção orgânica, já 

que são caracterizadas como plantas naturalmente mais adaptadas às diversas condições de cultivo, capazes de 

tolerar variações ambientais e ataque de organismos prejudiciais sem a utilização de produtos químicos que 

favoreçam seu crescimento. Diante disso, essa pesquisa foi desenvolvida objetivando avaliar os efeitos da 

substituição isométrica do milho convencional por milho crioulo na ração de codornas em fase de postura sobre 

o desempenho das aves. Foram utilizadas 180 codornas europeias em fase de produção com 21 semanas de 

idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e seis repetições de seis 

aves cada. Os tratamentos consistiam em uma ração controle, e quatro rações contendo substituição isométrica 

do milho convencional por crioulo em níveis de 12,5; 25,0; 37,5; 50,0%. Os parâmetros avaliados para o 

desempenho das aves, foram o consumo de ração, produção de ovos, peso do ovo, massa de ovos e conversão 

alimentar. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas teste de Dunnett (5%) e 

os dados referentes aos tratamentos em que houve a substituição foram submetidos a análises de regressão. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos com os níveis de substituição do milho convencional 

por milho crioulo em relação ao tratamento controle para nenhuma das variáveis de desempenho, assim como 

não houve efeito linear ou quadrático entre os níveis de substituição testados. Conclui-se que a substituição do 

milho convencional por crioulo até o nível de 50% não compromete o desempenho produtivo de codornas 

europeias em fase de postura. 
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Resumo:  

O ácido anacárdico é um composto fenólico com ação comprovada antibacteriana, antifúngica e antioxidante 

comprovada, encontrado no líquido da casca da castanha de caju. Nas rações para animais esse ácido pode ser 

incluído na forma de anacardato de cálcio. Contudo, a dissociação do ácido anacárdico dos sais de cálcio do 

trato gastrointestinal requer um meio ácido que pode ser alcançado se for associado a um ácido orgânico, como 

o ácido cítrico que destaca-se por seus efeitos sobre o controle e redução do pH intestinal. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar os efeitos da adição de combinações de anacardato de cálcio (ANC) com ácido cítrico 

(AC) em rações para aves de postura sobre o desempenho na fase inicial (1 a 3 semanas). Foram distribuídas 

960 pintainhas de 1 dia de idade em delineamento inteiramente casualizado com 8 tratamentos e 6 repetições 

com 20 aves por parcela. Os tratamentos foram constituídos por rações, sendo: T1: ração sem aditivo; T2: com 

Anticoccidiano (salinomicina); T3: 0,25% ANC + 0,25% AC; T4: 0,50% ANC + 0,25% AC; T5: 0,50% ANC 

+ 0,50% AC; T6: 0,75% ANC + 0,25% AC; T7: 0,75% ANC + 0,50% AC; T8: 0,75% ANC + 0,75% AC. Os 

parâmetros de desempenho avaliados foram consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Os dados 

foram submetidos a análise de variância e as comparações de médias foram realizadas pelo teste SNK (5%). 

Houve diferença significativa entre os tratamentos para o ganho de peso e conversão alimentar, onde o maior 

ganho de peso e a melhor conversão alimentar foi observado nas aves alimentadas com a associação de 0,25% 

ANC e 0,25% AC, e o menor ganho de peso e a pior conversão alimentar nas aves alimentadas com ração 

contendo anticoccidiano. Os resultados positivos observados nos tratamentos contendo ANC e AC indicam 

uma possível ação antimicrobiana dos aditivos que resultou na mehora do desempenho das aves. O baixo 

desempenho das aves alimentadas com anticoccidiano pode ser associado a efeitos negativos do ionóforo 

utilizado em rações para aves na fase inicial, pois há a possibilidade das células do intestino delgado terem 

sido o alvo inicial dos ionóforos o que poderiam comprometer a capacidade de absorção. Conclui-se que a 

associação de 0,25% ANC + 0,25% AC melhora o desempenho das poedeiras na fase inicial e que a 

salinomicina na dose utilizada (60mg/kg) não deve ser empregada para as poedeiras nessa fase ou a dose deve 

ser ajustada.  

Palavras-chave: Acidos organicos; anticoccidiano; compostos fenolicos; aves poedeiras;  
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Resumo:  

O período logo após a eclosão é considerado crítico para as aves, sendo o atraso do acesso a alimentação 

prejudicial para o desenvolvimento morfofisiológico, do intestino desses animais. Dependendo da janela de 

nascimento e do tempo de transporte para a granja, o acesso a dieta pode ser atrasado de 24 a 48 horas. O atraso 

a dieta, pode ocasionar alterações, que afetam, sobretudo, a morfologia e fisiologia do trato gastrintestinal. u-

se com esse trabalho avaliar o efeito do atraso no acesso a alimentação pós-eclosão sobre o desenvolvimento 

da mucosa intestinal (altura de vilosidade, profundidade de cripta, relação vilo:cripta e área de vilosidade) do 

jejuno de codornas européias. Foram utilizadas 360 codornas recém-eclodidas e distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado com três tratamentos (acesso imediato a alimentação; jejum alimentar pós-eclosão de 

24 horas e jejum alimentar pós-eclosão de 48 horas) e cinco repetições com 12 animais por unidade 

experimental. Aos 21 dias de idade, cinco animais por tratamentos, sendo um animal de cada repetição foram 

pesados e eutanasiados para avaliação do desenvolvimento da mucosa do jejuno. Observou-se que aves 

submetidas aos períodos de jejum de 24 e 48 horas pós-eclosão apresentaram redução (p<0,05) nas variáveis 

altura e área de vilosidade na mucosa jejunal. Para as variáveis profundidade de cripta e relação vilo:cripta não 

(p<0,05) observou-se diferenças entre os tratamentos. O jejum pós-eclosão influenciou negativamente o 

desenvolvimento da mucosa jejunal. Sendo assim, recomenda-se evitar atrasos na oferta de ração de codornas 

de corte nas primeiras horas pós-eclosão. 

Palavras-chave: Absorção; Digestão; Restrição alimentar; ;  
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Resumo:  

O uso de ingredientes não convencionais na alimentação animal em substituição aos alimentos convencionais 

(farelo de milho e soja) pode ser uma alternativa viável para redução dos custos de produção, no entanto, pouco 

é conhecimento sobre os efeitos destes alimentos sobre desenvolvimento do sistema digestório. A semente do 

Cupuaçu constitui o resíduo da extração da polpa do fruto de Cupuaçu, possuindo grande potencial para ser 

utilizada na nutrição animal, devido as suas características nutricionais, com elevado teor energético e teor 

proteico semelhante ao farelo de milho. u-se avaliar o efeito da utilização do farelo da semente de Cupuaçu na 

alimentação de frangos de corte linhagem caipira sobre desenvolvimento intestinal. Foram utilizadas 300 aves 

de linhagem caipira Label Rouge, distribuídas em delineamento experimental inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos, 0, 7, 14, 21 e 28% de inclusão do farelo da semente do Cupuaçu na ração, sendo cinco 

repetições de 12 animais por tratamento. Aos 14, 28, 42 e 56 dias de idade todos os animais foram pesados e 

cinco animais por tratamentos foram eutanasiados para colheita de amostras. Os intestinos delgado e grosso 

foram pesados para determinação dos pesos absoluto e relativo e comprimento do intestino delgado foi 

determinado com o uso de fita métrica.Os dados foram submetidos a análise de regressão utilizando-se os 

efeitos lineares e quadráticos. Observou-se efeito linear crescente (p<0,05) para o peso ambos os intestinos 

delgado e grosso com aumento dos níveis de farelo da semente de cupuaçu na dieta em todas as idades 

estudadas. Os pesos absolutos do intestino grosso e delgado dos frangos caipiras aos 42 dias de idade foram 

influenciados de forma linear decrescente (p<0,05) pelos níveis de inclusão do farelo da semente de cupuaçu 

na dieta. Não foi observado nenhuma (p>0,05) alteração no comprimento do intestino delgado com a inclusão 

do farelo em todas as idades avaliadas. Os resultados apresentados no presente estudo indicam que adição de 

farelo da semente de cupuaçu na dieta de frangos caipira (Label Rouge)afeta o desenvolvimento dos intestinos 

grosso e delgado e possivelmente esses efeitos estejam relacionados ao aumento na concetração de fibra na 

dieta à medida que se aumenta o nível de farelo de Cupuaçu.  

Palavras-chave: Alimentação alternativa; Nutrição; Resíduo industrial; ;  
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Resumo:  

A produção de ovos para abastecer o mercado de produtos orgânicos deve atender os critérios estabelecidos 

pela legislação que regulamenta a produção de alimentos orgânicos. O principal entrave para os produtos de 

origem animal é a proibição do uso de ingredientes nas dietas oriundos de culturas que fazem uso de sementes 

transgênicos com aplicação de fertilizantes químicos e agrotóxicos. A legislação brasileira permite a inclusão 

de apenas 20% de alimentos de origem não orgânica, em situação de escassez e/ou em condições especiais. 

Dessa forma, há uma busca por ingredientes que atendam aos requisitos do sistema de produção orgânico, que 

possam ser utilizados nas rações substituindo os alimentos convencionais sem prejudicar o desempenho das 

aves. Nesse contexto, variedades crioulas de milho atendem às necessidades básicas da produção orgânica, já 

que são caracterizadas como plantas naturalmente mais adaptadas às diversas condições de cultivo, capazes de 

tolerar variações ambientais e ataque de organismos prejudiciais sem a utilização de produtos químicos que 

favoreçam seu crescimento. Diante disso, essa pesquisa foi desenvolvida objetivando avaliar os efeitos da 

substituição isométrica do milho convencional por milho crioulo na ração de codornas em fase de postura sobre 

o desempenho das aves. Foram utilizadas 180 codornas europeias em fase de produção com 21 semanas de 

idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizados com 5 tratamentos e 6 repetições de 6 aves por 

parcela. Os tratamentos consistiam em uma ração controle, e quatro rações contendo substituição isométrica 

do milho convencional por crioulo em níveis de 12,5; 25,0; 37,5; 50,0%. Os parâmetros de qualidade dos ovos 

avaliados, foram percentagens de gema, albúmen e casca, unidade Haugh, densidade específica, espessura da 

casca e cor de gema. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Dunnett (5%) e os dados referentes aos tratamentos em que houve a substituição foram submetidos a análises 

de regressão. Não houve diferença significativa entre os tratamentos com os níveis de substituição do milho 

convencional por milho crioulo em relação ao tratamento controle para nenhum parâmetro de qualidade dos 

ovos, assim como não houve efeito linear ou quadrático entre os níveis de substituição testados. Conclui-se 

que a substituição do milho convencional por crioulo até o nível de 50% não compromete a qualidade dos ovos 

de codornas europeias. 

Palavras-chave: Alimento alternativo; Coturnix coturnix coturnix; Variedade de milho; ;  
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Resumo:  

A luz a qual as aves são expostas é um dos fatores ambientais que exercem efeito sobre aspectos produtivos 

na criação de corte e postura, capaz de promover alterações nos processos fisiológicos e comportamentais das 

aves. Considerando que a luz natural varia em função da estação do ano e coordenada geográfica de onde as 

aves são criadas, o fornecimento adicional de luz artificial com controle da intensidade da iluminação e do 

tempo de exposição são fatores que podem ser manejados considerando o objetivo da produção e estágio 

fisiológico das aves. O principal efeito da foto estimulação em aves de postura é antecipar ou retardar a idade 

em que estas alcançam a maturidade sexual, o que pode influenciar na taxa de produção, melhorar a qualidade 

da casca dos ovos, otimizar o tamanho dos ovos e maximizar a eficiência alimentar. Nesse contexto, este estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos da idade para o início da foto estimulação em codornas 

europeias criadas sob luz natural sobre os parâmetros de maturidade sexual. Para o estudo foram utilizadas 78 

codornas europeias fêmeas (Coturnix coturnix coturnix), sendo 44 aves com 49 dias de idade e 34 com 84 dias 

de idade. Ao completar 49 e 84 dias de idade as aves foram selecionadas com base no peso médio de cada lote 

e alojadas 2 aves por gaiola, formando uma parcela experimental. Após o alojamento as aves foram submetidas 

ao estimulo luminoso. A maturidade sexual foi avaliada por meio de parâmetros mensurados por ocasião dos 

eventos do início da postura e ao atingir 50%, sendo eles: tempo médio após estímulo de luz, idade média, 

peso médio das fêmeas e peso médio do ovo. Para as análises estatísticas, os dados foram submetidos a análise 

de variância com teste F à 5% de significância. Conforme os resultados, para maturidade sexual, observaram-

se que o tempo decorrido entre o início da foto estimulação e a produção do primeiro ovo e o tempo para atingir 

50% de postura foram significativamente maiores para as codornas estimuladas aos 49 dias. Contudo, o peso 

médio das codornas e dos ovos, ao início da postura e ao atingir 50% de produção, não foram influenciados 

pela idade em que as aves passaram a ser foto estimuladas. Conclui-se que o início da foto estimulação aos 84 

dias de idade promove maior rapidez na resposta das aves ao estímulo luminoso, iniciando a postura e atingindo 

50% de produção em menos tempo após o estímulo. 

Palavras-chave: Coturnix coturnix coturnix; Estímulo luminoso; Fotoperiodo; ;  
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Resumo:  

A palma forrageira é um alimento rico em nutrientes digestíveis totais e carboidratos não fibrosos, contudo 

apresenta baixos valores de proteína bruta (PB). A vargem de algaroba destaca-se por possuir um teor maior 

de PB, minerais, fibras e cálcio. A busca por alimentos alternativos constitui-se como um fator de grande 

relevância para a avicultura, uma vez que os preços dos alimentos convencionais (milho e soja) são sujeitos à 

variações cambiais, sendo assim objetivou-se avaliar a digestibilidade do farelo de palma forrageira (FPF) 

associado ao farelo da vagem de algaroba (FVA) na alimentação de frangos de corte. Um ensaio de 

metabolismo com duração de 10 dias foi conduzido no setor de avicultura do Instituto Federal Baiano, Campus 

Santa Inês-BA. Foram utilizados 32 frangos de corte da raça cobb com 21 dias de idade, distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 

consistiram em uma ração referência a base de milho e farelo de soja (RR-T1) e em outras três rações testes, 

sendo (RT-T2), composta por 80% de RR e 20% Farelo de palma, (RT-T3), composta por 80% de RR e 15% 

Farelo de palma e 5% farelo de algaroba, e (RT-T4), composta por 80% de RR e 10% de Farelo de palma e 

10% farelo de algaroba. Para determinar a digestibilidade da PB e os valores de energia metabolizável aparente 

(EMA) e energia metabolizável aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) foi utilizado o método 

de coleta total das excretas. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e comparadas 

as médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os coeficientes de metabolizabilidade da proteína bruta 

(CMPB), EMA e EMAn mensurados para a ração RT-T2 foram de 60,29b, 1,834 e 1,830, a ração RT-T3 

apresentou valores médios de 76,44a, 1,842 e 1,836, enquanto a ração RT-T4 apresentou valores médios de 

79,59a, 1,838 e 1,831 respectivamente. Houve diferença significativa (P<0,05) no CMPB da ração RT-T2, 

sendo estatisticamente maiores os valores de CMPB determinados para as rações RT-T3 e RT-T4. Não houve 

efeito (P>0,05) nos valores de EMA e EMAn determinados para as rações experimentais. Conclui-se que os 

valores de metabolizabilidade da PB, EMA e EMAn da associação do FPF com o FVA são considerados 

viáveis para inclusão na dieta de frangos de corte, uma vez que, o CMPB do FPF melhorou com a inclusão do 

FVA e os valores de metabolizabilidade da EMA e EMAn não diferiram entre si. 

Palavras-chave: Avicultura; Alimentação; Ensaio; Metabolismo; Nutrição. 
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Resumo:  

O Brasil possui aproximadamente 5.850.154 milhões de equinos, com a região Nordeste representando o 

segundo maior rebanho, e o estado do Ceará, com 121.110 mil cabeças, ocupando o 15º lugar. Dentre as 

atividades, o uso de equinos como animais atletas, principalmente da raça Quarto-de-Milha, torna-se cada vez 

mais comum e demanda um manejo nutricional que forneça nutrientes para o máximo desempenho dos 

animais. Assim, objetivou-se avaliar o manejo nutricional de equinos machos atletas em haras localizado no 

sertão de Crateús-CE. Foram avaliadas as dietas de 2 equinos atletas machos, sendo estas compostas por 50% 

de volumoso (Capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) + feno de capim Tifton 85 (Cynodon spp.)) e 

50% de concentrado, (Rações industriais + ingredientes energéticos e proteicos triturados na propriedade) com 

fornecimento de 15kg/animal/dia, dividido em até 6 porções. Para quantificação do consumo, foram pesadas 

as rações antes do fornecimento e as sobras após o consumo dos animais e antes de um novo arraçoamento. A 

partir da composição química dos ingredientes e a proporção centesimal da ração, foram estimados os 

consumos diários de proteína bruta (PB), energia digestível (ED), fibra bruta (FB), cálcio (Ca) e fósforo (P). 

Os cavalos apresentaram consumo médio de PB (1,30kg) e ED (36,49Mcal/dia), estando 100,12 e 105,70% 

acima das exigências recomendadas para animais de trabalho leve a moderado (0,672kg/dia PB e 18,56 

Mcal/dia ED). Para esses animais, a fração volumosa sozinha era capaz de suprir as exigências, fornecendo 

0,750kg de PB e 21,06 Mcal de ED. O excesso de PB eleva a demanda de energia para excreção nitrogenada 

o que diminui o desempenho de pista dos animais. Já o consumo excessivo de ED, principalmente oriundo de 

carboidratos amiláceos, podem elevar a fermentação cecal e a produção de ácido lático, causando quadros de 

cólicas e diarreia, além de aumentar a deposição de tecido adiposo. Para Ca e P, houve um consumo muito 

elevado pelos animais (71,29g/dia de Ca e 46,78g/dia de P) em relação as exigências (26g/dia de Ca e 15g/dia 

de P), o que representa uma perda econômica, visto que o excesso desses eletrólitos são eliminados via suor, 

urina e fezes. As rações possuíam 25,8% de FB, dentro da recomendação de 18 a 30% para categoria. Desta 

forma, verificou-se a necessidade de redução do fornecimento diário de ração concentrada ou do ajuste das 

proporções de nutrientes, visando adequar as exigências e reduzir os custos da alimentação. 

Palavras-chave: Equinocultura; Exigências nutricionais; Energia digestível; Fibra bruta; Proteína bruta 

Apoio  

Ao Haras Princesa do Oeste, localizado no municipio de Crateús (CE), pela disponibilização da 

propriedade e dos animais para realização da pesquisa. 
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Resumo:  

A lecitina é um componente natural proveniente do grão de soja, que visa a melhor absorção dos lipídios na 

dieta das aves. u-se avaliar os efeitos da inclusão de lecitina na dieta de galinhas de 25 a 28 semanas de idade 

e seus efeitos na qualidade dos ovos. Foram utilizadas 192 gatinhas poedeiras da linhagem Bovans com 25 

semanas de idade distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos 

de oito repetições, de seis aves por unidades experimental. Os tratamentos diferiram conforme o nível de adição 

lecitina na dieta 0, 50, 150 e 250 g/tonelada. As variáveis avaliadas foram: Densidade Específica (DE), Peso 

do Ovo (PO), Altura de Albúmen (AB), Altura da Gema (AG), Peso da Gema (PG), Peso da Casca) e Unidade 

de Haught (UH). Houve diferença estatística (P<0,05) para as variáveis densidade e altura de gema. O nível 

de inclusão de 50 g/tonelada de lecitina melhorou os valores de densidade dos ovos. Os ovos provenientes do 

tratamento com 250 g/tonelada de lecitina apresentaram maior altura de gema. Não houve diferença (P>0,05) 

para as demais variáveis avaliadas. Concluiu-se que a utilização de diferentes níveis de inclusão de lecitina na 

ração de poedeiras altera a densidade e a altura de gema. 
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Resumo:  

A artrite neonatal é uma das principais patologias observadas no setor de maternidade de um sistema intensivo 

de criação de suínos, sendo caracterizada pela inflamação de uma ou mais articulações e geralmente causada 

por infecções bacterianas. As principais bactérias que promovem essa infecção são: Erysipelothrix 

rhusiopathiae, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Streptococcus 

equisimilis e Streptococcus suis. : Avaliar o percentual de mortalidade por artrite em leitões no setor da 

maternidade. A pesquisa foi realizada durante o período de janeiro a maio de 2021 em uma unidade produtora 

de leitões (UPL) na cidade de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará. Os dados 

da amostra correspondem a 1.209 fêmeas do setor da maternidade, tendo como média de 15,75 leitões 

nascidos/fêmeas/parto e de 14,02 leitões nascidos vivos/fêmeas/parto. A avaliação foi realizada através do 

software de gestão Agriness S2 no qual observou-se a causa de mortalidade dos leitões. Para a tabulação do 

dado, realizou-se uma análise descritiva para a identificação da participação percentual. Resultados e 

discussão: A coleta de dados apresentou resultados de 16,54% de mortes causadas por artrite infecciosa na 

granja. Segundo dados da literatura a ocorrência de artrite pode afetar 18% das leitegadas e 3,3 % dos leitões 

após quatro dias de idade. Os leitões lactentes são os mais afetados, podendo ir a óbito com até três semanas 

de idade, o que é preocupante tanto pela questão do bem-estar animal quanto por razões econômicas. Leitões 

afetados apresentam dificuldade de comer por causa da dor, além de relutância ao se movimentar e atraso no 

desenvolvimento, podendo levar a morte do animal e impactando no número de leitões 

desmamados/fêmea/ano. Numa UPL é sempre importante promover medidas sanitárias adequadas, como 

melhorias no piso das instalações, pois sua abrasividade pode causar lesões cutâneas nos leitões podendo ser 

uma porta de entrada para bactérias. Atender a essas condições é de suma importância para favorecer os índices 

zootécnicos e preservar o bem-estar animal.  
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Resumo:  

A nutrição mineral é essencial para a adequada produção e desenvolvimento das poedeiras, especialmente o 

cálcio e o fósforo. Em geral, o processo de formação da casca ocorre no período noturno, onde a falta de fontes 

de cálcio no trato digestivo estimula a retirada parcial de cálcio dos ossos, prejudicando a sua integridade. 

Portanto, tem-se estudado formas de promover a lenta liberação de cálcio, para que este seja disponibilizado 

nos períodos em que as aves não se alimentam. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes níveis de 

cálcio dietético e de duas granulometrias de calcário sobre as características ósseas de poedeiras leves em 

segundo ciclo produtivo. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da UVA em Sobral - CE, 

durante 112 dias, sendo 4 ciclos de 28 dias. Utilizou-se 324 poedeiras da linhagem Lohmann LSL Lite com 

113 semanas de idade, pesando 1,693 ± 0,092 kg, produzindo 68,6 ± 7,66% de ovos, sem muda forçada. 

Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2 (3 níveis de cálcio, sendo 

4,3; 4,4 e 4,5% e 2 granulometrias de calcário, com Diâmetro Geométrico Médio de 0,222 mm e 3.332 mm, 

classificados respectivamente como DGM fino e grosso), totalizando 6 tratamentos, com 5 repetições com 9 

animais cada. Ao final da coleta de campo foram eutanasiadas 30 aves pelo método de deslocamento cervical 

conforme Resolução Normativa nº 37/2018 do CONCEA. As tíbias dessas aves foram retiradas e utilizadas 

para análise das características ósseas: peso (g), comprimento (mm), resistência (kgf/cm2), deformidade óssea 

(mm), Índice de Seedor (mg/mm) e matéria mineral (g/kg). Os dados foram submetidos à análise de variância 

ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve interação entre os 

fatores para nenhuma das variáveis estudadas. Comumente, aves com idade avançada apresentam menor 

absorção e retenção de Ca. Porém, tais resultados revelam que apesar das poedeiras estarem no fim do ciclo 

produtivo, as características ósseas não foram influenciadas pelos tratamentos. Levando em consideração que 

o fornecimento insuficiente de cálcio reduz a qualidade dos ossos, os resultados encontrados mostram que as 

aves conseguiram assimilar o necessário para manutenção da integridade óssea. Independentemente dos níveis 

de cálcio ou da granulometria do calcário, as aves conseguiram manter bons índices de qualidade óssea. 
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Resumo:  

Os óleos extraídos das plantas estão se tornando cada vez mais importantes por seus efeitos antimicrobianos e 

estimulante no sistema digestivo e são utilizados como aditivos alimentares naturais. O óleo de pracaxi 

(Pentachletra macroloba) ainda é inexplorado como nutracêutico na produção animal apesar de já ser utilizado 

pelos humanos. Foi realizado um ensaio com objetivo de avaliar a saúde intestinal e hepática de codornas 

japonesas alimentadas com dietas com diferentes níveis de óleo de pracaxi. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com 5 tratamentos, 7 repetições e 5 aves por unidade experimental. A inclusão do 

óleo de pracaxi foi dividida em: Controle negativo, sem adição; 11,25 mg/kg/dia; 22,5 mg/kg/dia; 45 mg/kg/dia 

e 90 mg/kg/dia. Ao final do ciclo foram coletados os fragmentos das porções do intestino delgado (duodeno, 

jejuno e íleo) e fígado de 5 aves por tratamento. Realizou-se medidas das estruturas intestinais: Altura e largura 

das vilosidades (µm); e, profundidade e diâmetro das criptas (µm) e calculadas a relação vilo:cripta (µm/µm) 

e proporção largura:altura das vilosidades (µm). As amostras de fígados foram avaliadas quanto a presença ou 

não de lesões. Para as variáveis intestinais foi considerado o nível de 5% de significância e para os resultados 

obtidos a partir da amostra de fígado foram apresentados de forma descritiva. Houve efeito significativo 

(p=0,0059) apenas para a variável de profundidade de cripta (µm) do duodeno, onde a variável apresentou 

comportamento linear decrescente (y=-112.289+192.759; r²=0,5833), ou seja, o aumento da inclusão do óleo 

na dieta promoveu a diminuição da profundidade das criptas, visto que as aves que não receberam o óleo 

obtiveram criptas de 187,930 de profundidade; Adição de 11,25 mg/kg/dia obtiveram 192,930; 22,5 mg/kg/dia 

apresentaram 180,370; 45 mg/kg/dia apresentaram 175,640; e, 90 mg/kg/dia apresentaram 150,560. Não foram 

verificadas alterações histopatológicas no fígado das aves do tratamento controle. Observou-se que 20% das 

aves que receberam 11,25 e 22,5 mg/kg/dia apresentaram discreto processo de degeneração hidrópica. Adições 

de 45 e 90 mg/kg/dia do óleo funcional apresentaram lesões características de degeneração hidrópica e 

processo de degeneração gordurosa em 20% das aves. Concluímos que a utilização do óleo de pracaxi não 

interferiu na saúde intestinal das aves, contribuiu para maior eficiência da renovação celular das criptas e 

promoveu alterações hepáticas discretas. 
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Resumo:  

Os consumidores estão exigindo cada vez mais carnes produzidas sem antibióticos como promotores de 

crescimento, por esse motivo, a busca por alternativas como os aditivos na alimentação, é realidade constante. 

O objetivo deste estudo foi de avaliar a histomorfologia das vilosidades intestinais e saúde hepática de codornas 

japonesas em fase de postura alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de inclusão do óleo funcional 

de copaíba como aditivo alimentar. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e sete repetições de cinco aves por unidade experimental, totalizando 175 codornas em fase de 

postura. A inclusão de óleo foi dividida em: T1, sem adição de óleo de copaíba; T2, adição de 0,045%; T3, 

adição de 0,090%; T4, adição de 0,180% e T5, adição de 0,360%. Ao final do ciclo foram coletados os 

fragmentos das porções do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e fígado de 5 aves por tratamento. Foram 

realizadas medidas das estruturas intestinais, tais como: Altura e largura das vilosidades intestinais (µm); e, 

profundidade e diâmetro das criptas (µm) e calculadas a relação vilo:cripta (µm/µm) e proporção largura:altura 

das vilosidades (µm). As amostras de fígados foram avaliadas em relação ao grau de integridade do parênquima 

hepático, definido pela avaliação da arquitetura tecidual. Para todas as análises foi considerado o nível de 5% 

de significância e os resultados de fígado como descritivos. Houve diferença estatística (p=0,0033) para a 

variável de profundidade de criptas no segmento de jejuno, onde a variável apresentou comportamento linear 

decrescente (Y=-83.173+192.597; r²=0,2008). Sendo assim, quanto maior os níveis de inclusão do óleo 

funcional de copaíba na dieta, menores são as profundidades das criptas. Uma profundidade da cripta mais 

baixa indica menor agressão da dieta à morfologia da parede intestinal. Não houveram diferenças significativas 

nas demais medidas histológicas a nível de duodeno, jejuno e íleo das codornas japonesas em fase de postura. 

Codornas do tratamento controle não apresentaram alterações histopatológicas no fígado. Os demais 

tratamentos apresentaram discretas lesões hidrópicas no fígado e degeneração gordurosa no fígado. 

Concluímos que a utilização do óleo funcional de copaíba não interferiu na saúde intestinal das codornas 

japonesas em fase de postura e contribuiu para maior eficiência da renovação celular das criptas de Lieberkühn 

e promoveu alterações hepáticas discretas. 
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Resumo:  

No mercado avícola tem-se aumentado a idade/produtividade das poedeiras comerciais, assim, aves com idade 

elevada tendem a ter cascas de pior qualidade, desta forma, níveis adequados de cálcio e uma melhor 

granulometria do calcário podem fazer grande diferença na integridade das cascas, assegurando o desempenho 

e a qualidade do produto. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes níveis de cálcio e duas 

granulometrias de calcário sobre o desempenho dos ovos de poedeiras em segundo ciclo produtivo. O 

experimento foi realizado no setor de postura da Fazenda Experimental - UVA, durante 112 dias, sendo 4 

períodos consecutivos, de 28 dias. Utilizou-se 324 poedeiras da linhagem Lohmann LSL Lite com 113 semanas 

de idade, pesando 1,693 ± 0,092 kg, produzindo 68,6 ± 7,66% de ovos, sem muda forçada. Adotou-se um DIC, 

em esquema fatorial 3 x 2 (3 níveis de cálcio, sendo 4,3; 4,4 e 4,5% e 2 granulometrias de calcário por meio 

de diâmetro geométrico, classificadas como fina DGM 0,222 mm e grossa DGM 3.332 mm), totalizando 6 

tratamentos com 5 repetições de 9 animais por unidade experimental. Avaliou-se a 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 foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Não houve interação entre os fatores para as variáveis de 

desempenho. Não houve efeito dos tratamentos sobre as variáveis de desempenho, exceto do peso dos ovos. 

O peso dos ovos foi influenciado pela granulometria do calcário, apresentando maior valor nos tratamentos 

que continham calcário de granulometria grossa e menor valor nos tratamentos com calcário de granulometria 

fina, não sendo registrada influência sobre os demais parâmetros de desempenho. O manual da linhagem 

recomenda valores para as variáveis até a idade de 95 semanas de vida, inclusive não sugerindo a realização 

de muda forçada. Nesta pesquisa, mesmo as poedeiras apresentando 113 semanas de idade, os valores médios 

para as variáveis de desempenho estudadas foram semelhantes aqueles preconizados no manual da linhagem 

à idade de 95 semanas de vida. Assim, pode-se inferir que os níveis dietéticos de cálcio e granulometrias 

utilizadas foram adequados para assegurar os parâmetros produtivos das poedeiras em segundo ciclo produtivo. 

Conclui-se que a utilização do calcário de granulometria grossa melhora o peso dos ovos. 
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Resumo:  

A avicultura de corte visa a produção de aves para abate e consumo da carne sendo uma atividade comercial 

de grande relevância para o mercado e para a alimentação da população do Brasil e do mundo. A criação de 

galinhas caipiras é realizada, em sua maioria, por pequenos produtores e esse mercado vem obtendo destaque 

devido às mudanças do perfil consumidor e das exigências quanto à alimentação, saúde, sustentabilidade e 

preço, estando mais atentos à qualidade, sanidade e procedência do produto, refletindo no potencial de compra 

do cliente. Desse modo, o objetivo deste estudo consistiu em identificar o perfil do consumidor de carne de 

galinha caipira no município de São Miguel do Pará - PA. O instrumento de coleta de dados usado foi a 

plataforma online "Google Forms" enviados à população do município através de aplicativos virtuais no 

período de fevereiro a março de 2022. A pesquisa obteve 50 respostas, sendo 55,1% do sexo masculino e 

49,9% do sexo feminino. Destes, 81,6% consomem a carne de galinha caipira enquanto que 18,4% não 

consomem. Quando questionados se a carne de galinha caipira apresentava diferenças nutricionais em 

comparação com a carne de frango industrial, 87,8% dos consumidores responderam que acreditava sim e 

12,2% responderam que não. Quanto à frequência de consumo da carne, 30,4% dos entrevistados responderam 

que consomem mais de duas vezes por semana. Em relação a compra do produto avícola, 34,1% compra direto 

do produtor, 29,3% adquire em feiras livres, 19,5% em supermercados, 12,2% possui criação própria e 4,9% 

compra de vendedores externos. A fim de saber como o consumidor compra a carne avícola, 37,8% preferem 

a carne abatida e tratada, quanto a característica mais atrativa na escolha do produto, 52,4% relataram o sabor. 

Assim, observou-se através da análise dos dados que a carne de galinha caipira é comprada duas vezes ou mais 

por semana pelos consumidores, sendo adquiridas diretamente do criador e com preferência pelas formas 

abatida e previamente tratada, retirando-se as penas e vísceras, além disso, nota-se que grande parte dos 

consumidores acreditam que a carne de galinha caipira apresenta diferenças nutricionais em detrimento da 

carne de frango industrial comprada em supermercados e que seu aspecto gustativo é determinante durante o 

processo de compra.  
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Resumo:  

Introdução. O pracaxi (Pentaclethera macroloba), árvore de sementes comestíveis que possui de 45 a 48% de 

óleo, composto por diversos ácidos graxos insaturados, sobretudo os essenciais. Os povos amazônicos usam 

este óleo como cicatrizante, antimicrobiano, antioxidante, entre outros. Baseando-se nisso, o objetivo do 

trabalho foi investigar os efeitos da inclusão de óleo de pracaxi em dietas de codornas sobre o perfil lipídico 

das gemas de seus ovos. Material e métodos: Foram utilizadas 175 codornas japonesas (Coturnix japonica) em 

pico de produção, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e 

sete repetições, contendo cinco animais por unidade experimental, por dois períodos de 28 dias. Os tratamentos 

foram: T1 - 0% (controle), T2 - 0,045% de óleo de pracaxi (OP), T3 - 0,090% OP, T4 - 0,180% OP e T5 - 

0,360% OP, incluso na ração fornecida aos animais. As rações foram formuladas conforme as exigências 

nutricionais/ave/dia, com 2.800 kcal/kg de energia metabolizável e 18,92% de proteína bruta. Ao final do 

segundo período experimental foram coletados 3 ovos de cada unidade experimental, os componentes foram 

devidamente separados, e as gemas foram armazenadas, identificadas e congeladas para posterior processo de 

liofilização. Após as gemas serem liofilizadas, foram submetidas à análise de composição de ácidos graxos 

por meio da técnica de cromatografia gasosa. Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância, 

quando o modelo foi significativo as estimativas das diferentes inclusões do óleo de copaíba foram submetidas 

a análise de regressão polinomial, sendo considerado o nível de 5% de significância. Resultados e discussão: 

Diversos ácidos graxos presentes na gema dos ovos das codornas coincidem com os encontrados no óleo de 

pracaxi, tais como oleico, linoleico, linolênico, araquidônico, esteárico e palmítico. Entretanto, apenas o ácido 

linolênico, que apresenta 1,39% na constituição do óleo de pracaxi, gerou resultado quadrático negativo 

significativo, de forma que o nível de 0,170% de óleo de pracaxi ofereceria a máxima deposição de ácido 

linolênico na gema dos ovos. A concentração dos demais ácidos graxos das gemas não sofreram influência da 

inclusão do óleo de pracaxi. A inclusão de 0,170% de óleo de pracaxi se mostrou eficiente para gerar maior 

deposição de ácido linolênico nas gemas dos ovos das codornas. 

Palavras-chave: Coturnix japônica; qualidade de ovos; sustentabilidade; ;  
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Resumo:  

Para aves de corte o programa de luz exerce efeito sobre a ingestão de alimentos, ganho de peso das aves e a 

qualidade de carcaça, podendo ter efeito na viabilidade econômica. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

viabilidade econômica associada à alimentação de codornas de corte criadas sob diferentes programas de luz 

e abatidas em diferentes idades. Foram utilizadas 1000 codornas europeias sexadas que distribuídas em 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (2 sexos e 2 programas de luz), com 5 

repetições de 50 aves. Os programas de luz foram aplicados no período de 7 a 49 dias de idade, sendo o 

programa de luz natural constituído de 12h e 30 min. de luz natural e sem iluminação artificial durante a noite 

e o programa de luz contínuo constituiu-se a 23h de luz constante (luz natural + luz artificial) e 1h de escuro. 

Foram mensurados o consumo de ração e peso das aves nos períodos de 1 a 35, 1 a 42 e 1 a 49 dias de idade, 

assim como os procedimentos de abates para a obtenção dos rendimentos de carcaça e cortes nas três idades 

avaliadas. A viabilidade econômica foi avaliada com base nos custos com alimentação de codornas obtidos em 

cada idade de abate considerada sobre a produção de carcaça, peito e coxa e sobrecoxa. Não houve interação 

significativa entre nenhum dos fatores analisados sobre o custo com ração por quilograma de carcaça e cortes 

e respectivos índices de eficiência econômica e de custo. Também não houve efeito significativo entre os sexos 

sobre as variáveis. Contudo, houve diferença significativa entre os programas de luz para todas as variáveis, 

onde o programa de luz natural apresentou os menores custos com ração para produção de um quilograma de 

carcaça, peito e coxa e sobrecoxa e melhores índices de eficiência econômica e de custo para todas as partes 

avaliadas. Também houve efeito significativo para as idades de abate sobre todas as variáveis, cuja idade de 

abate de 35 dias apresentou os menores custos com ração e os melhores índices de eficiência econômica e de 

custo, seguido pelas aves abatidas com 42 dias, enquanto que as codornas abatidas com 49 dias apresentaram 

os maiores custos e os piores índices de eficiência econômica e de custo. Conclui-se que o programa de luz 

natural se mostrou mais eficiente que o programa de luz contínuo, com menores custos com ração e melhores 

índices de eficiência econômica e índices de custo, sendo a idade de abate aos 35 dias a que apresenta melhor 

viabilidade econômica. 

Palavras-chave: Coturnix coturnix coturnix; Dimorfismo sexual; Peso ao abate; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                187 

EFEITO DA IDADE PARA FOTO ESTIMULAÇÃO EM CODORNAS EUROPEIAS 

SOBRE DESEMPENHO E CURVA DE PRODUÇÃO DE OVOS 
 

Ester Araújo Sanil dos Santos 1; Gabriel Ferreira Rodrigues 1; Ednardo Rodrigues Freitas 2; Rafael 

Carlos Nepomuceno 3; Thalles Ribeiro Gomes 4; Fernanda Gabryela Bezerra de Araujo 1; Breno 

Oliveira de Sousa 1; Antônio Miguel de Oliveira Alves 1 
1Discente. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará; 2Docente. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará; 
3Técnico. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará; 4Docente. Boa Vista/RR. Universidade Federal de Roraima 

 

Resumo:  

A luz a qual as aves são expostas é um dos fatores ambientais que exercem efeito sobre aspectos produtivos 

na criação de corte e postura, capaz de promover alterações nos processos fisiológicos e comportamentais das 

aves. Considerando que a luz natural varia em função da estação do ano e da coordenada geográfica de onde 

as aves são criadas, o fornecimento adicional de luz artificial com controle da intensidade da iluminação e do 

tempo de exposição são fatores que podem ser manejados considerando o objetivo da produção e estágio 

fisiológico das aves. O principal efeito da foto estimulação em aves de postura é antecipar ou retardar a idade 

em que estas alcançam a maturidade sexual, o que pode influenciar na taxa de produção, melhorar a qualidade 

da casca dos ovos, otimizar o tamanho dos ovos e maximizar a eficiência alimentar. Nesse contexto, este estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos da idade para o início da foto estimulação em codornas 

europeias criadas sob luz natural sobre desempenho e curva de produção de ovos. Para o estudo foram 

utilizadas 78 codornas europeias fêmeas (Coturnix coturnix coturnix), sendo 44 aves com 49 dias de idade e 

34 com 84 dias de idade. Ao completar 49 e 84 dias de idade as aves foram selecionadas com base no peso 

médio de cada lote e alojadas 2 aves por gaiola, formando uma parcela experimental. Após o alojamento as 

aves foram submetidas ao estimulo luminoso com 14 horas de luz/dia (natural + artificial) na primeira semana, 

com acréscimos semanais de 30 minutos de luz/dia até atingir 16 horas de luz/dia, permanecendo constante até 

o final do experimento. Foram avaliados os parâmetros de desempenho na fase de produção e a curva de 

produção, por um período de 29 semanas após o início do experimento. Para análises estatísticas os dados 

foram submetidos a análise de variância com teste F à 5% de significância. Para os resultados de desempenho 

na fase de postura, observou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos para o consumo de 

ração e conversão alimentar. Porém, houve efeito significativo para percentagem de postura e número de ovos 

produzidos por ave durante o período, de modo que aves estimuladas aos 84 dias de idade apresentaram maior 

percentagem de postura e, consequentemente, produziram mais ovos. Conclui-se que o início da foto 

estimulação aos 84 dias de idade propicia maior percentagem de postura e a obtenção de mais ovos por ave, 

durante as 29 semanas após o estímulo. 

Palavras-chave: Coturnix coturnix coturnix; Estímulo luminoso; Fotoperíodo; ;  
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Resumo:  

A problemática relacionada a alta mobilização dos minerais da estrutura óssea em poedeiras associada a 

formação da casca do ovo com aumento da fragilidade de ossos e da incidência de fraturas, faz com que a 

busca por alimentos alternativos tenha uma preocupação maior quanto a disponibilidade de minerais, visto que 

a deficiência deles pode acarretar em redução da longevidade dos animais. A composição química e energética 

da torta de girassol o caracteriza como um potencial alimento alternativo para alimentação de aves. No entanto, 

o alto teor de polissacarídeos não amiláceos, a presença de ácido clorogênico e ácido fítico podem ser fatores 

limitantes da sua inclusão nas rações. Sendo assim, o uso de complexos enzimáticos é uma alternativa que 

pode mitigar os efeitos negativos dos fatores antinutricionais da torta de girassol, obtendo uma melhor 

eficiência de sua utilização na disponibilização de minerais, mantendo, assim, a produtividade e a longevidade 

do animal. Nesse contexto, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão da torta de girassol nas rações de 

poedeiras leves em fase de produção, associada ou não a complexo enzimático sobre os parâmetros de 

qualidade óssea. Foram utilizadas 200 poedeiras leves no período de 38 a 60 semanas de idade, distribuídas 

em um delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 2x2+1, sendo dois níveis 

de inclusão de torta de girassol (14 e 21%), duas formas do complexo enzimático (presença ou ausência) mais 

um tratamento controle, à base de milho e farelo de soja, totalizando cinco tratamentos, cinco repetições e oito 

aves por unidade experimental. Não houve interação entre os níveis de torta de girassol com a ausência ou 

presença de complexo enzimático sobre nenhum dos parâmetros de qualidade óssea analisados. Não foram 

observadas diferenças significativas nos parâmetros de qualidade do fêmur de aves alimentadas com ração 

controle e aquelas alimentadas com rações com inclusão da torta de girassol com ou sem complexo enzimático. 

Também não houve efeito significativo entre as rações com a inclusão de 14 e 21% de torta de girassol, bem 

como para rações com presença e ausência do complexo enzimático para as variáveis estudadas. Conclui-se 

que a utilização da torta de girassol na ração de poedeiras leves até o nível de 21% sem a adição de complexo 

enzimático ou com redução da matriz nutricional associado a adição de enzimas não compromete os 

parâmetros de qualidade óssea das aves em produção. 

Palavras-chave: Alimentos alternativos; Enzimas exógenas; Subprodutos; ;  
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Resumo:  

O ovo é um alimento perecível e começa a perder sua qualidade imediatamente após a postura, portanto, o uso 

de antioxidantes nas rações pode ser uma estratégia para aumentar a sua vida de prateleira. Com isso, tem 

havido uma tendência para o uso de antioxidantes de fontes naturais. Dentre as várias espécies de plantas, 

pesquisas têm demonstrado que a Syzygium cumini L, conhecida como azeitona roxa, jambolão e jamelão, 

apresenta um grande potencial antioxidante. Nesse contexto, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de 

avaliar o efeito do extrato etanólico da folha da Syzygium cumini L na ração de poedeiras leves sobre a 

qualidade externa dos ovos. Foram utilizadas 336 poedeiras leves da linhagem Lohmann LS - Lite com 31 

semanas de idade. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com sete tratamentos e seis 

repetições de oito aves cada. Os tratamentos aplicados foram: ração sem adição de antioxidante (controle); 

ração com adição de 200 mg/kg de ração do antioxidante sintético BHT e rações com os níveis de 200, 400, 

600, 800, e 1000 mg/kg de ração do extrato etanólico da folha Syzygium cumini L. Para a avaliação da qualidade 

externa dos ovos foram realizadas as medidas das seguintes variáveis: densidade específica, porcentagem de 

casca e espessura da casca. Para análises estatísticas, os dados foram submetidos a análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste SNK (5%). Na sequência, os dados referentes aos tratamentos que tiveram a 

inclusão do extrato etanólico da folha Syzygium cumini L foram submetidos a análises de regressão para 

determinar comportamento dos dados e estimar o nível ótimo de inclusão. Não houve efeito significativo para 

tratamentos sobre a densidade específica, porcentagem de casca e espessura da casca dos ovos. Os efeitos do 

uso de extratos vegetais na qualidade de ovos podem variar amplamente, principalmente no que diz respeito à 

composição dos compostos fenólicos, processamento, tipo de solvente utilizado, quantidade utilizada, 

absorção e transformação metabólica. Conclui-se que a inclusão de níveis de até 1000 mg/kg do extrato 

etanólico da folha Syzygium cumini L não comprometeu a qualidade externa dos ovos. 

Palavras-chave: antioxidantes; compostos fenólicos; extratos vegetais; ;  
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Resumo:  

O peso ao nascimento (PN) é um dos parâmetros mais importantes para a sobrevivência pós-natal. Leitões 

mais pesados ao nascer tendem também a ser mais pesados ao desmame e isso vai influenciar no peso ao abate 

dos animais. : Analisar o peso médio de leitões ao nascimento. Material e Foi realizada a avaliação dos dados 

de índices zootécnicos através do software de gestão Agriness S2 para averiguar o peso médio de leitões ao 

nascimento em uma Unidade Produtora de Leitão (UPL) no período correspondente aos meses de janeiro a 

maio de 2021. Foi utilizada uma amostra de 1.209 fêmeas do setor de maternidade e a tabulação dos dados foi 

realizada através de uma análise descritiva em relação ao índice zootécnico para a identificação da participação 

percentual de cada característica avaliada. Resultados e Discussão: A média resultante do peso dos leitões ao 

nascer foi de 1,49 kg, ultrapassando a meta da granja que é de 1,40 kg. Um menor PN predispõe a uma menor 

chance de sobrevivência, sendo este efeito verificado em leitões com média de PN inferior a 1kg. Leitões com 

PN acima de 1kg apresentam taxa de natimortalidade inferior a 7% dos totais nascidos. A média da granja foi 

superior à média obtida pela Agriness, 2020 e das 10 melhores granjas brasileiras, que foi de 1,36kg e 1,32Kg, 

respectivamente. Conclusões: A granja em estudo apresentou resultados satisfatórios de peso ao nascimento. 

Para garantir estes resultados é importante criar estratégias de suplementação nutricional para as matrizes em 

gestação, evitando-se possíveis perdas na qualidade de carcaça dos animais quando atingirem a idade de abate. 

Palavras-chave: Produção; Índice Zootécnico; Leitão; Peso;  

Apoio  

Grupo de estudo e pesquisa em produção animal-GEPRO Centro Universitário INTA-UNINTA 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                191 

INFLUÊNCIA DO USO DE PROBIÓTICO NA DIETA DE SUÍNOS NA FASE DE 

CRESCIMENTO 
 

Gabriel Lugli Pinto 1; Sara Pereira dos Anjos 1; Saullo Diogo de Assis 2; Canídia Smialovski 1; Analice 

Lugli Pinto 1; Suelen Rodrigues Lopes 1; João Victor Ribeiro da Silva 1; Athirson Pires Silva 1 
1Discente. Rodovia BR-364, Km 329. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus 

São Vicente; 2Doscente. Rodovia BR-364, Km 329. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso - Campus São Vicente 

 

Resumo:  

Os probióticos são microrganismos que adicionados na dieta de suínos melhoram e ajudam a manter a saúde 

intestinal. Assim, objetivou-se avaliar a adição de diferentes níveis do probiótico (Bacilus subtilis 300, 400 e 

500g/tonelada) em rações para leitões na fase de crescimento de 84 a 105 dias de idade. Foram utilizados 40 

animais sendo todas fêmeas F1 do cruzamento (Fêmeas Agroceres PIC Camborough x Macho Linhagem P81 

da Choice Brasil), distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco 

repetições de dois animais por parcela. Os tratamentos consistiram em 0, 300g, 400g e 500g/tonelada do 

probiótico Bacilus subtilis. Foram avaliados o ganho de peso, ganho médio diário, consumo de ração, 

conversão alimentar e eficiência alimentar. Não foram encontradas diferenças significativas nas variáveis 

estudadas (peso final, ganho de peso, conversão alimentar e eficiência alimentar) de suínos na fase de 

crescimento, recebendo dietas suplementadas ou não com probióticos (P > 0,05). Houve diferença estatística 

entre os tratamentos para consumo de ração, os melhores resultados para esse parâmetro avaliado foram para 

os animais alimentados com ração contendo 500g/tonelada de probiótico. A inclusão de 500g/tonelada de 

Bacilus subtilis na dieta de leitões de 84 a 105 dias promove menor consumo de ração.  
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Resumo:  

O uso de grãos secos de destilaria (DDG's) na ração tem efeitos negativos por causa do alto teor de fibra bruta, 

e para diminuir esse efeito é utilizado a adição de enzimas alimentares. u-se avaliar a utilização de diferentes 

níveis de um complexo enzimático à base de carboxilase e protease em uma dieta com adição de DDG's e seu 

efeito sobre o desempenho de suínos dos 84 a 98 dias de idade. Foram utilizados 48 animais híbridos, sendo 

24 fêmeas e 24 machos, F1 do cruzamento (Fêmeas Agroceres PIC Camborough x Macho Linhagem P81 da 

Choice Brasil). Os animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, divididos em 

três tratamentos e oito repetições de dois animais por parcela. A alimentação foi constituída de uma dieta à 

base de milho e farelo de soja, com 30% de DDG's, sendo os tratamentos os níveis crescentes de adição 100, 

200 e 300 g por tonelada de um complexo enzimático à base de carboxilase e protease. As variáveis analisadas 

de desempenho foram, ganho de peso (GP), ganho médio diário (GMD), consumo de ração (CR) e conversão 

alimentar (CA). Não houve diferença estatística (P> 0,05) para as variáveis de desempenho avaliado. A falta 

de resultados do experimento realizado pode ser explicada por diversos fatores, onde o alto teor proteico de 

DDG utilizado impossibilitou o uso do farelo de soja para fechar as exigências dos animais. A adição de 

diferentes níveis de complexo enzimático a base de carboxilase e protease em ração com 30% de DDG´s não 

tiveram efeito zootécnico significativo em suínos dos 84 aos 98 dias de vida. 

Palavras-chave: Coproduto; Etanol; Suinocultura; Destilaria; Milho 
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Resumo:  

u-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes melhoradores de desempenho na dieta de suínos em fase 

de creche. O experimento foi conduzido no setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Sede, seguindo as orientações do Comitê de Ética do Uso de 

Animais de Experimentação, sob a licença de número 6272191120. Foram utilizados 48 leitões recém 

desmamados, dos 25 aos 81 dias de idade, distribuídos em delineamento em blocos casualizados com quatro 

tratamentos e seis repetições, o fator de blocagem utilizado foi o peso dos leitões. Os tratamentos consistiram 

em dieta basal sem inclusão de aditivos melhoradores de desempenho, dieta com antibiótico melhorador de 

desempenho (dieta basal + 400 ppm de Amoxilina/3000 ppm de Florfenicol/400 ppm de Tiamulina), dieta com 

blend de ácidos orgânicos (dieta basal + 5% de ácidos orgânicos) e dieta com óleo de sementes de moringa 

(dieta basal + 500 ppm de óleo de sementes de moringa). As dietas experimentais foram isonutritivas e 

isoprotéicas. O desempenho foi avaliado por meio do consumo diário de ração (CDR), obtido a partir da 

diferença entre a ração fornecida e as sobras, ganho de peso diário (GDP) e a conversão alimentar (CA), obtida 

pela relação entre o consumo e o ganho de peso dos animais. Os dados foram submetidos à análise de variância 

e, em caso de diferença significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Duncan. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o PROC MIXED do SAS, considerando nível de significância de 5% 

(p<0,05). Observou-se que, não houve diferença estatística entre os diferentes promotores de crescimento para 

as diferentes variáveis testadas, concluindo-se desta forma que todos os promotores podem ser utilizados nas 

dietas dos suínos em fase de creche sem prejuízo ao desempenho.  

Palavras-chave: ÁCIDOS ORGÂNICOS; ANTIBIÓTICOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO; 

MORINGA; SUÍNOS; NÃO-RUMINANTES 
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Resumo:  

O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar níveis de proteínas e aminoácidos, mantendo a relação 

entre os aminoácidos para as características de carcaça de suínos pela técnica de ultra-sonografia em tempo 

real. Foram utilizados 50 machos castrados na fase de crescimento II (peso inicial 50,38 ± 1,76 kg), distribuídos 

em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e cinco repetições, com dois 

animais por parcela. Os tratamento consistiram em níveis de proteína bruta e lisina, mantendo a relação com 

os demais aminoácidos digestíveis: 14,72%PB + 0,73Lis; 15,77%PB + 0,83%Lis; 16,70%PB+ 0,93%Lis; 

17,35%PB + 1,03%Lis e 17,0%PB + 1,13%Lis na dieta. As medidas ultrassônicas in vivo a área de olho de 

lombo (AOL), espessura de toucinho (ET) e profundidade do músculo (PM) foram realizadas no início e ao 

final do experimento, após as pesagens dos animais, utilizando o aparelho de ultrassonografia Pie Medical 

modelo Aquila®, de acordo com a metodologia descrita por Dutra Jr. et al. (2001).Os dados foram submetidos 

à análise de variância e de regressão em função dos níveis de lisina nas rações, utilizando o nível de 5% de 

probabilidade, com o auxílio do pacote estatístico PROC GLM e PROC REG do SAS®. Os valores de área de 

olho de lombo foram os seguintes: 0,62%Lis 30,12cm²; 0,72%Lis 28,08cm²; 0,82%Lis 29,22cm²; 0,92%Lis 

28,74cm²; 1,02%Los 29,00cm², (P>0,7693). A espessura de toucinho apresentou os seguintes valores: 

0,62%Lis 8,63cm²; 0,72%Lis 8,07cm²; 0,82%Lis 7,81cm²; 0,92%Lis 7,77cm²; 1,02%Lis 7,75cm², (P<0,0295) 

apresentando efeito linear decrescente em função da inclusão dos níveis de lisina na dieta (Y = 9,6951 - 

2,0573X; R² = 0,77). Os valores obtidos para profundidade de músculo foram: 0,62%Lis 3,74cm²; 0,72%Lis 

3,59cm²; 0,82%Lis 3,47cm²; 0,92%Lis 3,46cm²; 1,02%Lis 3,44cm² (P < 0,0298), apresentando efeito linear 

decrescente em função da inclusão dos níveis de lisina na dieta (Y =4,1350 - 0,741X; R² = 0,83). Em conclusão 

os níveis de lisina digestível para suínos na fase de crescimento II apresentaram efeitos decrescentes para 

espessura de toucinho e profundidade de lombo, no entanto os valores de área de olho de lombo não diferiram 

estatisticamente para os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Palavras-chave: Aminoácido; Rendimento de carcaça; Requerimento nutricional ; ;  
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Resumo:  

O trabalho de caracterização de uma raça local é muito importante do ponto de vista sócio-cultural e 

econômico. Os equinos da raça Pônei Brasileira encontram-se em diversos estados do Brasil, embora ainda 

não tem sido muito estudados, há necessidade de pesquisas nestes animais, principalmente em características 

de valores econômicos atribuídos a criação, como: seu tamanho, nas medidas lineares, nas angulações e no seu 

peso corporal. Por este motivo, descrever a condição corporal destes indivíduos poderia dar indicação do grau 

de gordura e seria útil em propriedades que não contam de balança para pesar os animais. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o peso corporal e fazer uma primeira classificação da pontuação de condição corporal em 

machos e fêmeas de Pônei da raça Brasileira, criados no município de Campos dos Goytacazes, região Norte 

do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Foram pesados individualmente com balança eletrônica, 11 machos e 78 

fêmeas adultos, com dois a quatro anos de idade. A condição corporal de cada um dos animais foi feita usando 

a classificação de Henneke (escala de 1 a 9 em equinos) onde o escore condição corporal é avaliado 

visualmente. Por meio da análise de variância foi estudado o efeito do sexo no peso dos animais e pelo teste 

não paramétrico sobre a condição corporal dos animais. Houve diferenças significativas entre os sexos, onde 

as fêmeas são mais pesadas do que os machos. As médias de peso foram de 136.4+23.2 kg para fêmeas e 

107+8.7 para machos. Não foram observadas diferenças na condição corporal, a pontuação variou de 4 a 6, o 

que sugere que o estado corporal dos animais era bom. Houve uma alta correlação (r=0,82) entre o peso dos 

animais e a condição corporal, sugerindo que esta avaliação poderia ser critério de classificação. Conclui-se 

que a análise da condição corporal é uma medida que pode ser usada para classificar de forma subjetiva e a 

campo o desempenho desses animais. 

Palavras-chave: equideocultura; cavalo miniatura; condição corporal; peso;  
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Resumo:  

Destaca-se na região Nordeste, o esporte da vaquejada, onde, temos as categorias de animais, na função de 

puxar e de esteira. O objetivo com essa pesquisa foi caracterizar fenotipicamente, cavalos atletas de vaquejada, 

na categoria de puxar. Material e Foram mensurados 30 animais, puros e mestiços da raça Quarto de Milha, a 

partir dos cinco anos de idade, por um único mensurador, com hipômetro e fita de pesagem. A análise descritiva 

dos dados foi feita, pelo programa (SAS,2001) procedimento means. Obteve-se as medidas: altura na cernelha 

(ACER); altura na garupa (AGAR); altura do costado (ACOS); comprimento do corpo (CCOR); largura de 

peito (LPEI); largura de garupa (LGAR); perímetro torácico (PTOR); perímetro de canela (PCAN) e peso 

observado (POBS). E os índices: relação entre a altura na cernelha e garupa (RACG); índice corporal (INCO); 

índice dáctilo torácico (IDT); vazio subesternal (VZSU); índice de conformação (ICOF); relação entre a altura 

da cernelha e o comprimento do corpo (RACC) e o peso observado (POBS). Resultados e Discussão: A ACER 

apresentou valores médios de 149,67cm de altura e o peso médio de 440,47 kg, sendo assim os animais foram 

classificados como de pequeno porte e eumétricos (Torres e Jardim, 1983). Com base nos valores da AGAR 

de 152,69cm, quando comparado com a ACER, os animais foram classificados como baixos de frente, ou 

mensos, característica do tipo corredor. A relação entre a ACER e o CCOR de 152,06cm, foi de 0,98, indicando 

que são animais, com boas proporções. O valor do VZSU foi maior que a ACOS, classificando os animais, 

com aptidão para provas de velocidade, por terem membros longos, longe da terra (Ribeiro, 1998). Os valores 

de 69,33cm para ACOS, 37,73cm para LPEI, 179,37cm para o PTOR e 53,14cm para LGAR, caracterizam 

respectivamente, os animais como de garupa larga, o que favorece melhor desenvolvimento da musculatura 

dessa região, resultando em maior ação dos membros posteriores, com mais força de deslocamento, refletindo 

positivamente no desempenho dos animais atletas de vaquejada. O INCOR de 0,84, caracterizou os animais 

como brevilíneos, com aptidão para força. O IDT de 0,110 animais com aptidão para tração ligeira e o ICOF 

de 2,14 animais com aptidão para tração. A caracterização fenotípica dos animais, foi compatível à função da 

categoria de puxar, que demanda força e velocidade. 

Palavras-chave: medidas lineares; mensuração; zoometria; ;  
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Resumo:  

O principal indicador da eficiência reprodutiva das fêmeas é o número de leitões desmamados/fêmea/ano, 

sendo fundamental que se avalie a eficiência reprodutiva da mesma, observando as taxas ovulatórias e a 

mortalidade embrionária, refletindo assim, em um aumento do número de leitões. : u-se com o presente 

trabalho avaliar o percentual de aborto de fêmeas dentro em uma Unidade Produtora de Leitões (UPL). A 

pesquisa foi realizada de janeiro a maio do ano de 2021 em uma granja suinícola na cidade de Maranguape no 

Estado do Ceará. Através dos índices zootécnicos de um sistema de gestão Agriness S2 foram analisados os 

dados de 1.296 fêmeas da linhagem TN70 no setor de cobrição/gestação que estavam na ordem de primeiro ao 

oitavo ciclo de produção para verificar o percentual de abortos. Estas foram mantidas em um galpão gestação 

em sistema convencional, no qual receberam uma dieta atendendo as exigências nutricionais e água ad libitum. 

Com relação ao programa de vacinação foi seguido as normas sanitárias vigentes para as principais 

enfermidades de suínos. Os dados foram analisados através de uma estatística descritiva para a identificação 

do percentual da taxa de abortos em fêmeas suínas. Resultados e discussão: Nas condições de manejo com 

relação ao padrão das fêmeas da granja, observou-se que ocorreram quatro abortos (0,31%). Este percentual 

esteve dentro dos parâmetros esperados pela granja, que é de até 0,80%, assemelhando-se, com a taxa de 1,0% 

encontrada em trabalhos da Embrapa. Na suinocultura industrial aceita-se um percentual de abortos entre 1 a 

1,5%, entretanto, é interessante uma investigação para identificar os agentes causadores, que podem incluir 

desde fatores ambientais, como estresse calórico, baixos níveis de higiene, deficiências nutricionais, entre 

outros. Esse percentual de abortos não foi alarmante, entretanto investigar as causas dos mesmos é fundamental 

para melhorar as condições de bem-estar das fêmeas em sistema industrial, buscando melhorias no sistema de 

produção. 
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Resumo:  

A utilização da fitase possibilita a liberação do fósforo, proporcionando maior aproveitamento de nutrientes e 

consequentemente melhor desempenho dos suínos. u-se avaliar o desempenho de leitões de 42 a 63 dias de 

idade, alimentados com diferentes níveis de fitase (15.000 FTU, 25.000 FTU, 35.000 FTU e 45.000 FTU) na 

fase de creche. Foram utilizados 64 leitões, sendo eles 32 machos e 32 fêmeas, F1 do cruzamento (Fêmeas 

Agroceres PIC Camborough x Macho Linhagem P81 da Choice Brasil) com quarenta e dois dias de idade, 

distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições de dois 

animais por unidade experimental. Os tratamentos foram a inclusão de Fitase nas proporções 15.000 FTU, 

25.000 FTU, 35.000 FTU e 45.000 FTU. As variáveis analisadas foram: ganho de peso (GP), ganho médio 

diário (GMD), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar (EA). Não houve 

diferença estatística (P> 0,05) para as variáveis de desempenho analisadas. Os níveis de inclusão não afetaram 

o desempenho de leitões na fase de creche, é possível que os níveis utilizados no presente estudo não tenham 

sido suficientes para melhorar o aproveitamento nutricional dos leitões. Os níveis de inclusão de fitase (15.000 

FTU, 25.000 FTU, 35.000 FTU e 45.000 FTU) na dieta de leitões na fase de creche não afetam o desempenho 

zootécnico.  
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Resumo:  

O uso de probióticos visa, igualmente, obter o máximo desempenho produtivo animal, com o diferencial de 

disponibilizar ao mercado um produto final saudável sem representar riscos à saúde humana. u-se avaliar os 

efeitos da inclusão de diferentes níveis do probiótico Bacillus subtilis na dieta de leitões na fase de crescimento 

e seus efeitos no desempenho. Foram utilizados 40 leitoas F1 (Fêmeas Agroceres PIC Camborough x Macho 

Linhagem P81 da Choice Brasil) com 63 dias de idade, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) com quatro tratamentos e cinco repetições com duas leitoas por unidade experimental. Os tratamentos 

consistiram em um tratamento basal, sem a adição de probiótico, e outros três tratamentos com a inclusão de 

diferentes níveis de probiótico (0,3%, 0,4% e 0,5%). As variáveis avaliadas foram ganho de peso, consumo de 

ração, conversão alimentar e eficiência alimentar. Houve diferença estatística para a variável consumo de 

ração. Leitoas que consumiram a dieta com a inclusão 0,3% de probiótico apresentaram menor consumo de 

ração, houve um aumento no consumo com a inclusão de 0,5% de probiótico na dieta. Não houve diferença 

(P> 0,05) entre as demais variáveis analisadas. Os resultados demonstram que o aumento na inclusão de 

probiótico na dieta de leitoas não promoveu melhoras no ganho de peso, conversão alimentar e eficiência 

alimentar. A inclusão de até 0,3% de probiótico Bacillus subtilis na dieta de leitoas na fase de crescimento 

diminui o consumo de ração. 

Palavras-chave: Alternativa; Aditivo; Nutrição; Suínos;  
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Resumo:  

A ordem de parição (OP) é um fator importante pois está diretamente relacionado a resultados de desempenho 

das matrizes e consequentemente das leitegadas, podendo influenciar a perda de composição corporal, 

produção de leite e peso de leitões desmamados. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da ordem 

de parição de matrizes suínas sobre perda de escore de condição corporal na lactação, ganho de peso dos leitões 

e peso de leitões desmamados. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo CEUA-UFPB, protocolo: 

nº 9807190121. Para o estudo, 250 matrizes suínas (Topigs Norsvin®) primíparas e multíparas pesando 

204,78±1,33kg foram arranjadas em um delineamento inteiramente ao acaso e distribuídas em 5 tratamentos: 

1ª OP; 2ª OP; 3ª OP; 4ª e 5ª OP e 6ª e 7ª OP. O desmame ocorreu aos 21 dias e foi registrado o peso de matrizes 

e leitões no início e final do período experimental e a medição da espessura de toucinho das matrizes por 

aparelho de ultrassom para cálculo de perda de escore de condição corporal. Os dados foram submetidos à uma 

análise de variância seguida de teste Tukey para comparação das médias, P≤0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. A perda de peso durante a lactação foi influenciada significativamente 

(P=0,001), matrizes de 1ª OP tiveram perda de peso 57,32% maior que matrizes de 6ª e 7ª OP. Houve efeito 

para perda de escore de condição corporal (P=0,002) sendo a maior perda em matrizes de 1ª OP e menor perda 

em matrizes de 6ª e 7ª OP. Ocorreu menor peso de leitões desmamados (P=0,037) de matrizes de 1ª OP se 

comparado com as demais ordens de parição, o ganho de peso dos leitões não foi influenciado (P=0,114). 

Matrizes de 1ª OP ainda estão em desenvolvimento, tem menor peso corporal, menor consumo e por isso 

tendem a ter maior perda de peso e condição corporal durante a lactação, o peso dos leitões desmamados pode 

ser menor em matrizes de 1ª ordem de parto (ALONSO, 2012), reflexo principalmente do tamanho da leitegada 

e qualidade de leite materno (BEYER, 2007; MILLER, 2008). Matrizes de 1ª ordem de parto devem ser melhor 

assistidas durante a lactação para não ocorrerem perdas no plantel por desgaste exacerbado ou influência na 

vida produtiva das matrizes. 
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Resumo:  

A vitamina D é essencial na homeostase óssea e modulação da absorção e metabolismo de cálcio e fosforo, 

além disso, tem sido considerada importante em outras funções fisiológicas como modulação da microbiota 

intestinal e regulação do sistema imunológico melhorando o desempenho de suínos. Por tanto, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a suplementação de níveis crescentes de 25(OH)D3 na dieta de matrizes suínas durante a 

lactação sobre resultados de desempenho. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo CEUA-UFPB, 

protocolo: nº 9807190121. Para o estudo 250 matrizes suínas (Topigs Norsvin®) primíparas e multíparas 

pesando 204,78±1,33kg foram distribuídas em um DBC, levando em consideração o peso inicial e a ordem de 

parto. Todas as dietas continham 45μg/kg de vitamina D3 e os tratamentos consistiram na adição de 25(OH)D3 

em cinco níveis crescentes (0μg/k; 25μg/kg; 50μg/kg; 75μg/kg e 100μg/kg). O desmame ocorreu aos 21 dias 

e foi registrado o consumo de ração das matrizes, peso de matrizes e leitões no início e final do período 

experimental e a medição da espessura de toucinho das matrizes por aparelho de ultrassom para cálculo de 

perda de composição corporal, estimada a partir do peso corporal vazio e espessura de toucinho de acordo com 

as equações propostas por Dourmad et al. (1997). Os dados foram submetidos à uma análise de regressão 

polinomial, P≤0,05 foi considerado estatisticamente significativo e P≤0,10 considerado tendência. A 

suplementação com 25(OH)D3na dieta das matrizes não influenciou (P>0,10) o consumo diário de ração, peso 

e espessura de toucinho no início e final do período experimental bem como não influenciou a perda de peso 

durante a lactação, apesar de o tratamento com 100μg/kg de 25(OH)D3 ter proporcionado perda de peso 

29,04% maior que o tratamento sem a adição de 25(OH)D3. Houve tendência de efeito linear para perda de 

proteína (P=0,059) e energia (P=0,054) quando estudado a condição corporal das matrizes. Na progênie houve 

efeito quadrático para peso de leitões desmamados (P=0,048), bem como para ganho diário de peso dos leitões 

(P=0,039). A perda de condição corporal está relacionada com perda de peso e produção de leite (LAVERY, 

2019), esses fatores podem estar ligados ao desempenho da leitegada indicando que matrizes tem maior perda 

corporal associada a melhor desempenho de leitões. A suplementação de 50 a 75μg/kg de 25(OH)D3 pode ser 

utilizada para melhorar ganho de peso dos leitões e desempenho de leitegada. 

Palavras-chave: 25(OH)D3; Ganho de peso; Imunidade; Metabolismo;  
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Resumo:  

A reposição no plantel de matrizes em uma produção de suínos é determinante para melhores resultados, visto 

que a ordem de parição (OP) está diretamente relacionada a resultados de desempenho das matrizes e 

consequentemente das leitegadas. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de ordem de parição de 

matrizes suínas sobre ganho de peso durante a gestação, número total de leitões nascidos, número de leitões 

nascidos vivos, natimortos, mumificados e peso da leitegada. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado 

pelo CEUA-UFPB, protocolo: nº 9807190121. Para o estudo 250 matrizes suínas (Topigs Norsvin®) 

primíparas e multíparas pesando 204,78±1,33kg foram arranjadas em um delineamento inteiramente ao acaso 

e distribuídas em 5 tratamentos: 1ª OP; 2ª OP; 3ª OP; 4ª e 5ª OP e 6 ªe 7ª OP. Para o ganho de peso das matrizes 

durante a gestação foi realizada uma pesagem no início e final do período. Os partos foram assistidos e foi 

compilado o número de leitões vivos, natimortos e mumificados, bem como o peso total da leitegada. Os dados 

foram submetidos à uma análise de variância seguida de teste Tukey para comparação das médias, P≤0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. As matrizes de 1ª OP tiveram um maior (P<,0001) ganho de peso 

durante a gestação e o ganho reduziu conforme aumentou a OP. No entanto, o peso da leitegada foi menor 

(P=0,010) nas matrizes de 1ª OP comparado com as demais. Não houve efeito para o número de leitões 

mumificados (P=0,655), o número total de leitões foi maior (P=0,001) em matrizes de 6ª e 7ª OP e menor em 

matrizes de 1ª OP, o mesmo comportamento ocorreu para número de leitões vivos (P=0,001), porém, o número 

de leitões natimortos foi 29,8% maior em matrizes de 6ª e 7ª OP comparado com matrizes de 4ª e 5ª OP e 

72,8% se comparado com matrizes de 1ª OP. Matrizes primíparas não tem o corpo totalmente desenvolvido, 

durante a gestação estão em crescimento, por isso o ganho nesse período não reflete no peso da leitegada ou 

número total de leitões nascidos. As matrizes de 7ª e 8ª OP tem maior número de leitões nascidos e maior peso 

da leitegada, porém em função da idade tem também maiores complicações no parto, resultando em maior 

número de leitões natimortos. A reposição no plantel deve ser feita substituindo matrizes a partir da 6ª e 7ª 

ordem de parição para evitar perdas de leitões no nascimento. 
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Resumo:  

As dietas de frangos de corte durante décadas foram baseadas no teor de proteína bruta, com um elevado nível 

de aminoácidos. Já com o surgimento de aminoácidos sintéticos as dietas passaram a ser formuladas com 

redução no teor de proteína bruta e níveis adequados de aminoácidos digestíveis, principalmente as dietas com 

base em milho e farelo de soja, desta forma objetivou-se avaliar níveis de valina digestível para frangos de 

corte na fase inicial sobre o desempenho, níveis séricos nitrogenados e glicose, rendimento de carcaça e 

diâmetro de fibra muscular, em dietas com redução no teor de proteína bruta. O experimento foi realizado no 

setor de Avicultura da Fazenda Experimental de Iguatemi, da Universidade Estadual de Maringá. Foram 

utilizados 900 frangos da linhagem Cobb® de 9 aos 21 dias de idade, distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado, com seis tratamentos e seis repetições, constituídos por um tratamento controle 

positivo (C+) e cinco diferentes níveis de valina digestível (0,755; 0,830; 0,904; 0,979 e 1,053%), ao final 

avaliou-se o desempenho animal (consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar). Os tratamentos 

com redução no teor de proteína bruta foram realizados em regressão polinomial e as exigências de Val dig 

foram feitas pelos modelos Linear Response Plateau (LRP) e/ou quadrático, sendo realizado o teste de Dunnett 

a 5% para comparação de cada nível e o tratamento controle positivo. Nas análises estatísticas utilizou-se o 

programa computacional SAEG (2005). No consumo de ração e no ganho de peso, houve uma resposta 

quadrática e LRP (P≤0,05), na conversão alimentar o modelo quadrático estimou o menor nível em 0,905% de 

Val dig e a LRP obteve o melhor nível de Val dig em 0,792%, ao comparar com a dieta controle, as dietas com 

diferentes níveis tiveram maior conversão alimentar (P≤0,05). Em relação as proteínas totais (g/dL) houve 

redução (P≤0,05) nos níveis séricos nas dietas com 0,755 e 1,053% de Val dig quando comparados com a dieta 

controle. No nível de 0,755% a deficiência de Val dig diminuiu a síntese proteica, diminuindo o ganho de peso 

e o rendimento de peito. Demonstrando que tanto a deficiência como o excesso de Val dig resultaram em 

menor síntese proteica. Conclui-se que o melhor nível de Val dig em dietas para frangos de corte na fase inicial 

foi de 0,792% respectivamente. Sem comprometer os níveis séricos de ácido úrico, proteínas totais e albumina 

nas aves na fase inicial. 

Palavras-chave: Aminoácido; Desempenho; Exigências; Redução Proteica; Nutrição. 
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Resumo:  

A aferição do peso de fêmeas é rotina em granjas suínas, pois uma condição corporal satisfatória é necessária 

para o alcance de bons resultados produtivos. Marrãs costumam apresentar um menor consumo de ração 

quando comparadas a fêmeas mais velhas, além disso, multíparas mobilizam apenas gorduras na lactação 

enquanto primíparas mobilizam também massa muscular, consequentemente, é importante ajustar o manejo 

alimentar desde o primeiro parto com o intuito de manter o peso pós desmame. Tendo em vista essas 

considerações, o estudo teve como objetivo avaliar se a administração na ração de um palatabilizante 

suplementado com aminoácidos sobre a perda de peso corporal de marrãs na lactação. O experimento foi 

conduzido nas instalações de uma Granja Comercial localizada no município de Croatá-CE. Foram utilizadas 

11 marrãs (5 tratamento; 6 controle) inseminadas artificialmente, híbridas F1 Landrace (Z) x Large White (Z) 

e pesadas individualmente na entrada para a maternidade, em média 3 dias antes da data prevista do parto e no 

dia do desmame em balança digital. O período experimental se deu durante o período de lactação, que durou 

em média 19 dias. As fêmeas foram dispostas em gaiolas de parição em um galpão com sistema de ventilação 

por pressão negativa, equipadas com comedouro tipo calha e bebedouros automáticos. A distribuição das 

fêmeas em grupo controle ou tratamento se deu de forma aleatória. O arraçoamento se deu em 4 tratos diários 

e em dois deles, 50g do palatabilizante eram administrados on-top sobre a ração do grupo tratamento. A ração 

era à base de milho e soja com 3.184 kcal EM/kg. O produto, denominado Nuttria Sweet, apresentado em 

forma de pó, é rico em valina, metionina e lisina. O peso médio das marrãs na entrada da maternidade foi de 

228,10 kg e ao desmame foi de 200,03 kg no grupo controle e 210,18 kg no grupo de tratamento. 

Percentualmente, a média de perca de peso no período de lactação foi de 6,86% no grupo controle e 13,11% 

no grupo de tratamento. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos avaliados em relação 

à perda de peso de marrãs após o desmame (P>0,05). Concluiu-se que o palatabilizante suplementado com 

aminoácidos não influenciou a perda de peso corporal de marrãs na lactação. 

Palavras-chave: nutrição; suinocultura; aminoácidos; lactação;  
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Resumo:  

O babaçu (Attalea speciosa) é uma palmácea encontrada com grande intensidade nos estados do Maranhão, 

Tocantins, Pará e Piauí (CONAB, 2017). O farelo é um subproduto da extração do óleo, rico em proteínas e 

carboidratos apresenta potencial para ser utilizado na alimentação animal, tornando-se desta forma uma planta 

de grande valor social e econômico (CARNEIRO, 2011). u-se com o estudo Avaliar a inclusão do farelo de 

babaçu nas dietas de frangos de corte crescimento lento nas fases de crescimento e engorda. Foi conduzido 

experimento com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de inclusão do farelo de babaçu (0, 7 e 

14%) em dietas à base de milho e farelo de soja para frangos de corte de crescimento lento, na fase 1 a 65 dias 

de idade sobre o desempenho produtivo. Foram utilizadas 180 aves, caipira pesadão, distribuídas em um 

delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com três tratamentos e quatro repetições com 15 

aves por parcela experimental, machos e fêmeas. As rações experimentais isoprotéicas, e isocalóricas, foram 

formuladas para atender as exigências nutricionais das aves. Não foi observada diferença significativa no 

desempenho com a de inclusão de farelo de babaçu nas dietas de frango de corte de crescimento lento. 

Entretanto, Para o tratamento 3 (14,0% de farelo de babaçu) ocorreu uma elevação no custo total e esse 

comportamento foi atribuído principalmente à inclusão de óleo de soja. O custo da alimentação é variável, pois 

é influenciado pelas oscilações dos preços dos insumos nas diferentes regiões do país ao longo do ano. Diante 

disso, a inclusão de farelo de babaçu pode constituir-se uma alternativa viável economicamente em decorrência 

da disponibilidade local e de modificações nos preços dos insumos tradicionais, confirmando ser favorável a 

inclusão de farelo de babaçu em até 14%. 
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Resumo:  

A busca por novos ingredientes para compor rações para coelhos e com isso reduzir a dependência de 

ingredientes usuais e utilizados na nutrição humana, torna-se necessário, neste sentido, as sementes de 

munguba e jaca por suas características nutricionais podem ter potencial para uso em dietas para coelhos. u-se 

avaliar os coeficientes de digestibilidade e os nutrientes e energia digestível das sementes de munguba (Pachira 

aquaticaAubl.) e jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.) para coelhos em crescimento. O experimento foi 

realizado no Laboratório de Cunicultura do CCHSA/UFPB. Para tanto, foram utilizados 30 coelhos, machos e 

fêmeas, com 55 dias de idade, e aproximadamente 1,2 ± 0,18 kg de peso vivo, alojados individualmente em 

gaiolas de metabolismo, providos de bebedouro automático e comedouro de cerâmica com telas para coleta de 

fezes. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três tratamentos (RR -Ração Referência; RJ - 70% 

RR + 30% Farelo de Semente de Jaca; RM -70% RR + 30% de Farelo de Semente de Munguba) e dez 

repetições, sendo um animal por unidade experimental. O experimento teve a duração de 13 dias, dos quais 

seis foram para adaptação dos animais às instalações e rações, e sete dias para coleta total de fezes. Para o 

cálculo dos coeficientes de digestibilidade dos nutrientes e energia, analisou-se os valores de matéria seca 

(MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose e energia bruta (EB) dos ingredientes, rações e fezes. Os 

coeficientes de digestibilidade obtidos para a jaca foram: 95,15% (MS); 92,81% (MO); 77,34% (MM); 81,25% 

(PB); 29,43% (FDN); 47,87% (CDFDA); 81,52 (CDEB), Para a semente de munguba foram de: 89,83% (MS); 

62,06% (MO); 60,78% (MM); 89,07% (PB); 42,48% (FDN); 20,09% (FDA) e 39,77% (EB). Os valores de 

nutrientes digestíveis e energia digestível obtidos para a semente de jaca foram: 68,89% (MSD); 2,01% 

(MMD); 20,91% (PBD); 21,87% (FDND); 4,64% (FDAD) e 3493,79 Kcal/kg (ED), para a munguba: 66,98% 

(MSD); 2,47% (MMD); 23,74% (PBD); 28,22% (FDND); 8,86% (FDAD) e 2565,93 Kcal/kg (ED). Conclui-

se que as sementes de jaca e de munguba apresentam 20,91 e 23,74% de proteína digestível e 3493,79 e 

2565,93 kcal de energia digestível respectivamente. As sementes apresentam potencial de uso em dietas para 

coelhos em crescimento. 
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Resumo:  

Os emulsificantes são aditivos que melhoram a digestibilidade dos lipídios. u-se avaliar os efeitos da inclusão 

de lecitina de soja na dieta de poedeiras comerciais e seus efeitos no desempenho produtivo. Foram utilizadas 

192 poedeiras da linhagem Bovans com 25 semanas de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado com quatro tratamentos com oito repetições de seis aves. Os tratamentos foram a inclusão de 

lecitina na dieta nos níveis 0, 150, 200 e 250 g/ton. As variáveis avaliadas foram: produção de ovos, peso dos 

ovos, consumo de ração, conversão alimentar e eficiência alimentar. Houve diferença estatística para as 

variáveis estudadas. As aves que receberam 150 g/ton de lecitina apresentaram menor consumo de ração, 

menor conversão alimentar e maior eficiência alimentar quando comparadas com os demais tratamentos. 

Níveis altos de lecitina na dieta de poedeiras comerciais pioram os índices de desempenho. A inclusão de até 

150 g/ton de lecitina não afeta o consumo de ração, a conversão alimentar e a eficiência alimentar de poedeiras 

comercias. 
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Resumo:  

Os óleos e gorduras são alimentos caracterizados como fonte energia e de ácidos graxos essenciais, cujos seus 

benefícios em rações de aves são associados ao aumento da densidade energética da ração e melhora da sua 

consistência e palatabilidade, além melhorar a absorção de vitaminas lipossolúveis. Fontes alternativas de 

gordura, como os óleos de frituras, têm despertado interesse do seu possível uso como fontes energéticas. 

Contudo, fontes lipídicas são propensas aos processos de oxidação, sendo o aquecimento durante a fritura um 

fator acelera a oxidação. Assim, o uso de óleo de fritura na ração pode aumentar a oxidação lipídica da ração, 

gerando efeitos indesejados como odor e compostos antinutricionais ou tóxicos, o que pode comprometer o 

desempenho das aves. O uso de aditivos antioxidantes na ração é uma alternativa para mitigar os efeitos da 

oxidação lipídica em ingredientes e nas rações. Nesse contexto, o objetivo nessa pesquisa foi de avaliar a 

viabilidade econômica de codornas de corte alimentadas ração com substituição do óleo de soja por óleo de 

fritura e a adição de aditivos antioxidantes à base de polifenóis do resíduo da uva. Foram utilizadas 390 

codornas de corte de 7 a 42 dias de idade, distribuídas nos tratamentos seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 3x2, sendo 3 níveis substituição do óleo de soja por óleo de fritura (0, 50 e 

100%) e a adição ou não do aditivo à base de polifenóis da semente e casca da uva (Win-OX®), totalizando 6 

tratamentos com 5 repetições de 13 aves. Para análise de viabilidade econômica foram determinados custo 

com ração por quilograma ganho e os índices de eficiência econômica e de custo. Os dados foram submetidos 

a análise de variância e as médias comparadas pelo teste SNK (5%). Não houve interação significativa entre 

os fatores, níveis de substituição do óleo e a inclusão ou não do aditivo antioxidante para nenhuma das variáveis 

de viabilidade econômica. Também não houve efeito entre os níveis de substituição de óleo de soja por óleo 

fritura. No entanto, constatou-se efeito para a inclusão do aditivo, sendo o menor custo por quilograma de peso 

vivo ganho e melhores índices de eficiência econômica e de custo observados para aves alimentadas ração com 

a inclusão do antioxidante. Conclui-se que a inclusão do aditivo à base de polifenóis da semente e casca da 

uva em rações com óleo de soja ou óleo de fritura melhora a viabilidade econômica de codornas de 7 a 42 dias 

de idade. 

Palavras-chave: Alimento alternativo; Antioxidante; Coturnix coturnix coturnix; Fonte lipídica;  
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Resumo:  

As empresas que compõem o setor avícola nacional buscam caminhos que alinhem a produção sustentável 

com alimentação saudável direcionada ao mercado consumidor, tendo em vista o destaque desse segmento nos 

últimos anos. Assim, o sistema de produtivo de frangos orgânicos está tomando cada vez mais força no 

mercado, uma vez que através desse tipo de criação é possível explorar alternativas de produção mais naturais 

e saudáveis. u-se neste trabalho avaliar o grau de conhecimento e consumo de frango orgânico na cidade de 

Fortaleza - CE. As entrevistas foram realizadas durante o período de maio a agosto de 2021, com o método 

"survey", comum em pesquisas de opinião pública de mercado e pesquisas sociais. Neste há realização de uma 

entrevista, na qual várias perguntas relacionadas ao tema estudado são feitas aos participantes por meio da 

aplicação de um questionário estruturado perguntas fechadas obrigatórias para obter uma padronização na 

coleta de dados. Uma vez que a pesquisa foi realizada durante o período da pandemia, os questionários foram 

aplicados por meio digital utilizando a ferramenta Google Forms. O estudo apresentou caráter descritivo e 

quantitativo. A análise de dados foi realizada com a quantificação dos questionários, para o qual foi utilizado 

o método de tabulação simples, ou seja, a contagem simples da frequência de cada categoria. 306 pessoas 

responderam ao questionário, com 49,8% de mulheres e 50,2% de homens. Dos entrevistados 34% tinha 

formação de nível superior completo, seguidos de 25,8% com nível superior incompleto, 17% com nível 

médio, e 10% com nível técnico. Pelos resultados, apenas 40,1% dos entrevistados conhece o frango orgânico. 

Cerca de 53,60% dos entrevistados nunca consumiu o produto e 13,5% consome com frequência. Em torno de 

69,10% afirma não não haver disponibilidade do produto no mercado, 69,80% está disposto a consumi-lo e 

62,20% assegura interesse em pagar mais caro por este. Dentre os entrevistados, 70% acredita que o frango 

caipira deve ser mais consumido por ser mais saudável sendo este grupo formado principalmente por pessoas 

de nível superior, representado por 26,89% dos que responderam positivamente a esta pergunta. Assim, 

percebe-se a necessidade de divulgar mais este produto no município de Fortaleza, uma vez que existe interesse 

de consumo pela população além de disponibilidade de pagar mais caro, o que indica bom potencial de retorno 

financeiro para as empresas. 

Palavras-chave: Avicultura; Sustentabilidade; Produção orgânica; Carne.;  
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Resumo:  

O aumento de fêmeas prolíferas na suinocultura fez com que tivéssemos um número maior de leitões por parto, 

o que, de acordo com Fonseca (2016), vai indicar leitegadas com baixo peso devido à competição intrauterina 

por nutrientes. O objetivo é avaliar a estratificação de peso dos leitões com 0, 24, 48 e 72h de vida. O 

experimento ocorreu em granja comercial, localizada em São Gonçalo do Amarante-CE. Foram utilizadas 5 

leitegadas totalizando 263 leitões lactentes. As matrizes selecionadas eram do terceiro ao quinto parto, alojadas 

em galpões com pressão negativa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo os leitões 

a unidade experimental, em que eram pesados individualmente ao nascimento e 0, 24, 48 e 72h após. Para as 

análises estatísticas, os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk ao nível de 5% de probabilidade para 

verificar a normalidade. Os dados com distribuição normal foram comparados pelo teste Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. Os dados que não apresentarem distribuição normal, quando possível, foram normalizados 

pelo procedimento PROC RANK do SAS (9.3) e os dados não normalizados foram comparados pelo teste 

KrusKal-Wallis ao nível de 5% de probabilidade. Leitões entre 0,800kg e 1,000kg, 1,001 a 1,200, 1,201 e 

1,400kg, de 1,401 a 1,600kg, e entre 1,600 a 1,800kg não tiveram diferença (P>0,05) na estratificação nos 

intervalos de 24, 48 e 72h. A percentagem de leitões acima de 1800g é 34,53 pontos percentuais maior (P<0,05) 

do que leitões com 72h de vida, quando comparado com a estratificação do peso de leitões com 24h após o 

nascimento. Isso pode estar relacionado ao fato de que leitões mais pesados têm maior vitalidade e consomem 

mais nutrientes (FRASER e RUSHEN, 1991). Quesnel et. al (2011) afirma que leitegadas com uma maior 

heterogeneidade no peso ao nascer tendem a ter baixas taxas de crescimento. A partir de 72h ocorrem mudanças 

nas classes de peso com leitões acima de 1,800kg, mais estudos devem ser realizados para que a porcentagem 

de leitões leves seja reduzida em um menor tempo de vida.  

Palavras-chave: Produção animal ; Leitegada; Fêmeas Prolíferas ; Suinocultura;  
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Resumo:  

O consumo de colostro nos primeiros minutos após o nascimento fornece imunidade passiva e energia 

necessária para equilibrar a taxa metabólica dos leitões. Portanto, o maior o período entre o nascimento e a 

primeira mamada de colostro tornam o leitão vulnerável a patógenos, com reflexos significativos no índice de 

mortalidade e na produtividade da granja. Diante desse contexto, objetivou-se avaliar o consumo de colostro 

de leitões neonatos em função do período da primeira mamada. O experimento ocorreu em granja comercial, 

localizada em São Gonçalo do Amarante-CE. Foram utilizadas 15 leitegadas totalizando 263 leitões lactentes. 

As matrizes selecionadas foram de terceiro ao quinto parto, alojadas em galpões com pressão negativa. Foi 

adotado esquema fatorial 2x2, dois períodos para primeira mamada (diurno e noturno), em dois tempos para 

primeira mamada (antes dos 13 minutos e após 13 minutos), sendo a unidade experimental representada pelo 

leitão. O peso individual dos leitões foi obtido antes da primeira mamada e após 24h. O consumo individual 

de colostro (g) se deu pela equação: -217,4+(0,217*(1440(min)-tempo da mamada(min)+(1861019*(peso 

24h/(1440(min)-tempo da mamada(min)+(peso ao nascer*(54,8-1861019/*(1440(min)-tempo da mamada 

(min)*(0,9985-(3,7*(10/100000)*tempo de mamada(min) +(6,1*(10/100000000)*(tempo de 

mamada(min)^2). Os dados foram submetidos à ANOVA, o qual analisou os efeitos de cada fator e a suas 

respectivas interações. No caso de efeito da interação, as médias foram desdobradas usando o teste de KrusKal-

Wallis á 5% de significância. Não houve interação dos tratamentos avaliados sobre o peso ao nascimento, peso 

as 24h de vida e sobre o consumo de colostro. Entretanto, os leitões que nasceram durante o dia, consumiram 

mais colostro quando comparados aos que nasceram durante a noite (390,41 vs 340,28g), possivelmente 

durante o dia os leitões estão mais ativos e buscam mamar mais vezes, o que afeta positivamente o consumo. 

Além disso, o consumo de colostro está relacionado com o peso de nascimento e a vitalidade dos leitões, pois 

quanto maior o peso do leitão, mais vitalidade para buscar os tetos e mamar. Os valores de consumo de colostro 

encontrados estão dentro da média para satisfatório que é acima de 300g, citados na literatura. Conclui-se que 

o consumo de colostro é influenciado pelo período da mamada, pois no tempo de maior atividade, as buscas 

pelos tetos são mais elevadas. 

Palavras-chave: Produção animal; leitões ; ingestão de leite ; suínocultura;  
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Resumo:  

Com o surgimento de novos registros de aves caipira, como exemplo a do tipo canela-preta, surgiu a 

necessidade de se conhecer o potencial de desempenho zootécnico desses animais, assim como suas exigências 

nutricionais. Na avicultura de postura, merece atenção o uso do cálcio na dieta, já que níveis inadequados desse 

mineral podem afetar o desempenho produtivo, formação óssea das aves e a qualidade dos ovos produzidos. 

Desta forma, objetivou-se conhecer o desempenho zootécnico de galinha caipiras do tipo canela-preta na fase 

inicial de postura (18 a 22 semanas de vida), submetida a dieta com diferentes níveis de cálcio. O experimento 

foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí. Foram utilizadas 120 aves, 

distribuídas em box de um galpão e com acesso a área de pastejo com capim batatais (Paspalum notatum). Foi 

utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (2,3; 3,0; 3,7 e 4,4% de cálcio) e 

cinco repetições de seis aves cada, totalizando 20 unidades experimentais. Foram formuladas rações basais, 

compostas principalmente por milho e farelo de soja, minerais e vitaminas para atender as exigências 

nutricionais das aves, exceto em cálcio, que foi suplementado com calcário em substituição ao inerte. A água 

e ração foi à vontade durante todo o experimental. As variáveis avaliadas foram, peso médio das aves (kg), 

consumo de ração (g/ave/dia), conversão alimentar por dúzia de ovos (kg/dúzia de ovos) e produção de ovos 

(%). Os dados foram submetidos a análise de variância e de regressão, a nível de significância de 0,05, pelo 

teste SNK., pelo procedimento GLM, SAS. Não houve efeito significativo (P<0,05), do nível de cálcio sobre 

as variáveis estudadas. Entretanto, foi observado melhor valor absoluto (99,17 g/ave/dia), de consumo de ração 

pelas poedeiras na dieta com nível de cálcio de 2,3%. Registramos também que o maior nível de cálcio (4,4%) 

proporcionou redução na conversão alimentar (2,17g/dia/ave/dúzia de ovos) e aumento no percentual de 

produção de ovos. É importante ressaltar que o nível de cálcio recomendado é de até 4,0% para galinha do tipo 

caipira. Diante dos resultados, conclui-se que o menor nível de cálcio (2,3%) disponível nas rações foi 

suficiente para atender os requerimentos nutricionais das aves, durante o período de 18 a 22 semanas de vida, 

mantendo o desempenho produtivo e reduzindo a necessidade do aumento do ingrediente na ração. 

Palavras-chave: Minerais; Canela-preta; Produção de ovos; ;  
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Resumo:  

No Brasil a suinocultura é uma atividade crescente, tendo também grande importância para o mercado 

internacional. O consumo per capta nacional de carne suína, em 2021, foi de 16,7 kg/hab/ano, o que corrobora 

com a relevância econômica da atividade. Portanto, para abastecer o mercado, a utilização de fêmeas 

hiperprolíficas de linhagens geneticamente superiores, vem sendo comumente utilizadas nas granjas 

industriais, pois estas possuem alta taxa de ovulação e elevado número de leitões nascidos por leitegada, o que 

possibilita o aumento dos índices de produção, principalmente o de desmamados/porca/ano. :Este trabalho teve 

por objetivo analisar o número de leitões nascidos/fêmea/parto e número de leitões vivos/fêmea/parto, para 

melhorar os índices zootécnicos de uma unidade de produção de leitões. Materiais e O trabalho foi realizado 

nos primeiros cinco meses de 2021 em uma unidade produtora de leitão (UPL) no estado do Ceará. Foi 

utilizado o software de gestão Agriness S2 para avaliar os índices zootécnicos de 1209 fêmeas do setor de 

maternidade para verificar os números de leitões nascidos/fêmea/parto e vivos/fêmea/parto. Resultados e 

Discussão: De acordo com a linhagem Topigs TN70 utilizada na granja, as fêmeas têm capacidade de gerar 

acima de 16 leitões por parto, sendo possível o nascimento de mais de 15 leitões vivos. A granja do estudo, 

encontra-se com valores um pouco abaixo do desejado, apresentando a média de 15,75 leitões/nascido/parto, 

superando a média da meta pretendida pela granja de 15,11 leitões/nascido/parto, como também a média 

nacional aderida do Agrines 2020 de 14,74 leitões/nascido/parto, no entanto, em relação à média da expressão 

zootécnica da linhagem utilizada mostrou resultados insatisfatório. Obteve-se também a média de 14,02 

leitões/vivos/parto superando a média predestinada pela granja de 13,51 leitões/vivos/parto. A meta de 

leitões/vivos/fêmea/parto alcançou resultados satisfatórios, contudo o número de leitões nascidos/ fêmea/parto 

deve ser melhorado, dessa forma é fundamental que se realize um bom manejo, associado a medidas de 

sanidade buscando evitar ou controlar o aumento destes índices. 

Palavras-chave: Produção; Leitões desmamados; Indíces zootecnicos; ;  
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Resumo:  

A cunicultura é uma atividade que gera produtos como carne sustentável em curto espaço de tempo além de 

vários outros produtos. Mais, por outro lado não é difundida em todo o território brasileiro. Os coelhos são 

animais que habitam cada vez mais nos lares como animais de estimação (PET's) e também são animais de 

produção. Eles normalmente são mantidos em condições de laboratório ou em sistema de confinamento em 

gaiolas de metal gerando pouco bem estar e problemas como pododermatite. O objetivo do trabalho foi a 

analisar a eficiência de pomadas dermatológicas em pododermatite de grau um, e dois. O experimento foi 

conduzido em uma criação de coelhos em uma propriedade particular no município de Serra Talhada-PE. 

Foram selecionados 28 animais de ambos os sexos das raças Lion Head, Anão de Netherland, meio sangue 

California e Nova Zelândia Branco, Mini Lop, Teddy Dwerg, Fuzzy Lop, Borboleta,e Cruzamento industrial 

de Corte com 3 raças (gigante de Flandres, Nova Zelândia Branco e Holandês) com grau de pododermatite um 

e dois, nestes foram testados três pomadas dermatológicas sendo aplicadas duas vezes ao dia. No experimento 

foi aplicado um delineamento inteiramente ao acaso com zonas de divisão, a parcela foi composta por 

tratamentos Grupo Controle T1, Grupo T2 tratado com Pomada A (Sulfato de neomicina + bacitracina zincica), 

Grupo T3 que foi tratado com a Pomada B (Gentamicina + Sulfanilamida + Sulfadiazina + Uréia + Vitamina 

A + 000 UI + Excipiente q.s.p), Grupo T4 que foi tratado com a Pomada C (Penicilina + Benzatina + Peniicilina 

G procaína + Diidroestreptomicina + Ureia). Os resultados foram submetidos a análises de variância e 

regressão, e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). O período de avalição foi de 18 dias avaliando 

o tamanho das lesões em 0, 6, 12, e 18 dias. De acordo com os resultados, observou-se que a Pomada A teve 

o melhor desempenho no tratamento da pododermatite em coelhos, no qual obteve uma regressão média de 

23,51%. No período experimental não houve uma regreção total das lesões sendo necessário então um maior 

período de avaliação para a regressão total da pododermatite. 
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Resumo:  

Na produção de frangos no Brasil, o principal fator limitante é o custo da alimentação, visto que este representa 

em média 70% dos custos de produção. As áreas de ocorrência dos babaçuais no Brasil se concentram no 

Nordeste (maior região produtora), e relata-se que 80% encontram- se no Maranhão, o maior estado produtor 

cuja produção representa quase 30% da produção brasileira de extrativos vegetais. Nesse contexto, o uso de 

matérias-primas oriundas de vegetais regionais, visando substituir parcialmente o milho e o farelo de soja nas 

rações de frango de corte, pode ser uma alternativa para a atividade avícola em regiões onde há dificuldade de 

aquisição desses insumos. O experimento foi realizado para avaliar o efeito de diferentes níveis de inclusão do 

farelo de babaçu (0, 7 e 14%) em dietas à base de milho e farelo de soja para frangos de corte de crescimento 

lento, na fase 1 a 41 dias de idade sobre o desempenho produtivo. Foram utilizadas 180 aves, caipira pesadão, 

distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com três tratamentos e quatro 

repetições com 15 aves por parcela experimental, machos e fêmeas. As rações experimentais isoprotéicas, e 

isocalóricas, foram formuladas para atender as exigências nutricionais das aves. Não foi observada diferença 

significativa no desempenho com a de inclusão de farelo de babaçu nas dietas de frango de corte de crescimento 

lento. Confirmando ser favorável em até 14% sem afetar (p>0,05) variáveis como consumo de alimento, peso 

corporal e conversão alimentar aos 41 dias de idade. A inclusão do farelo de babaçu pode constituir uma 

alternativa viável economicamente em decorrência da disponibilidade local e de constantes modificações nos 

preços dos insumos tradicionais. 
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Resumo:  

O grão de soja integral desativado é um alimento com potencial em rações para suínos, por ser ótima fonte de 

proteína e conter níveis satisfatórios de aminoácidos essenciais e possui um nível elevado de energia 

metabolizável devido à presença do óleo no grão, podendo ser utilizado em formulações de dietas para suínos. 

O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar a digestibilidade de nutrientes e valor energético da soja 

integral desativada, para suínos na fase de crescimento com uso do método tradicional de coleta total das 

excretas. Para o ensaio de metabolismo foram utilizados 16 suínos, machos imunocastrados, com peso de 53,80 

± 4,15 kg e idade de 103,84 ± 0,22 dias, distribuídos em gaiolas metabólicas individuais. O período 

experimental foi de sete dias para adaptação e cinco dias para coletas. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com dois tratamentos e oito repetições, com um animal por unidade experimental, a 

padronização foi pelo peso inicial do animal. Os tratamentos experimentais consistiram em uma ração 

referência (RR - base de milho e farelo de soja) e outro tratamento com a substituição de 30% da RR pelo 

alimento teste (soja integral desativada). Foram realizadas análises do ingrediente para matéria seca, matéria 

mineral, fibra bruta, extrato etéreo, energia bruta, proteína bruta, solubilidade protéica e atividade ureática. As 

análises nas fezes e nas rações foram matéria seca, proteína bruta e energia bruta. Foi determinado os 

coeficientes de digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, e proteína bruta e o valor de energia 

metabolizável. Os valores obtidos da composição química e energia metabolizável da soja integral desativada 

em base de matéria seca foram 83,64 de MO; 35,25% de PB;4656kcal/kg de EM; 4,35% de CZ;22,84% de 

EE; 4,96% de FB;88,46% de solubilidade protéica e 0,02 de atividade ureática. Os coeficientes de 

digestibilidade da MS, MO e PB foram respectivamente de 83,77%; 84,43%; 89,18%. Os valores de 

solubilidade protéica e atividade ureática obtidos para a soja integral desativada encontram-se dentro da 

normalidade. Baseados nestes resultados de composição química e digestibilidade dos nutrientes permitem 

inferir que a soja integral desativada é uma fonte de proteína com elevado conteúdo energético, com potencial 

para ser utilizado na alimentação de suínos em crescimento, com provável redução na adição de óleo nestas 

dietas como complemento no atendimento da exigência energética destes animais. 
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Resumo:  

A utilização da soja desativada e o uso de enzimas exógenas são opções atrativas para redução do custo da 

alimentação e obtenção de melhores resultados zootécnicos na suinocultura. O experimento foi realizado com 

o objetivo de avaliar o efeito da substituição parcial do farelo de soja por soja integral desativada (SID) e da 

inclusão de uma enzima protease exógena sobre o desempenho e qualidade de carcaça de suínos em 

crescimento e terminação. Foram utilizados 60 machos imunocastrados e 60 fêmeas nas fases de crescimento 

I (peso inicial 30,09 ± 1,46 kg), crescimento II (peso inicial 52,68 ± 2,74 kg) e terminação (peso inicial 77,80 

± 5,15 kg). O delineamento foi em blocos casualizados considerando peso inicial, com quatro tratamentos em 

esquema fatorial e quinze repetições de um animal em cada sexo por tratamento: T1 - Dieta convencional 

baseada em milho e farelo de soja; T2 - T1 + enzima protease Axtra® Pro (50 g/t; 4.000 U/kg; IFF 

Nutrition&Biosciences) e valorização da proteína e aminoácidos de acordo com a matriz da enzima; T3 - Dieta 

com substituição parcial do farelo de soja por SID (inclusão de 20,0; 17,5; e 15,0% nas fases de crescimento 

I, crescimento II e terminação, respectivamente); T4 - T3 + enzima protease conforme T2. Foram feitas 

pesagens e controle de consumo de ração a cada 14 dias. Ao final do experimento foi feita avaliação da 

espessura de toucinho, área de olho de lombo e cálculo da relação carne/gordura. Os dados foram submetidos 

à análise de variância com nível de 5% de significância para indicar diferença entre os fatores e suas interações. 

Na fase de crescimento I houve efeito significativo (P>0,05) da protease sobre o ganho de peso diário (GPD) 

e consumo de ração diário (CRD) na fonte de proteína farelo de soja e sobre o CRD na fonte de proteína SID, 

onde a adição de enzima proporcionou aumento no CRD e GPD, não apresentando efeito (P>0,05) sobre a 

conversão alimentar. Não houve interação nem efeito dos fatores isolados (P>0,05) nas demais fases ou no 

período total do experimento sobreo desempenhoe características de carcaça. Em conclusão, a substituição 

parcial do farelo de soja por SID não afetou o desempenho nem as características de carcaça dos suínos em 

crescimento-terminação. A inclusão da enzima protease exógena Axtra® Pro na dieta com valorização da 

matriz de nutrientes da protease proporcionou desempenho e qualidade de carcaça similares à dieta sem enzima 

independente da fonte de proteína utilizada. 
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Resumo:  

O suplemento proteico quando necessário é importante na criação animal, onde na cunicultura devido as 

características anatômicas e fisiológicas peculiares dos coelhos que realizam a cecotrofia, eles conseguem 

aproveitar a proteína microbiana sintetizada no ceco, que por sua vez, colabora para aumentar a digestibilidade 

e o valor biológico da proteína do alimento, sendo a fibra dietética presente nas forragens importante nesse 

processo. u-se avaliar uma ração comercial com baixo teor proteico para animais na recria suplementada com 

duas diferentes forragens (rami e moringa) sobre o desempenho, peso e percentagem de segmentos do trato 

gastrointestinal (TGI) e rendimento de carcaça de coelhos na fase de crescimento. As variáveis analisadas 

foram consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar, peso e percentagem do TGI, estômago e ceco, 

rendimento de carcaça com e sem cabeça até os 70 dias de idade. Foram utilizados 30 coelhos machos da raça 

nova zelândia branca com 40 dias de idade, com peso médio de 649g±52,7g, distribuídos em delineamento de 

blocos casualizados, em três tratamentos com dez repetições. Os blocos considerados foram animais leves 

(497g±63,6g), médios (639g±30,6g) e pesados (810g±63,9g). Os tratamentos consistiram em ração comercial 

com baixo teor proteico para animais em recria (12%PB), mesma ração comercial suplementada com rami e 

mesma ração comercial suplementada com moringa. O consumo de ração foi idêntico (P&gt;0,05) para os 

coelhos dos diferentes tratamentos. O ganho de peso (GP) foi maior e a conversão alimentar melhor (P&lt;0,05) 

para os coelhos alimentados com ração comercial suplementada com moringa quando comparado aos coelhos 

que receberam somente ração comercial. O rendimento de carcaça, peso e percentagem do TGI, estômago e 

ceco dos coelhos não apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos analisados. Conclui-se que 

coelhos recebendo ração comercial com 12% de PB deve ser suplementada com moringa, pois apresentam 

melhores ganho de peso e conversão alimentar quando comparado com os animais consumindo apenas ração 

comercial. A moringa como fonte adicional de fibra não alterou o consumo diário de ração e não influenciou 

significativamente, o rendimento de carcaça, peso e percentagem do TGI, estômago e ceco dos coelhos. 
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Resumo:  

O ácido guanidinoacético (AGA) é um metabólito intermediário sintetizado a partir dos aminoácidos Glicina 

e Arginina. Quando fornecido na dieta, o AGA é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, sendo 

transportado para o fígado, onde recebe um grupo de metil de S-adenosil-L-metionina, produzindo creatina. 

Dietas com substâncias que aumentam a deposição proteica, como a creatina, levam ao aumento dos níveis 

sanguíneos de creatinina (CRE) e creatina quinase (CK). O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da 

suplementação dietética de 0,1% de AGA nos níveis sanguíneos de CRE e CK de leitões na fase de creche. O 

estudo foi realizado em uma granja comercial, localizada no município de Xanxerê, Santa Catarina. Um total 

de 960 leitões desmamados aos 23 dias de idade foram distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, com 

2 tratamentos e 12 repetições, considerando a baia com 40 animais como unidade experimental. O critério 

adotado para a formação dos blocos foi o peso inicial dos leitões, com peso médio dos leitões leves e pesados 

de 4,9 ± 0,2 kg e 6,8 ± 0,3 kg, respectivamente. Os tratamentos consistiram em dieta controle e dieta 

suplementada com 0,1% de AGA. O fornecimento de água e ração foi à vontade. As amostras de sangue foram 

coletadas em três animais por unidade experimental, aos 23 e 63 dias de idade. Em cada animal, foi coletado 

5 ml de sangue por acesso a veia jugular. Em seguida, as amostras foram centrifugadas e o soro obtido foi 

armazenado em tubos de Eppendorf a -20°C. A metodologia utilizada para a determinação da CRE e da CK 

foi a enzimática colorimétrica, utilizando kits comerciais (Labtest Diagnóstica S.A.). Os dados foram 

submetidos à análise de variância, e as médias comparados pelo teste de Tukey a 5% de significância, pelo 

programa Statiscal Analysis System (SAS - University Edition). Não houve efeito (P>0,05) da suplementação 

dietética de AGA sobre as concentrações séricas de CRE e CK dos leitões aos 23 e 63 dias de idade. A ausência 

de diferenças significativas na suplementação de AGA nos parâmetros séricos pode ter ocorrido, pois a 

exigência em aminoácidos foram atendidas pelos ingredientes presentes na ração. No entanto, observou-se que 

todos os valores estão dentro da faixa de normalidade para os suínos. A suplementação dietética de 0,1% de 

AGA não influencia nos níveis sanguíneos de creatinina e creatina quinase de leitões na fase de creche. 
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Resumo:  

O manejo inicial dos frangos de corte é o determinante da viabilidade do lote, sendo a etapa mais importante 

de todo o ciclo de vida de uma ave. O crescimento máximo deve ser alcançado nos primeiros sete dias de vida 

do frango, pois depois dessa fase, o crescimento compensatório não compensará perdas da fase inicial. Para 

isso, é utilizado a linha de incentivo onde é colocado um pouco de ração para estimular os pintinhos. O objetivo 

foi avaliar o efeito da utilização da linha de incentivo sobre o desempenho de frangos de corte. O experimento 

foi conduzido em um aviário comercial de frango de corte tipo dark house, com 12 boxes com capacidade de 

30 pintinhos por box. Cada box com um comedouro infantil com capacidade de armazenamento para 5 kg de 

ração e a linha de bebedouro tipo de nipple, foi utilizado casca de arroz como material da cama, com espessura 

de 10 cm. Utilizou-se 360 aves de corte da linhagem COBB do sexo macho, sendo alojados 30 pintinhos por 

box, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e quatro repetições. A ração 

foi formulada à base de milho e farelo de soja seguindo as exigências nutricionais proposta pela empresa 

comercial. Foi dividida em quatro tipos de acordo com as exigências nutricionais nas diferentes fases de 

criação. Os tratamentos avaliados foram: Tratamento 1: 100% de forração de papel de incentivo; Tratamento 

2: forração de 50% de papel de incentivo; Tratamento 3: forração de 0% de papel de incentivo. Os dados 

zootécnicos foram avaliados aos sete, 21 e 42 dias de vida das aves, sendo analisados os dados de conversão 

alimentar, o ganho de peso e consumo de ração dos frangos. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% com auxílio do programa estatístico R (R Core Team). 

Houve efeito do percentual de papel de incentivo utilizado, em que o peso final aos sete dias dos pintos alojados 

sem o uso do papel de forração foi maior quando comparado com aves alojadas em 50% de forração e igual 

ao de 100% de forração. Além disso, os pintos alojados sem forração do papel apresentaram melhor conversão 

alimentar que os que estavam com forração total e melhor ganho de peso com os alojados com 50% de forração. 

Não houve efeito dos tratamentos sobre os resultados aos 21 e 42 dias. Conclui-se que a forração papel de 

incentivo não interfere nos dados de desempenho aos sete dias de idade. 
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Resumo:  

Desmamar elevado número de leitões, com alto ganho de peso minimizando perdas corporais da matriz durante 

a lactação, é necessário na suinocultura. A suplementação com betacaroteno constitui importante medida de 

manejo para remodelação dos tecidos, mantendo a integridade do tecido mamário, melhorando a produção de 

leite. u-se avaliar os efeitos da suplementação de betacaroteno na ração de matrizes suínas, sobre a sua condição 

corporal e o desempenho dos leitões. Utilizou-se 40 matrizes suínas lactentes de linhagens comerciais 

hiperprolíficas. Os tratamentos foram: T1) Dieta padrão da granja e T2) Inclusão do betacaroteno, 0,9 g/kg na 

ração de lactação. O consumo diário, peso pré e pós-parto, mobilização e produção de leite das matrizes foram 

mensurados. As leitegadas foram pesadas um dia após o parto e ao desmame para cálculo do ganho de peso. 

O leite foi coletado no 2º e 20º dia, para análises: proteína bruta, gorduras, lactose, sólidos não gordurosos, 

matéria mineral e sólidos totais. Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk ao nível de 5% de 

probabilidade para verificar a normalidade. Os que possuíam distribuição normal foram comparados pelo teste 

F da análise de variância ao nível de 5% de probabilidade. Os que não, quando possível, foram normalizados 

pelo procedimento PROC RANK do SAS (9.3) e os não normalizados foram comparados pelo teste KrusKal-

Wallis ao nível de 5% de probabilidade. O betacaroteno não influenciou (P>0,05) o desempenho das fêmeas, 

exceto o consumo de ração de 14 dias ao desmame (P<0,05), reduzindo o das fêmeas suplementadas, com 

diferença de 0,33 kg/dia. O aditivo não influenciou (P>0,05) os parâmetros do leite entre os grupos. Houve 

piora destes no grupo controle, exceto para gordura. No entanto, houve manutenção (P>0,05) da qualidade 

nutricional do leite, exceto para gordura, no grupo suplementado, sem diferença significativa entre os 

parâmetros no referido grupo. Supõe-se que a saúde da glândula mamária aumentou pela melhor resposta 

imune estabelecida nas células lactantes, reduzindo a incidência de patologia sintomática e assintomática, 

responsáveis pela diminuição da qualidade nutricional do leite. Não houve diferença entre os tratamentos 

(P>0,05) quanto ao desempenho das leitegadas. Portanto, o betacaroteno melhora a eficiência da matriz quanto 

a manutenção da qualidade do leite e leitegada, pois, consumindo menos, possibilitou desempenho semelhante 

dos leitões ao desmame. 
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Resumo:  

As enzimas exógenas adicionadas às rações têm por finalidade melhorar o aproveitamento dos nutrientes. 

Aumenta a disponibilidade do fósforo orgânico, e retira os efeitos dos fatores antinutricionais, além de diminuir 

a excreção destes nutrientes nas excretas, que podem contaminar o meio ambiente. u-se avaliar o efeito da 

inclusão de farelo de arroz integral associado a complexo enzimático, em dietas de frangos de corte, sobre os 

parâmetros ósseos. A pesquisa foi desenvolvida no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Piauí. 

Foram utilizadas 396 aves da linhagem Ross, em delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial (3 x 

2) três níveis de inclusão de farelo de arroz integral (0%; 7,5% e 15%) e suplementação de complexo 

enzimático (com e sem), resultando em seis tratamentos, com seis repetições. Aos 21 dias de idade, 36 aves 

foram abatidas e coletadas as tíbias para avaliação dos parâmetros ósseos (comprimento, diâmetro, peso e força 

de quebra). Para mensuração do comprimento, diâmetro e peso, utilizou-se paquímetro digital e balança 

analítica. Para avaliar a resistência à quebra, utilizou-se o aparelho texturômetro (TexturePro CT®) seguindo 

o modelo do teste: compressão, alvo do teste = distância, valor de referência = 10, carga do Trigger = 10g, 

velocidade 3 mm/s, utilizando o dispositivo TA-TPB. Os dados foram registrados em um programa que 

registrou a força (kgf) empregada para a quebra total da tíbia. Os dados foram submetidos à análise de variância 

pelo procedimento GLM do SAS versão 9.0, em sequência foi aplicado teste de comparação de média, com α 

= 0,05. Verificou-se que não houve interação entre os níveis de farelo de arroz integral e complexo enzimático 

(P>0,05). Diante disso, constatou-se que nem os níveis de FAI, bem como a associação com complexo 

enzimático influenciaram os parâmetros ósseos: comprimento, diâmetro e peso da tíbia (P>0,05). No entanto, 

no teste de força aplicada, os tratamentos com a presença do complexo enzimático apresentaram maior valor 

23,221 (kfg), se comparado aos tratamentos sem complexo enzimático 19,673 (kfg). Assim evidenciando 

resposta positiva com o emprego do complexo enzimático, em especificadamente, a enzima fitase, que 

possibilitou maior resistência à quebra do osso. O uso do complexo enzimático foi eficiente na resistência 

óssea da tíbia. 

Palavras-chave: alimento alternativo; enzimas exógenas; resistência óssea; ;  
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Resumo:  

A ractopamina (RAC) é um agonista ß-adrenérgico que tem sido amplamente utilizado na suinocultura para 

melhorar o desempenho e características de carcaças dos animais. Os principais efeitos desse aditivo no 

metabolismo relacionam-se com a inibição da lipogênese, aumento da atividade lipolítica e síntese muscular. 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação de leitoas pesadas com a utilização de RAC. O 

estudo foi realizado no município de Fortaleza, no setor de suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal do Ceará. Foram utilizadas 32 marrãs, com peso inicial de 69.05 ± 6.10kg, que foram 

distribuídas em um delineamento em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 8 repetições, considerando 1 animal 

por baia como unidade experimental. Os critérios para formação dos blocos foram peso inicial e espessura de 

toucinho. Os tratamentos basearam-se em uma dieta sem suplementação de RAC (T1) e dietas em que foram 

utilizados 10 ppm de RAC, distribuídas da seguinte forma: matrizes de 142 a 170 dias de idade (T2); matrizes 

de 128 a 142 e 156 a 170 dias de idade (T3); matrizes de 100 a 128 e 142 a 170 dias de idade (T4). As dietas 

foram formuladas considerando composição nutricional dos alimentos e exigências nutricionais das leitoas. Os 

parâmetros de desempenho analisados foram, consumo diário de ração, ganho de peso diário (GPD) e 

conversão alimentar (CA). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Student-Newman-Keuls (SNK), a 5% de significância pelo programa Statistical Analysis System (SAS 

- University Edition). Houve uma diferença significativa (P<0.05) entre os tratamentos sobre GPD e CA. A 

suplementação de ractopamina para leitoas pesadas, independentemente do período testado, proporcionou um 

melhor GPD em relação aos animais alimentados com dieta controle T1. CA T4 teve o melhor resultado, 

seguido por T3 e T2 que não diferiram entre si. O fornecimento de 10 ppm de ractopamina para leitoas pesadas 

melhora o GPD e a CA desses animais. 

Palavras-chave: Aditivo; agonista beta-adrenérgico; suinocultura; ;  
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Resumo:  

A estratégia alimentar é uma prática que pode ser usada para diminuir o custo metabólico e incremento 

calórico. Em virtude das poucas informações sobre a influência do uso de diferentes granulometrias de calcário 

associado à vitamina D3 no processo termorregulação, objetivou-se avaliar o efeito de duas granulometrias de 

calcário e diferentes dosagens de vitamina D3 sobre as respostas fisiológicas de frangas de reposição (9 a 17 

semanas de idade) no período chuvoso da região semiárida do Nordeste, no Setor de Postura da Fazenda 

Experimental (FAEX) da UVA, Sobral- CE, de clima semiárido quente. Usou-se 360 aves em gaiolas de arame 

galvanizado com três subdivisões de 30 cm e 450 cm²/ave, contendo comedouro e bebedouro em um galpão 

de alvenaria com orientação Leste-Oeste, medindo 12 m de comprimento por 8 m de largura e pé direito de 

2,60 m, tela de arame, piso de concreto e cobertura de telha de cerâmica. As aves receberam dietas com duas 

granulometrias de calcário (calcário fino x calcário grosso), duas suplementações de vitamina D3 (250g/ton ou 

125g/ton) e uma dieta controle (com calcário fino e sem suplementação de vitamina D3). Foram registradas a 

frequência respiratória (FR, mov min-1), temperatura da cloaca (TC, °C) mensurada com um termômetro digital 

inserido a uma profundidade de três centímetros. Foi usado um termômetro infravermelho para medição da 

temperatura superficial corporal sem penas (TSSP, °C) considerando as médias da crista, pata, barbela e região 

da cloaca e da parte do corpo da ave com penas (TSCP °C) através das médias das temperaturas da asa, dorso 

e cabeça. A analise estatística foi realizado em duas etapas: Na 1ª submetidas a ANOVA com medidas repetidas 

no tempo e, para comparação entre as médias foi aplicado o teste Dunnett ( P<0,05). Na 2ª considerou-se o 

modelo fatorial incluídos os efeitos das granulometrias, dosagens de VD3 e turnos do dia. Todas as respostas 

termorreguladoras neste estudo foram influenciadas entre turnos, sendo que a FR (122,95 mov min-1), TC 

(41,32°C), TSCP (36,96°C) e TSSP (37,30°C) foram maiores (P<0,001) à tarde com a temperatura ambiente 

de 30,37 oC independente do tratamento utilizado com diferentes granulometrias de calcário e suplementações 

de vitamina D3 e da dieta controle. As aves conseguiram manter a homeotermia acionando a perda de calor 

através do aumento da ofegação no período mais quente do dia. 

Palavras-chave: frequencia respiratória; granulometria; hemeotermia; ;  
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Resumo:  

A nutrição mineral desempenha um papel determinante no crescimento e produção de aves de postura, sendo 

os minerais Ca, P e a vitamina D3 estreitamente relacionados ao desenvolvimento ósseo das frangas de 

reposição. Um bom desenvolvimento desses órgãos assegura a qualidade óssea necessária à longevidade 

produtiva de tais animais, quando adultos. As fontes de cálcio de granulometria grosseira tem sido recomendas 

por estimular o desenvolvimento do papo e da moela durante o período de recria, para aumentar a capacidade 

ingestiva desses animais no início da vida produtiva. Assim, objetivou-se avaliar o desempenho de frangas de 

reposição marrons alimentadas com dietas contendo duas granulometrias de calcário e duas suplementações 

de vitamina D3. Foram utilizadas 360 frangas de reposição marrons no período de 9 a 17 semanas de idade, 

pesando 828 ± 8,2g, em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 2 +1 recebendo 

dietas com duas granulometrias de calcário (calcário fino x calcário grosso), duas suplementações de vitamina 

D3 (250g/ton ou 125g/ton) e uma dieta controle (com calcário fino e sem vitamina D3) totalizando 5 

tratamentos, 8 repetições e 9 aves. Os tratamentos foram: T1= dieta controle sem suplementação de Vit. D3; 

T2= 250g Vit. D3 + 100% de calcário fino; T3= 125g Vit. D3 + 100% de calcário fino; T4= 250g Vit. D3 + 

50% de calcário fino+ 50% calcário grosso; T5= 125g Vit. D3 + 50% de calcário fino+ 50% calcário grosso. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: peso médio (g), ganho de peso (g), consumo de ração (g/ave) e 

conversão alimentar (g/g). As medias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de 

Dunnett a 5%, posteriormente foi realizada uma análise fatorial onde foram incluídos os efeitos das 

granulometrias dos calcários e duas suplementações de Vitamina D3 e da interação entre os fatores. Não foi 

observada interação entre os fatores para nenhuma das variáveis avaliadas, como também não houve efeito dos 

fatores sobre das variáveis. Assim, recomenda-se a utilização de calcário de granulometria fina sem 

suplementação de vitamina D3 para frangas de reposição marrons. 
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Resumo:  

A taxa de parição pode influenciar vários aspectos de manejo nas unidades de cobrição, gestação e maternidade 

de suínos, tanto quanto na eficiência reprodutiva. Além disso, matrizes com baixas taxas também possuem 

impacto econômico, podendo ser associadas com elevação nos custos de reposição de plantel bem como por 

leitão desmamado e redução na lucratividade. O objetivo do presente trabalho foi analisar a taxa de parição de 

fêmeas suínas em comparação à média nacional e da linhagem Topigs TN 70. Materiais e O trabalho foi 

realizado de janeiro a maio de 2021 em uma Unidade Produtora de Leitões (UPL) na cidade de Maranguape, 

Ce. A taxa de parição foi avaliada através do levantamento de índices zootécnicos do sistema de gestão 

Agriness S2. Foram utilizadas como amostra 1.296 fêmeas do 1ª a 8ª ciclo de produção que passaram pelo 

setor de cobrição/gestação nesse período. Os dados foram analisados através de uma estatística descritiva para 

a identificação da participação percentual da característica avaliada. Resultados e Discussão: A taxa de parição, 

no período avaliado, foi de 96,88%, este valor ficou acima do mínimo estipulado pela granja que foi de 93,70%. 

Resultados de taxa de parição menores do que os valores encontrados no presente estudo foram observados na 

média nacional e a média obtida pelas 10 melhores granja brasileiras, em 2020, com os valores de 87,51% e 

92,43%, respectivamente. Já no ano de 2021 houve uma leve alteração da taxa de parição, sendo de 87,61%, 

onde os valores da taxa de parição da granja também se mostraram superiores. Os parâmetros encontrados 

estão acima da média descrita no manual de fêmeas Topigs Norsvin que propôs taxas acima de 90%. Dentro 

de uma granja suinícola, esse índice é um dos mais importantes a serem avaliados, visto que, a redução do 

mesmo pode estar relacionada a práticas de manejo indevidas, além de refletir no rendimento econômico da 

criação. Dessa forma, é de grande importância o controle da taxa de parição das fêmeas em uma granja 

suinícola, pois é um índice zootécnico que está associado a uma maior produtividade, no qual é de fundamental 

importância a realização de manejos sanitários, alimentar e nutricional, entre outros para manter essas taxas 

sempre dentro do nível esperado pela linhagem.  

Palavras-chave: Eficiência reprodutiva; Índice zootécnico; Produção; Reprodução;  
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Resumo:  

Na realidade produtora da suinocultura a preocupação em relação ao parto se faz de extrema importância, isso 

ocorre com o intuito de obter o maior número de leitões nascidos vivos em cada leitegada e manter a saúde 

reprodutiva da fêmea a fim de dar continuidade à produção de leitões. As médias anuais de partos das fêmeas 

suínas podem ter influência significativa no desempenho reprodutivo subsequente do plantel de matrizes. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar o número de partos por fêmeas por anos em uma unidade produtora de 

leitões no estado do Ceará. Matérias e O trabalho foi realizado de janeiro a maio de 2021 em uma unidade 

produtora de leitões na cidade de Maranguape, Ce. Foram utilizadas como amostra 1.296 fêmeas do 1ª a 8ª 

ciclo que passaram pelo setor de cobrição/gestação. As médias de partos foram analisadas por meio do 

levantamento de índices zootécnicos do sistema de gestão Agriness S2. dados foram organizados em tabelas e 

posteriormente realizou-se uma análise descritiva para a identificação da média simples da característica 

avaliada. Resultados e Discussão: A média de partos/fêmea/ano foi de 2,48 partos, atendendo a meta estipulada 

pala granja que era de 2,45. . A Agriness, aborda que a média nacional de partos/fêmea/ano no Brasil em 2020, 

foi de 2,36 e em 2021 foi de 2,35, sendo inferior à média da granja. Uma boa média de partos/fêmea/ano pode 

ser reflexo de um plantel com elevada genética, associada a bom sanitário e manejos adequados. Para 

maximizar a produtividade e aumentar o número de partos/porca/ano o Intervalo de Desmama Cio (IDC) médio 

de uma granja deve ser mantido entre três e cinco dias, reduzindo desta forma o custo de produção. Assim, 

quanto mais rápido a matriz emprenhar, maior será sua eficiência reprodutiva no plantel. Com isso, conclui-se 

que os resultados obtidos referentes a partos/fêmea/ano estavam dentro dos padrões exigidos pela unidade e 

acima dos resultados médios nacionais. Desta forma, visto a influência deste parâmetro sobre os aspectos 

produtivos de uma granja suinícola, é importante avaliar a média de partos/fêmea/ano em uma UPL. 

Palavras-chave: Eficiência reprodutiva; Índice zootécnico; ; Produtividade; Reprodução;  
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Resumo:  

Os alimentos representam cerca de 70-75% do custo total de produção, consequentemente a escolha correta 

dos alimentos tem impacto econômico, na busca de maneiras de otimizar o uso de ração e a eficiência da 

produção. Devido a disponibilidade dos nutrientes nos alimentos ser limitada pela presença de fatores 

antinutricionais, estratégias baseadas em enzimas têm sido utilizadas para aumentar o benefício nutricional do 

milho e farelo de soja, com intuito de melhorar o desempenho produtivo e a digestão dos nutrientes. u-se 

avaliar o efeito da adição de complexo enzimático sobre o desempenho de frangos. Foram alojados 360 pintos 

de corte machos, da linhagem Cobb, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos, seis repetições e quinze aves por unidade experimental, em um galpão de alvenaria telado com 

cortinas, dividido em 24 boxes de 4m2 com divisórias de madeira e tela, cobertos com maravalha, com um 

bebedouro pendular e comedouro tubular. A ração foi formulada à base de milho e farelo de soja seguindo as 

exigências nutricionais nas diferentes fases de criação. Foi utilizado um complexo enzimático comercial, 

composto pelas enzimas xilanase, beta-glucanase e carboidrase, nas proporções de 50, 100 e 150g/ton de ração 

de acordo com os tratamentos propostos. As variáveis de desempenho zootécnico avaliadas, nas diferentes 

fases de criação (pré-inicial, inicial, crescimento e final) foram: peso médio, ganho de peso, consumo de ração 

e conversão alimentar. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

Tukey a 5% com auxílio do programa estatístico R, e quando significativo submetidos à regressão polinomial. 

Na fase pré- inicial e inicial, não houve efeito dos tratamentos sobre peso final, consumo de ração, conversão 

alimentar e ganho de peso. Verificou-se que, não houve efeito dos tratamentos sobre as variáveis analisadas, 

no período de 1 a 42 dias. As dietas a base de milho e farelo de soja podem responder em menor grau às 

enzimas que atuam sobre polissacarídeos não amiláceos (PNAs). O uso de xilanases embora tenham sido úteis 

em dietas à base de milho, a resposta é geralmente menor do que seria esperado para dietas à base de trigo. 

Portanto, conclui-se que a adição do complexo enzimático não proporcionou efeito sobre o desempenho de 

frangos. 

Palavras-chave: Aves; Complexo enzimático; Ganho de peso; Xilanase;  
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Resumo:  

Diante dos desafios encontrados na fase de creche, o uso de aditivos tornou-se uma das principais estratégias 

nutricionais que auxiliam na diminuição dos impactos dessa fase. Um dos principais aditivos utilizados na 

nutrição de suínos são os antibióticos e seus substitutos como os probióticos. O objetivo do estudo foi avaliar 

o desempenho animal utilizando o produto a base de Bacilus subtillis 0,25, 0,50 e 0,75 g/ton na dieta de leitões 

nas fases de creche. Foram utilizados 32 leitões machos castrados, F1 (Fêmeas Agroceres PIC Camborough x 

Macho Linhagem P81 da Choice Brasil) com vinte e um dias de idade, distribuídos em um delineamento 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições de um animal por unidade experimental. Os 

tratamentos foram aumento do nível de inclusão do probiótico Bacilus subtillis na dieta nas proporções de 

0,25g, 0,50 e 0,75g. Foram avaliados: peso médio inicial (PI), peso médio final (PF) e ganho de peso (GP). 

Não foram encontrados efeitos (P<0,05) para o desempenho no presente estudo. Os resultados demonstram 

que o aumento do nível de probióticos como aditivo melhorador de desempenho, não apresentou efeito sobre 

os parâmetros de desempenho avaliados em leitões na fase de creche.  
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Resumo:  

A utilização da fitase possibilita a liberação do fósforo, proporcionando maior aproveitamento de nutrientes e 

consequentemente melhor desempenho dos suínos. u-se avaliar o desempenho de leitões de 21 a 42 dias de 

idade, alimentados dietas com diferentes níveis de fitase (15.000 FTU, 25.000 FTU, 35.000 FTU e 45.000 

FTU) na fase de creche. Foram utilizados 64 leitões, 32 machos e 32 fêmeas, F1 (Fêmeas Agroceres PIC 

Camborough x Macho Linhagem P81 da Choice Brasil) com vinte e um dias de idade, distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições de dois animais por unidade 

experimental. Os tratamentos foram a inclusão de Fitase na dieta nas proporções de 15.000 FTU, 25.000 FTU, 

35.000 FTU e 45.000 FTU. As variáveis analisadas foram: ganho de peso (GP), ganho médio diário (GMD), 

consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e eficiência alimentar (EA). Houve diferença estatística 

(P< 0,05) para variável consumo de ração. Os leitões que receberam a dieta com inclusão de 45.000 FTU de 

fitase apresentaram menor consumo de ração. Não houve diferença (P>0,05) para as demais variáveis 

analisadas. A dieta com inclusão de 45.000 FTU de fitase pode ter disponibilizado uma maior quantidade de 

nutrientes, como o fósforo, aumentando a sensação de saciedade dos leitões e consequentemente diminuindo 

o consumo de ração. A adição de 45.000 FTU de fitase na dieta diminuiu o consumo de ração de leitões na 

fase de creche.  

Palavras-chave: Fósforo ; Enzima; Diferentes dosagens ; Suínos ;  
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Resumo:  

A produção de galinha caipira é atrativa para produtores e consumidores que prezam pelo bem-estar dos 

animais. Sistema de criação tradicional/caipira promove melhor sabor e textura da carne. A galinha Canela-

preta é uma raça nativa do nordeste brasileiro que aliada com o melhoramento genético pode-se obter uma 

produção em uma escala para atender demandas do mercado consumidor. Dado o exposto, objetivou-se 

conhecer a curva de crescimento das aves da raça Canela-Preta, considerando os diferentes sistemas de criação: 

confinado e semiconfinado. Foram utilizadas 204 aves, machos e fêmeas, da raça Canela-Preta provenientes 

da aquisição de pintainhos de um dia. Os animais foram criados em dois sistemas distintos, confinamento e 

semiconfinamento, com pesagens semanais até os 182 dias de idade. As aves de ambos sistemas tiveram acesso 

a ração atendendo a exigência nutricional de cada fase e água à vontade. Aves do semiconfinamento tiveram 

acesso a pasto formado por tifton-85 (Cynodonspp). As análises estatísticas foram processados no software 

SAS, acessado no departamento de Zootecnia da UFPI. Para estimar a trajetória do crescimento foi usado como 

base o peso e idade, em conjunto com sexo e sistema de criação para ajuste da curva. Os dados foram ajustados 

no modelo não linear de Richards para se obter os parâmetros peso assintótico, constante de integração, taxa 

de maturação e parâmetro de inflexão. Machos em semiconfinamento apresentam maiores taxas de 

crescimento do que os machos do sistema de confinamento nos sete primeiros dias, após os machos do sistema 

de confinamento ultrapassam a taxa de crescimento dos de sistema de semiconfinamento, havendo uma troca 

após os 59 dias de vida e uma retroca aos 146 dias e finaliza com uma taxa de crescimento superior para os 

confinados. Os machos do sistema de confinamento apresentaram o ponto de inflexão com 93 dias e os do 

sistema de semiconfinamento com 136 dias com peso de 1730,95g e 2417,62g, respectivamente. No caso das 

fêmeas do sistema de confinamento o seu ponto de inflexão foi aos 110 dias de idade e com peso de 1466,90g, 

as fêmeas do semiconfinamento a inflexão foi aos 125 dias com peso de 1641,38g. Animais criados em sistema 

semiconfinado apresentaram maior peso final quando comparado aos confinados. Animais que atingem a 

maturidade mais pesados tendem a menor taxa de crescimento. 

Palavras-chave: Caipira; Confinamento; Nativa; ;  
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Resumo:  

A criação de ovinos é uma atividade comumente praticada nas propriedades rurais do semiárido, 

principalmente pelos pequenos produtores, essa atividade importante para o desenvolvimento socioeconômico 

especialmente nessas regiões semiáridas. (Lima et al., 2012). Diante a esse cenário, torna-se necessário a 

utilização de alimentos alternativos principalmente nos períodos de estiagem. Uma das alternativas é a 

introdução dos subprodutos agroindustriais. O fruto-refugo do melão tem sido uma opção para a suplementação 

de ruminantes em períodos de escassez de alimentos na região nordeste devido à sua disponibilidade na região 

e também pela sua qualidade nutricional. O objetivo desse estudo foi avaliar se a adição do fruto refugo do 

melão na silagem de capim Canarana influência no desempenho de ovinos confinados. A atividade foi 

desenvolvida em uma fazenda localizada na zona rural de Mossoró, os animais passaram por uma aprovação 

na Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, gerando um número e data do protocolo N? 

23091.010626/2019-23 . Foram utilizados 28 ovinos meio sangue Dorper e Santa Inês com peso vivo inicial 

médio de 23 kg e idade média de quatro meses. Os animais foram alojados em baias individuais, identificados, 

vacinados e distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. Foram separados 7 animais para cada 

tratamento, que consistiram em quatro níveis de inclusão: 0, 7, 14 e 21% de fruto refugo do melão na silagem 

de capim Canarana (Echinochloa pyramidalis). A fração concentrada da dieta era composta de milho em grão, 

farelo de soja, farelo de trigo e mistura mineral. A dieta era fornecida duas vezes ao dia. Os níveis de adição 

do fruto refugo-melão na silagem demonstram que não houve diferença (P<0,05) estatística em relação às 

variáveis analisadas, exceto nas perdas por resfriamento. O ganho de peso médio diário dos animais (g/dia) 

teve um comportamento esperado (161,55 g/dia). O peso final dos ovinos teve um comportamento quadrático, 

onde os tratamentos não tiveram resultados negativos em relação à adição do subproduto. Todavia, vale 

ressaltar que os ganhos de peso obtidos neste estudo são consideráveis para o tipo de animal e ingredientes 

utilizados nas dietas, destaca-se ainda o bom desempenho por tratar-se de um subproduto, dessa forma, ele 

pode ser utilizado, dada a semelhança ao tratamento que continha a silagem feita somente de Capim Canarana. 

No entanto, esse uso só é rentável se o fruto refugo-melão estiver à disposição do produtor. 

Palavras-chave: Melão ; Ovinos ; Silagem; Subprodutos ; Tratamentos  
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Resumo:  

Os custos com investimentos dentro dos sistemas de confinamento devem ser considerados pelos produtores, 

uma vez que estes implicam na viabilidade econômica do sistema de produção animal e influenciam também 

na margem de lucro obtida pelo produtor. Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo, a análise dos 

custos com investimentos de um confinamento de borregos Santa Inês em diferentes pesos com a finalidade 

de venda de peso corporal. Foram utilizados 24 ovinos da raça Santa Inês, machos, não castrados, com idade 

média inicial de 80 dias, e peso corporal inicial de 16,52 ± 1,92 kg. Os tratamentos experimentais consistiram 

em quatro pesos corporais ao abate (26; 32; 38 e 44 kg). O delineamento experimental adotado foi inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições. A ração foi formulada para atender aos requerimentos 

de ganho em peso médio diário de 200 gramas por animal ao dia, com relação volumoso:concentrado de 60:40, 

sendo o fornecimento realizado três vezes ao dia. A análise econômica foi realizada com base na simulação 

anual de um confinamento em quatro distintos sistemas de produção, variando o peso de abate, com lotes de 

duzentos animais e intervalo entre lotes de quinze dias. Observou-se que o investimento inicial foi igual para 

todos os pesos (R$ 81.672,65), pois independentemente do peso do animal produzido, os itens considerados 

no investimento e que contribuem para a produção são os mesmos, não variam em quantidade. Porém, quando 

se considerou os custos de implantação em R$ kg-¹ de peso corporal, verificou-se um menor custo nos borregos 

de 26 kg (R$ 0,2116), uma vez que à medida que o peso corporal aumentou, o custo por quilograma de peso 

comercializado foi incrementado. Portanto, podemos inferir que quanto maior o peso da carcaça fria, maior é 

o tempo demandado para terminação, o que diminui a quantidade de lotes anuais. Dessa forma, o efetivo de 

animais produzidos anualmente é menor, o que, consequentemente, aumenta os custos de investimento por 

quilograma comercializado. Em contraponto, pesos menores aumentam a ciclicidade do sistema de produção, 

possibilitando a terminação de mais lotes por ano, o que dilui os custos com a implantação do sistema por 

quilograma de peso corporal. 

Palavras-chave: diferentes pesos de abate; produção de ruminantes; viabilidade econômica; ;  
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Resumo:  

Os gastos com alimentação representam um dos principais componentes dos custos de produção na criação 

intensiva de ruminantes domésticos, mas a utilização de resíduos e subprodutos agrícolas pode ajudar a 

minimizar estes custos. No Nordeste do Brasil, a exploração agroextrativista do coco licuri [Syagrus coronata 

(Mart.) Becc.] para extração do óleo gera um subproduto rico em lipídeos e proteina ainda pouco explorado 

para nutrição de ruminantes domésticos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o teor de proteína e lipídeos 

do subproduto resultante da extração do óleo de amêndoas do coco licuri submetidas à torrefação por diferentes 

períodos de tempo. Para tanto, amostras de amêndoas frescas do coco licuri foram torradas à temperatura de 

200 ºC por 0, 5, 10 e 15 minutos e submetidas à prensagem hidráulica para extração do óleo. O subproduto 

resultante da extração do óleo foi avaliado quanto aos teores de proteina bruta, lipideos totais e água de acordo 

com a Association of Official Analytical Chemists (AOAC). A análise de regressão linear multivariada foi 

utilizada para avaliar a relação entre o tempo de torrefação e os teores de proteina bruta, lipídeos totais e água. 

O aumento do tempo de torrefação das amêndoas reduziu os teores de lipídeos totais (r = -0,670; P = 0,017) e 

água (r = -0,501 ; P = 0,041) e elevou o teor de proteína bruta (r = 0,753; P = 0,004) do subproduto. Concluis-

se que a torrefação das amêndoas do coco licuri à 200 ºC durante 15 minutos gera um subproduto com menor 

teor de lipídeos e água e maior teor de proteína. Esse subproduto apresenta caracteristicas de um alimento 

lipídico-protéico potencialmente apropriado para ruminantes domésticos, mas devido ao elevado teor de 

lipídeos totais não deverá exceder 6% da matéria seca da dieta total para não comprometer a atividade da 

microbiota ruminal. 

Palavras-chave: alimentação animal; coprodutos; ruminantes; viabilidade;  
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Resumo:  

Nas regiões tropicais e subtropicais a pastagem é predominantemente nativa, mas mesmo sendo a principal 

fonte alimentar animal elas são de baixa qualidade (Fike et al., 2003; Solomon et al., 2008). Nesse contexto, a 

suplementação energética é uma alternativa útil que permite atender às necessidades nutricionais dos 

ruminantes (Pamo et al., 2006). Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da 

administração oral de glicerina sobre os parâmetros fisiológicos em cabras. Foram utilizadas 14 cabras 

mestiças com 28 dias de pós-parto, com peso corporal de 35,5 ± 3,6 kg e escore de condição corporal de 2,6 ± 

0,1. Foram divididas em dois grupos: Grupo controle (GC, n=7) que receberam água por via oral, e Grupo 

glicerina (GGLI, n=7) que receberam 150 ml de glicerina/dia (solução 9:1) por via oral durante 7 dias. As 

administrações foram feitas uma hora após o início da alimentação da manhã e da tarde. No início (D28) e no 

final (D34) da suplementação foi realizada a avaliação dos parâmetros fisiológicos: Temperatura retal (TR) 

obtida usando um termômetro clínico digital, frequência respiratória (FR) e cardíaca (FC) foram medidas por 

meio da auscultação indireta das bulhas, com o auxílio de um estetoscópio, e a temperatura superficial (TS) 

determinada por meio da média da temperatura da pele de três pontos distintos do corpo do animal: fronte, 

lombo e garupa, com o auxílio de um termômetro infravermelho. Os dados obtidos foram analisados 

estatisticamente pelo programa computacional software - R Core Team, seguido pelo teste T-student. A 

suplementação com glicerina não alterou os parâmetros fisiológicos avaliados no início e ao final do período 

experimental. Os resultados são mostrados em média ±EPM, GC[(D28: TS 33,5±0,32; TR 39,0±0,07 ; FC 

101,1 ± 4,84; FR 40,6±2,4 / GGLI : TS 33,8±0,33; TR 38,8±0,11; FC 89,7 ± 3,3; FR 43,7±4,1)] P>0,05; 

GC[(D34: TS 33,6±0,32; TR 38,9±0,10; FC 115,3 ± 8,60; FR 40,7±4,3 / GGLI : TS 32,1±0,40 TR 38,9±0,11; 

FC 102,3 ± 5,15; FR 41,1±5,5)] P>0,05. Resultados similares foram encontrados por da Silva et al. (2010) e 

Roberto et al. (2014) que avaliaram os parâmetros fisiológicos em caprinos criados no nordeste brasileiro. 

Concluiu-se, com esse estudo que a suplementação com glicerina não altera os parâmetros fisiológicos de 

cabras sob condições experimentais. 
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Resumo:  

Na fase de cria de caprinos leiteiros, o programa alimentar é definidor no desempenho, saúde e custo da 

atividade, em que, o bom desenvolvimento do aparelho digestório é determinante para o sucesso da fase de 

pré-ruminante para ruminante. u-se através deste estudo avaliar as alterações histológicas no sistema digestório 

de cabritos submetidos a diferentes sistemas de aleitamento. Foram utilizados 40 animais mestiços da raça 

Saanen × Alpina-Americana, machos não castrados, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, 

composto por cinco tratamentos e oito repetições. Os programas de alimentação foram constituídos por duas 

fases. Na primeira fase durante 28 dias, os cabritos receberam 1000 g de leite distribuídos em duas frequências: 

500 g/manhã e 500 g/tarde. Na segunda fase, com duração de 35 dias, os animais foram divididos em cinco 

tratamentos: Tratamento 1: 1000 g de leite distribuídos em (500 g/manhã e 500 g/tarde). Tratamento 2: 1000 

g de leite pela manhã; Tratamento 3: 1000 g de leite à tarde; Tratamento 4: 800 g de leite pela manhã; 

Tratamento 5: 800 g de leite à tarde. A dieta sólida foi fornecida a partir do 15° dia de vida e era composta por: 

30% feno de Tifton 85, 40,2% de Milho moído, 22% de Farelo de soja, 1% de suplemento mineral, 0,8% de 

calcário calcítico, 3% de óleo de soja e 3% de melaço. Os contrastes foram construídos para avaliar: (1- a 

quantidade de leite (1000g vs. 800g), e (2- o efeito da frequência/ turno do aleitamento (Manhã vs. Tarde). Na 

histomorfometria ruminal, houve efeito significativo (P < 0,05) para espessura de epitélio e largura de papila 

sendo os maiores valores observado para o tratamento 1 em relação aos demais. A espessura da camada 

muscular, a altura da papila e a área de absorção ruminal foram maiores (P < 0,05) para os cabritos que 

consumiram 800 g de leite/dia. Nos parâmetros de histomorfometria intestinal, as quantidades de leite ofertadas 

não apresentaram diferenças (P > 0,05) para as variáveis analisadas. No entanto, os cabritos alimentados pela 

manhã apresentaram maior (P < 0,05) largura das vilosidades e espessura da submucosa. Portanto, os 

resultados indicam que o uso de menores quantidades de leite e apenas uma frequência de oferta de leite, 

independente do turno do dia, proporciona maiores áreas de absorção ruminal. 
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Resumo:  

A caprinovinocultura apresenta-se como uma atividade de grande importância social e econômica para a região 

Nordeste. Apesar do grande potencial da atividade, na maioria das propriedades é caracterizada por uma baixa 

produtividade por falhas no manejo. O manejo sanitário é um dos fatores mais importantes para o sucesso na 

produção, e é muito ignorado pelos produtores. Assim, objetivou-se identificar as principais doenças que 

acometem os animais e caracterizar o manejo sanitário adotado nas propriedades de criação de ovinos e 

caprinos da região de São Francisco de Assis do Piauí.Material e métodos: A pesquisa foi desenvolvida em 54 

propriedades, que têm como principal atividade a caprinovinocultura. As informações foram obtidas pela 

aplicação de questionários. O manejo sanitário nas propriedades foi caracterizado por meio de questões como: 

limpeza do aprisco, vermifugação dos animais, tratamento de linfadenite caseosa e principais doenças 

presentes. Os dados coletados foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. Resultados e 

discussão: Das propriedades avaliadas, 69,09% apresentam pelo menos uma doença que causa problemas no 

manejo produtivo, 30,91% dos produtores não têm problemas sanitários. Dentre os rebanhos que possuem 

alguma doença, 34,54% sofrem com a verminose, que é uma das principais problemáticas da produção de 

pequenos ruminantes no Nordeste, uma das principais causas da prevalência da verminose na região é a 

realização de forma inadequada das vermifugações, que leva a resistência parasitária. 96,36% dos produtores 

aplicam vermífugo no rebanho ao menos 1 vez ao ano. A ocorrência de anemia foi citada por 5,45% dos 

produtores, podendo ser associada a grande presença da verminose, já que se apresenta como um dos principais 

sintomas da doença. Cerca de 16,36% dos rebanhos pesquisados têm problemas com linfadenite caseosa, 

doença altamente contagiosa e debilitante, em relação ao tratamento, 60% dos entrevistados afirmam realiza-

lo e os outros 40% não fazem tratamento. 5,45% das propriedades sofrem com as míiases, o que pode estar 

relacionado com a limpeza dos apriscos, tendo em vista que 18,18% dos produtores não fazem a limpeza do 

local, 63,64% limpam entre períodos mais longos e 18,18% limpam diariamente. A região estudada apresenta, 

ainda, falhas em manejo sanitário, que podem ser desconstruídas com a assistência técnicas nas propriedades. 

Palavras-chave: Manejo; Epidemiologia; Semiárido; ;  
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Resumo:  

A dupla musculatura é uma condição hereditária que resulta no aumento em número e tamanho das fibras 

musculares, caracterizando hipertrofia e hiperplasia muscular. Animais de dupla musculatura apresentam 

maior rendimento de carcaça, maiores quantidade de carnes nobres e, com menor teor de gordura subcutânea 

e intramuscular. Essa característica é definida pelo gene da miostatina, responsável por causar a dupla 

musculatura nas raças bovinas. A raça Belgian Blue é uma das raças que tem maior expressão do fenótipo de 

dupla musculatura sendo uma das primeiras raças a confirmar a mutação do gene. Na raça Nelore foram 

identificados 11 polimorfismos gene da miostatina, que se trata de mutações funcionais sem efeito na expressão 

da proteína. Com o uso de marcadores moleculares e mapeamento genético foi possível desenvolver uma nova 

linhagem da raça Nelore através do reto cruzamento fazendo à introgressão do gene da miostatina da raça 

Belgian Blue na Nelore, em que na quinta geração, pode-se obter um animal com 99% do genoma da raça 

Nelore e 1% da raça Belgian Blue. Com estas informações foi realizado o experimento com objetivo de 

comparar o desenvolvimento de bezerros 08 machos e 14 fêmeas F1 Belgian Blue x Nelore e 08 machos e 08 

fêmeas da raça Nelore portadores do gene variante da miostatina, ambos heterozigotos para a variante genética. 

O estudo foi realizado na Fazenda Pedra Preta, no município de São Luís de Montes Belos/Goiás com período 

de 275 dias. Os animais contemporâneos foram mantidos com dieta ad libitum de leite materno e capim 

Urochloa Brizantha do nascimento até a data de desmama com 240 dias, todos os animais foram pesados ao 

nascimento, com 120 dias e no dia da desmama. Os dados coletados foram analisados por grupo genético sem 

levara em consideração o sexo. Utilizou-se o programa SISVAR utilizando o teste de Tukey e nível de 

probabilidade de erro de 5%. Os resultados não demostraram diferença (P>0,05), os animais F1 Belgian Blue 

x Nelore obtiveram média de peso de 147 kg aos 120 dias e peso média de 189 kg com 240 dias, os animais 

da raça Nelore portadores do gene variante da miostatina obtiveram pesos de 149 kg aos 120 dias e 191 kg aos 

240 dias. O estudo desmontou que a utilização de animais heterozigotos para o gene da miostatina pode ser 

uma forma eficiente para desmama de bezerros mais pesados independente do grau genético dos animais, 

sendo uma boa alternativa para cruzamento entre animais puros ou para novas linhagens. 

Palavras-chave: cruzamento de bovinos; dupla musculatura; desempenho animal; ;  
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Resumo:  

O farelo de mamona é uma alternativa para a alimentação dos rebanhos, visto que apresenta 47%, de proteína 

bruta, sendo produzido em larga escala como subproduto da indústria ricinoquímica. u-se avaliar o consumo 

de matéria seca (CMS) e a conversão alimentar (CA) de cabritas confinadas e alimentadas com farelo de 

mamona industrialmente destoxificado (FMD) em substituição ao farelo de soja (FS). A pesquisa foi realizada 

no Centro Tecnológico de Produção de Leite de Cabra, da EMBRAPA Caprinos e Ovinos em Sobral - CE. 

Foram utilizadas 18 cabritas, nove da raça Saanen e nove da raça Anglo-Nubiana com um ano de idade e peso 

corporal inicial médio de 18,50 kg. As dietas foram formuladas para serem isoproteicas e isoenergeticas, 

consistindo em três tratamentos: farelo de soja (FS), farelo de mamona dessolventizado (FMD) e farelo de 

mamona dessolventizado peneirado (FMDp), utilizando-se como volumoso o feno de capim-tifton 85. Os 

animais foram distribuídos num delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3x2, com seis 

repetições. As cabritas foram alojadas em baias individuais, suspensas com piso ripado, com solário, providas 

de comedouro, bebedouro e saleiros. Foram realizadas pesagens dos animais semanalmente, determinando-se 

o ganho de peso médio diário (GMD) até os 230 dias de confinamento. Diariamente foram pesados os 

alimentos fornecidos e as sobras, com ajuste de 10% para determinação do consumo de matéria seca. A 

conversão alimentar (CA) foi obtida pelo cálculo: CMS/GMD. Não houve efeito (P>0,05) do uso dos diferentes 

alimentos sobre o CMS e a CA, com valores médios de 632,87 g.d-1 e 9,58 kg.kg-1, respectivamente em virtude 

das dietas terem sido formuladas para serem isoproteicas e isoenergéticas. As dietas contendo FMD 

proporcionaram valores de CMS superiores às exigências descritas pelo NRC (2007). Conclui-se que a 

substituição do FS pelo FMD é opção viável na dieta de cabritas, possibilitando, inclusive, em redução dos 

custos de alimentação. 

Palavras-chave: Concentrados Proteicos; Nutrição Animal; Ricinus communis; ;  
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Resumo:  

O colostro é a primeira secreção da glândula mamária produzida em terço final de gestação, sendo utilizado 

como alimento essencial ao neonato nas primeiras horas de vida. Sua composição é rica em imunoglobulinas 

e gordura para suprir demanda energética e imunológica do recém-nascido, variando nutricionalmente em 

proporção de acordo com a alimentação que a fêmea receber, genética do animal, condição fisiológica e 

ambiental. O objetivo do trabalho foi avaliar como se comporta o ganho de peso dos neonatos perante 

influência exclusiva do colostro materno. O experimento foi realizado no setor de ovinocultura da Fazenda 

Experimental "Marcelo Mesquita Serva" junto a Universidade de Marília - UNIMAR. Avaliou-se a 

composição nutricional do colostro nas primeiras 72 horas pós-parto de 40 ovelhas junto à pesagem de ganho 

de peso dos respectivos cordeiros nutridos pelo colostro avaliado. A avaliação deu-se pela utilização de 

Analisador de Leite AKSO® analisando a composição nutricional do colostro quantificando valores de 

proteína, gordura, lactose, sólidos totais, sais, densidade e ponto de congelamento. Foi possível obervar ao 

primeiro dia de colostro valores médios de PTN 8,59%, GOR 10,53%, LAC 12,93%, S 23,13%, Sl 1,90%, D 

1071,72 g/dL e PC -2,28ºC, respectivamente. Ao segundo dia de colostro a composição demonstrou-se com 

PTN 6,08%, GOR 9,39%, LAC 9,64%, S 16,13%, Sl 1,32%, D 1050,58g/dL e PC -1,29ºC e no terceiro dia ao 

fim do experimento o colostro já apresentava valores nutricionais de PTN 4,92%, GOR 8,37%, LAC 7,69%, 

S 13,08%, Sl 1,06%, D 1043,22 g/dL e PC -0,93ºC. O decréscimo dos valores nutricionais é esperado devido 

à transição do colostro em leite, porém em ovinos demonstrou-se de forma abrupta pela rapidez de sua alteração 

nutricional em relação às poucas horas do parto. Os cordeiros alimentados com o colostro avaliado tiveram 

um ganho de peso médio de 0,33 kg nas primeiras 24 horas de vida e 0,32kg nas 48 horas seguintes. Ao final 

do experimento conclui-se que mesmo com a modificação abrupta da composição do colostro no período este 

mostrou-se eficiente para verificação da qualidade do colostro das ovelhas e no modo como os neonatos 

respondem fisiologicamente ao ganho de peso diário e adaptabilidade na vida extrauterina, com aumento das 

taxas de sobrevivência dos cordeiros aleitados com colostro de boa qualidade. 

Palavras-chave: Avaliação nutricional; Aleitamento; Desenvolvimento neonatal; ;  
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Resumo:  

A biometria corporal trata-se de uma ferramenta eficiente para mensuração do desenvolvimento da 

musculatura em pequenos ruminantes. Ao avaliar o desenvolvimento da condição corporal do animal vivo é 

possível quantificar camada muscular e gordura em relação a sua densidade óssea. As medidas apresentam 

correlação com o peso do animal e são utilizadas como indicadores de rendimento, conformação de carcaça e 

qualidade em sistemas de classificação de carcaças ovinas, porém, as informações na literatura a respeito do 

acompanhamento biométrico em cordeiros são escassas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as medidas 

biométricas de cordeiros ao nascimento, e estipular parâmetros basais de biometria precoce para a espécie 

ovina. O experimento foi realizado no setor de ovinocultura da Fazenda Experimental "Marcelo Mesquita 

Serva" junto a Universidade de Marília - UNIMAR, onde aferiu-se as medidas biométricas de 60 cordeiros 

machos e fêmeas, mestiços, oriundos de cruza entre as raças Texel e Suffolk, em seu primeiro dia de vida. A 

avaliação constou com a utilização de uma balança de mão digital para pesagem em quilogramas dos recém-

nascidos e uso de uma fita métrica para quantificação das medidas em centímetros. As medidas aferidas foram: 

peso ao nascimento (PN), altura de cernelha (AC), comprimento corporal (CC), perímetro torácico (PT), 

largura de peito (LP), largura de garupa (LG) e perímetro de pernil (PP). Os resultados obtidos apresentaram 

valores médios biométricos de PN 3,78kg; AC 39,37cm; CC 30,58cm; PT 36,86cm; LP 16,47cm; LG 16,43cm; 

PP 19,25cm. Os valores encontrados referem-se ao desenvolvimento do neonato na vida intrauterina, que sofre 

alterações conforme raça, genética, estado nutricional, condições sanitárias da matriz e ação de fatores 

ambientais. A avaliação precoce do recém-nascido permite um acompanhamento de seu ganho de peso e 

desenvolvimento muscular, que contribuirão para estipular a idade ao abate desses animais com um melhor 

acabamento de carcaça. Tal avaliação também favorece a qualificação da habilidade materna da matriz em 

produzir cordeiros pesados e de rápido ganho muscular, fator essencial ao aumento produtivo do rebanho. 

Palavras-chave: Biometria corporal; Desenvolvimento muscular; Mensuração; Peso ao nascer;  
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Resumo:  

O objetivo desse estudo foi conhecer a cinética de degradação do feno de capim-Tifton 85 obtido de plantas 

com duas alturas pós-rebrota, sob irrigação, no período seco do ano. O Protocolo da Pesquisa n. 548/19 foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal (CEUA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A 

forragem foi colhida de 21 parcelas com área útil 1,0 m2 e bordadura 0,5 m, nas alturas 49,0 e 56,8 cm, 

correspondentes às idades 39 e 51 dias. A degradabilidade in situ da MS, PB e FDN do feno foi obtida de 

amostras incubadas no rúmen de um bovino adulto, em sacos de nylon com 50 µm, por 4, 6, 24, 72 e 96 h. Os 

parâmetros de degradação potencial (Dt) da MS e PB foram estimados pelo modelo de Ørskov e McDonald, 

Dt=a+b(1-e-ct), e a degradação efetiva (DE) da MS e PB foi calculada pela equação DE=a+[(b*c)/(c+k)]. A 

degradação da FDN foi estimada pelo modelo de Mertens e Loften, Rt = Bp*e-kt + Ip. O feno de plantas colhidas 

com 49,8 e 56,8 cm de altura apresentou 80,8 e 84,2% de MS, respectivamente. O feno de plantas com 49,8 

cm de altura apresentou maior (P<0,05) teor de PB (9,4%) que com 56,8 cm (8,1%), enquanto o teor de FDNcp 

foi 71,1 e 71,9% às alturas 49,8 e 56,8 cm, respectivamente. O feno de plantas com 56,8 cm apresentou valores 

elevados para fração solúvel (fração a) da MS (18,4%) e PB (25,3%) e para taxa de degradação da MS (0,05/h), 

degradação potencial (DP) da MS (70,0%) e PB (79,8%), do que resultou em maior degradação efetiva (DE) 

para taxas de passagem 2, 5 e 8%/h da MS (55,7; 44,6 e 38,6%) e PB (61,6; 48,2 e 42,2%), rspectivamente. A 

maior taxa de degradação (k) da fração potencialmente degradável (Bp) da FDN (73,1%) do feno da forragem 

com 49,8 cm contribuiu para maior degradação efetiva (DE) para taxas de passagem 2, 5 e 8%/h (48,0; 31,7 e 

23,7%, respectivamente). A DE, k=5%h-1 da MS do feno de plantas com 56,8 cm mostrou-se superior, 

enquanto a DE da PB e FDN foi superior com 49,8 cm. O feno de capim-Tifton 85 obtido de plantas com 56,8 

cm apresenta melhor valor nutritivo. Apesar da baixa degradação potencial (Bp) da FDN, este feno apresentou 

maior fração solúvel (a) da MS e PB, o que resulta em maior degradabilidade potencial (DP) e efetiva (DE) da 

MS e PB. Considerando a relação positiva da degradabilidade da FDN da forragem com o consumo e potencial 

de fornecimento de energia aos ruminantes, há boa relação da energia com o Nitrogênio disponível, o que pode 

favorecer melhor estabilização e atividade da população microbiana do rúmen. 

Palavras-chave: cinética ruminal; degradação efetiva; degradação potencial; idade de corte; taxa de 
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Resumo:  

Diante da hipótese que na estação chuvosa o crescimento das gramíneas é mais lento e resulta em alteração em 

suas características morfogênicas e de valor nutritivo para os ruminantes, buscou-se conhecer a cinética de 

degradação do feno de capim-Tifton 85 obtido de forragem colhida em duas estações do ano. O Protocolo de 

Pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal (CEUA) da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), sob n. 548/19.Na estação chuvosa, a temperatura ambiente (TA) e umidade relativa do ar (UR) foram, 

em média, 30,7 °C e 50,5%, respectivamente, com desidratação para fenação por maior tempo (12 h) que na 

estação seca (7 h), quando a TA e UR médias foram 35,0 °C e 39,0%, respectivamente.A forragem foi colhida 

de 21 parcelas com área útil 1,0 m2 e bordadura 0,5 m, em cada estação combinada com duas alturas pós-

rebrota, 49,0 e 56,8 cm, correspondentes às idades pós-rebrota 39 e 51 dias. A degradabilidade in situ da MS, 

PB e FDN do feno foi obtida de amostras incubadas no rúmen de um bovino adulto, em sacos de nylon com 

porosidade 50 µm, por 4, 6, 24, 72 e 96 h. Os parâmetros de degradação potencial (Dt) da MS e PB foram 

estimados pelo modelo de Ørskov e McDonald, Dt=a+b(1-e-ct), e a degradação efetiva (DE) da MS e PB foi 

calculada pela equação DE=a+[(b*c)/(c+k)]. A degradação da FDN foi estimada pelo modelo de Mertens e 

Loften, Rt = Bp*e-kt + Ip. O feno da forragem de capim-Tifton 85 colhida com 64,3 cm de altura pós-rebrota, 

na estação chuvosa, apresentou maior (P<0,05) teor de PB (15,2%) e menor teor de FDNcp (65,0%) que o 

feno da forragem colhida na estação seca do ano. Os teores de PB indicam um bom feno e podem estar 

relacionados à estrutura das plantas ao corte, ao processo de fenação, e à adubação e irrigação. O teor FDNcp 

do feno, na estação seca, foi 71,9% para forragem colhida de plantas com 56,8 cm de altura, enquanto na 

estação chuvosa foi 65,0% para a altura 64,3 cm. Há superioridade do feno de plantas produzidas na estação 

chuvosa do ano, o que é validado pela maior proporção da fração solúvel (a) da MS (19,6%) e PB (40,8%), e 

pela degradação potencial (DP) da MS (72,4%), PB (86,5%) e FDN (73,3%) e degradação efetiva (DE) da MS 

(57,8; 46,4 e 40,3%), PB (71,4; 60,8 e 55,7%) e FDN (41,6; 25,2 e 18,1%), para taxas de passagem 2, 5 e 

8%/h, respectivamente. No entanto, na estação chuvosa há maior dificuldade de processamento do feno, com 

demanda de mais tempo para fenação, devido as condições meteorológicas do ambiente. 

Palavras-chave: cinética de degradação; degradação efetiva; degradação potencial; idade da planta; taxa de 

degradação 
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Resumo:  

O barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium) é uma planta nativa do Cerrado brasileiro que apresenta 

diversos compostos bioativos em sua composição, destacando-se os taninos e as saponinas. Estes 

biocompostos apresentam efeitos antimicrobianos, o que os tornam capazes de modular a fermentação ruminal 

e assim, substituir os ionóforos comerciais. Ante o exposto, objetivou-se avaliar os parâmetros físicos da carne 

de ovinos confinados alimentados com dietas contendo extratos da casca de barbatimão em substituição à 

lasalocida sódica. Vinte e quatro cordeiros da raça Pantaneira com 152 dias de idade e 21,2±3,6kg de peso 

corporal inicial foram distribuídos em um delineamento de blocos casualizados com três tratamentos 

(Lasalocida sódica - 0,019g de LAS/kg da dieta; Casca de barbatimão seca e moída - 1,5g de CBS/animal/dia; 

Extrato hidroalcóolico da casca de barbatimão - 0,3g de EHB/animal/dia) e oito repetições. As dietas foram 

compostas por 80% de concentrado (milho moído, farelo de soja e premix) e 20% de volumoso (feno de aveia). 

Ao completar 42 dias de confinamento, os animais foram submetidos a um jejum de sólidos de 16 horas, sendo 

abatidos posteriormente. Imediatamente após o abate, o pH e a temperatura das carcaças foram mensurados. 

Feito isso, as carcaças foram acondicionadas em câmara fria por 24 horas a 3°C. Posteriormente, o pH e a 

temperatura foram mensurados novamente e, em seguida, uma amostra do músculo Longissimus lumborum 

foi retirada para determinação dos seguintes parâmetros físicos: capacidade de retenção de água (CRA), perdas 

por cozimento (PPC), força de cisalhamento (FC), luminosidade (L*), intensidade de vermelho (a*), 

intensidade de amarelo (b*), chroma e hue-angle. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 

e quando significativos, os valores médios foram comparados pelo teste Tukey a 5% de significância. A adição 

dos extratos da casca de barbatimão na dieta em substituição à lasalocida sódica alterou a temperatura da 

carcaça (24 horas após o abate) (P<0,05) e a intensidade de amarelo (P<0,05) da carne. As carcaças oriundas 

dos animais alimentados com lasalocida sódica apresentaram maior temperatura (7,5°C), o que pode ser 

explicado pelo maior teor de gordura de cobertura que estas carcaças continham em relação aos demais 

tratamentos. A adição de extratos da casca de barbatimão na dieta, em substituição à lasalocida sódica, não 

promove mudanças nos parâmetros físicos da carne. 

Palavras-chave: aditivos naturais ; componentes bioativos ; ionóforos; nutrição;  
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Resumo:  

A habilidade materna, é expressa pela proteção, alimentação e cuidados fornecidos pela mãe ao filhote desde 

a gestação até o seu desenvolvimento após o nascimento. Estes cuidados são de extrema importância para a 

sobrevivência e evolução do filhote. Para a fêmea ter um bom desempenho da sua habilidade materna é 

necessário que tenha boas condições para proporcionar segurança (distância de fuga) ao seu filhote, boa 

qualidade e quantidade do leite, pontos essenciais para um rebanho de cordeiros produtivos. Dessa forma, a 

alta habilidade materna das fêmeas implicará em uma maior rentabilidade, eficiência e produtividade do 

rebanho. Pontos a serem observados e relevantes em uma fêmea são sinais que ela demonstra ao sentir que 

algo pode oferecer risco ao seu filhote, como um humano se aproximando ou até mesmo um predador. Podendo 

ela reagir de forma positiva, gerando a proteção do mesmo ou de forma negativa abandonando-o. Esse trabalho 

foi realizado com o intuito de fazer um comparativo entre três raças de ovinos para apontar a raça com melhor 

habilidade materna. Para esse experimento foram utilizados animais das raças Texel, Sulffok e mestiças Texel 

x Sulffok e com estas raças foi realizada a média da distância de fuga, selecionando assim a raça com melhor 

aptidão materna e consecutivamente a raça de fêmea que pode proporcionar um melhor desenvolvimento ao 

cordeiro e uma produção eficiente. Neste experimento foram avaliados 40 animais pertencentes ao rebanho da 

ovinocultura da Fazenda Experimental "Marcelo Mesquita Serva" junto a Universidade de Marília - UNIMAR. 

Os cordeiros e suas respectivas mães viviam em sistema extensivo as quais se alimentavam de pastagem de 

Tifton e suas crias exclusivamente do leite materno. Ademais, essas raças demonstraram os seguintes 

resultados, as fêmeas da raça Texel demonstraram distância média de fuga de 4,2 metros, já as fêmeas Sulffok 

resultou no distanciamento médio de 3,4 metros e as fêmeas mestiças foi registrado a média de distanciamento 

de 2,8 metros. Sendo assim, constatou-se com este estudo que a raça que demonstra melhor habilidade materna 

entre as três raças é a raça mestiça de Texel com Sulffok, demonstrando menor distancia de fuga, garantindo 

uma melhor eficiência e cuidado com o cordeiro. Concluindo-se que a raça com melhor habilidade materna e 

que pode proporcionar resultados mais promissores para o rebanho é a raça mestiça. 

Palavras-chave: cordeiro ; aptidão materna ; produtividade; proteção;  
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Resumo:  

A oferta de dietas com adequada relação concentrado:volumoso é fundamental na terminação de ovinos. Dietas 

com maiores proporções de concentrado promovem melhor acabamento de carcaça e ganho de peso. A gordura 

protegida (GP) na alimentação de ruminantes promove maior desempenho em confinamento. Assim, 

objetivou-se avaliar a utilização de diferentes proporções de concentrado:volumoso, associados ou não a GP 

sobre o comportamento ingestivo de cordeiros. Material e métodos: O experimento foi conduzido na Fazenda 

Experimental São Gonçalo dos Campos - UFBA. Utilizaram-se 64 cordeiros machos Santa Inês (peso corporal 

médio de 20,07 ± 0,25 kg). Teve duração de 57 dias; precedidos de 10 dias de adaptação. Os animais foram 

distribuídos em DBC com esquema fatorial 4x2 referente às relações de concentrado:volumoso (40:60, 50:50, 

60:40 e 70:30) e o uso ou não da GP na dieta. A silagem de milho foi o volumoso. O concentrado foi a base 

de farelo de soja, milho moído, ureia, mistura mineral, calcário, bicarbonato e a presença ou não da GP. Os 

animais foram submetidos à observação visual (Durante 24 horas), em intervalo de dez minutos. O 

comportamento ingestivo foi determinado conforme Martin e Bateson (1993). O efeito de nível de concentrado 

foi avaliado através de contrastes polinomiais ortogonais; considerando 5% de significância para todas as 

análises. Resultados e discussão: Os tempos despendidos na atividade de alimentação (P=0,041), ruminação 

(P=0,001), mastigação (N° de bolos/dia; P=0,015), número de mastigações/dia (P=0,004) e períodos em ócio 

(P<0,001) foram influenciados pela proporção concentrado:volumoso. A gordura protegida não afetou os 

parâmetros (P>0,05). O menor tempo gasto em atividades de alimentação e ruminação está relacionado à 

menor quantidade de volumoso e maior de concentrado. A inclusão de alimentos com alto teor de FDN como 

os volumosos nas dietas incrementa o volume desta aumentando o tempo no cocho e o número de bocados. 

Carvalho et al., (2014) afirmaram que o teor de FDN nos alimentos é um dos principais fatores que influenciam 

o comportamento ingestivo, sendo que quando há menor quantidade, menor será o tempo em atividade de 

alimentação e ruminação, e maior o tempo de ócio. Conclusões: A gordura protegida diminui o consumo de 

MS enquanto a maior proporção de concentrado diminui o tempo de alimentação. Com desempenho animal e 

custo de dieta semelhante pode-se recomendar o uso de GP e maior proporção de concentrado na dieta. 

Palavras-chave: Concentrado; Confinamento; Gordura protegida; Nutrição; Ruminantes 
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Resumo:  

A carne bubalina a mais saudável entre as carnes vermelhas conhecidas para o consumo do ser humano sendo 

considerada carne magra, com baixa calorias e colesterol. Existe um desconhecimento das propriedades da 

carne de búfalo por parte da sociedade com a necessidade de campanhas na mídia que permitam divulgar o 

animal, suas características e potencialidades. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo estudar o perfil 

socioeconômico dos consumidores de carne de carne de búfalo na cidade de Ananindeua- PA. Foi utilizado a 

pesquisa quanti-qualitativa, sendo aplicado 200 questionários composto por 20 questões objetivas/subjetivas 

em pontos aleatórios da cidade: no Mercado Municipal, feiras e em supermercados. Através da análise dos 

dados coletados, observou-se que a maioria dos entrevistados eram do sexo masculino 50,8% e 49,2% do sexo 

feminino. Quando questionados se consumiam a carne de búfalo 66% dos participantes relataram que não e 

34% dos entrevistados relataram que consomem o produto cárneo. Interrogados sobre sua renda mensal o 

maior percentual foi de 26,9% dos participantes que recebem atém um salário mínimo, 22,8% recebem menos 

de um salário mínimo, 21,8% relatou de um até três salário, 13,2% declarou não ter renda 11,2% disseram ter 

uma renda de três a cinco salário e com menor percentual de 4,1% acima de cinco salário. A fim de conhecer 

o nível de escolaridade 35,7% possuem ensino médio completo. Em relação a faixa etária dos entrevistados 

26,5% apresentou idade de 25 a 34 anos, 25,5% dos participantes com 16 a 24 anos, 15% tinha entre 35 a 43 

anos, 13,5% disseram ter 44 a 52 anos, 11% dos indivíduos responderam a idade de 53 a 61 e o menor 

percentual foi 8,5% com participantes respondendo apresentar ter idade acima de 61 anos. Portanto, dentre os 

respondentes, observou-se a predominância do público masculino na realização do estudo. Além disso, foi 

verificado o baixo consumo da carne de búfalo na cidade de Ananindeua-PA. 

Palavras-chave: bubalinos; comercialização; consumo; mercado; produto 
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Resumo:  

A nutrição de ruminantes tem apostado na utilização de aditivos simbióticos na dieta com o intuito de melhorar 

a eficiência e conversão alimentar, que refletirão em melhor desempenho animal. Por isto, trabalhou-se com o 

objetivo de avaliar a produção e a composição do leite de vacas da raça Girolando suplementadas com aditivo 

simbiótico. O experimento foi realizado em uma fazenda comercial localizada no Alto Sertão de Sergipe, 

utilizando 30 vacas em lactação, distribuídas em três tratamentos: 1 - dieta controle; 2 - dieta controle + 8 

gramas de suplemento/vaca/dia; 3 - dieta controle + 16 gramas de suplemento/vaca/dia. Para avaliar a produção 

e a composição do leite, foram realizadas pesagens e coletas de leite no dia inicial do experimento e 30 dias 

após. A pesagem do leite individual por vaca foi realizada no momento da ordenha através do medidor da 

ordenhadeira mecânica, nos dois períodos de ordenha (manhã e tarde), no mesmo momento em que foram 

coletadas amostras para análise da composição química do leite, colocadas em recipiente estéril contendo 

conservante, enviadas a um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Os tratamentos foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, cujos dados foram 

submetidos a análise de variância e teste de Tukey para comparação das médias. Não houve diferença (p>0,05) 

na produção ou composição do leite das vacas que receberam suplementação em relação a dieta controle. A 

produção média diária de leite foi de 18,2 kg para dieta controle, 18,2 e 18,6 kg para as dietas contendo 8 e 16 

g de suplemento/dia. Os percentuais médios foram de 3,98, 4,12 e 4,06% para gordura; 3,34, 3,38 e 3,35% 

para proteína; 4,52, 4,47 e 4,55% para lactose; 12,77, 12,89 e 13,01% para sólidos totais; 8,79, 8,83 e 8,89% 

para extrato seco desengordurado; e de 12,3, 12,4 e 12,1 mg/dL de leite para nitrogênio ureico no leite (NUL) 

de vacas consumindo dieta controle e com 8 e 16 g de suplemento/dia, respectivamente. Mesmo não havendo 

diferença significativa entre as médias, os resultados demonstraram que os valores da composição do leite 

correspondem aos parâmetros estabelecidos pelo MAPA. Do mesmo modo, os valores de NUL, indicaram que 

a utilização da proteína dietética pelas vacas está ocorrendo de modo adequado. Sendo assim, a suplementação 

com simbióticos na dieta de vacas Girolando lactantes não promoveu alteração na produção e composição do 

leite durante o período avaliado. 

Palavras-chave: bovinocultura leiteira; probiótico; prebiótico; ;  
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Resumo:  

O objetivo do presente estudo foi avaliar os parâmetros sanguíneos de ovelhas submetidas a diferentes ofertas 

hídricas. Utilizou- se 32 ovelhas mestiças da raça Santa Inês com idade média 2,3+0,99 anos e peso inicial de 

32,2±7,4kg, em um delineamento bloco ao acaso com quatro tratamentos por diferentes ofertas hídricas: 100% 

(grupo controle), 80% de consumo, 60% de consumo, 40% de consumo de água do grupo controle. Durante o 

período experimental, os animais permaneceram em baias individuais providas de bebedouros e comedouros 

sendo a dieta semelhante para todos os tratamentos. Para realização do hemograma as amostras de sangue 

foram coletadas a cada 15 dias consecutivos, antes da alimentação por punção da via jugular. A redução de 

oferta hídrica em ovelhas mestiças da raça Santa Inês provocou efeito linear crescente (P< 0,05) na contagem 

da ureia sanguínea. Já alanina aminotransferase ocorreu efeito linear decrescente (P< 0,05). Conclui-se que as 

diferentes ofertas hídricas alteram os parâmetros sanguíneos de ovelhas mestiça da raça Santa Inês a medida 

que os níveis de água eram reduzidos.Palavras-chaves: Bioquímico; Ovinos; Restrição hídrica; Semiárido. 
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Resumo:  

O processo de composição tecidual é obtido a partir da dissecação da carcaça animal, procedimento que 

envolve a separação de músculo, osso, gordura subcutânea e intermuscular. Neste sentido, o presente estudo 

objetivou a estimativa da composição tecidual do costilhar da carcaça de ovinos Santa Inês terminados em 

pastagem nativa. O trabalho foi desenvolvido a partir do banco de dados dos experimentos de desempenho, 

realizados com ovinos em pastejo na Fazenda Lameirão, que integra o NUPEÁRIDO, do CSTR, da UFCG, 

localizada no município de Santa Terezinha-PB. A classificação climática de Koppen estabelece para a região 

um clima tipo BShw semiárido, caracterizado por um curto período de chuvas e precipitações concentradas 

nos meses de março e abril. Ao todo foram utilizados dados de aproximadamente 164 ovinos, com peso inicial 

variando de 16 a 18 kg, que foram mantidos em pastejo das 08:00 as 17:00 horas, quando eram recolhidos as 

baias, onde pernoitavam e tinham a disposição água e sal mineral. Em todos os experimentos o abate ocorreu 

quando os animais atingiram 30 kg de peso vivo, ou 120 dias de pastejo, oriundos de 5 experimentos 

desenvolvidos entre os anos de 2011 a 2016. O abate seguiu todas as exigências normativas do Ministério da 

Agricultura. Para esse propósito foram utilizadas no presente estudo a meia carcaça esquerda de cada animal 

que foi cortado o costilhar, identificado depois congelado a -20 graus. Cerca de 15 dias depois foram 

descongelados e dissecados em músculo, osso e gordura, os quais foram utilizados para a estimativa tecidual 

da carcaça em quantidade e rendimento. Os dados foram colocados em planilha do Excel e separados por 

quatro classes de peso ao abate: ≤20; >20≤25; >25≤30; >30 kg. Os dados foram submetidos a análises de 

correlação geral e dentro de cada classe de peso, e submetida à regressão para a predição do peso e da 

composição tecidual da carcaça, sempre ao nível de 5% de significância. O costilhar apresentou maior grau de 

correlação e rendimento para músculo, gordura total, gordura subcutânea, gordura intermuscular, osso a 

categoria e peso dos animais avaliados. Conclui-se, que o corte de costilhar apresentou o melhor índice de 

correlação e rendimento, apresentando o maior nível de significância associado ao maior coeficiente de 

determinação, explicado pela categoria de animais de espécie, peso e idade, onde nesta faixa etária que foram 

trabalhado esse tecido se desenvolvem de forma rápida. 

Palavras-chave: Avaliação de carcaça; Pequenos ruminantes ; Qualidade da carne; Caatinga; Rendimento 
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Resumo:  

Os ruminantes podem contribuir diretamente para o aumento da concentração de metano atmosférico através 

fermentação entérica. O objetivo do trabalho foi avaliar a emissão de metano entérico de bovinos em pastagem 

consorciada de gramínea e leguminosa em comparação com pastagem exclusiva de gramínea com ou sem 

suplementação de nitrato de amônio, em lotação contínua. O estudo foi realizado no Instituto de Zootecnia 

(Nova Odessa/SP). Foram avaliadas 12 novilhas Jersey (424,167 ± 44,62 kg) (CEUA/APTA/IZ; n°291-19). O 

período experimental foi de vinte e cinco dias (janeiro de 2021). As amostras de gás foram coletadas usando a 

técnica de gás traçador SF6. O experimento foi em delineamento de blocos ao acaso, com três tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos experimentais: G= Pastagem exclusiva de Urochloa brizantha cv. Marandu; 

GP= Pastagem exclusiva de Urochloa brizantha cv. Marandu com suplementação proteica ad libitum 

(Ingredientes: 45% milho moído, 15% núcleo de crescimento, 10% NaCl e 30% nitrato de amônio; 

Composição química: 81,94% MS, 31,94% Cinzas, 65,16% PB, 9,10% FDN, 2,92% FDA e 0,91% EE) e GL= 

Pastagem consorciada Urochloa brizantha cv. Marandu e leguminosa Macrotyloma axillare (E. Mey. Verd 

acesso NO 279). A massa total de forragem: G = 5.119 kg/ha, GP = 5.947 kg/ha e GL = 5.620 kg/ha. A 

proporção de componentes botânicos na forragem: G (capim = 88,80% e material morto = 11,20%), GP (capim 

= 87,13% e material morto = 12,87%) e GL (capim = 62,17%, leguminosa = 25,87% e morto matéria = 

12,87%). As análises estatísticas foram realizadas usando o procedimento SAS 9.4 MIXED. Os dados foram 

avaliados por meio do teste LSD e considerado P≤0,05. Não houve diferença estatística na IMS: (G = 6.52 

kg/d, GP = 7.25 kg/d e GL = 5.28 kg/d), na emissão de CH4 por animal (261,93 ± 31,37 g/d) e na emissão de 

CH4 /IMS (44.73 ± 9.63 g/kg.d). Houve efeito no GMD (G= 0,52b kg/d, GP = 0,78a kg/d e GL = 0,84a kg/d; P 

= 0,03) e na emissão de CH4/GMD (G = 569,76a g/kg.d, GP = 306,97b g/kg.d e GL = 309,09b g/kg.d; P<0,01). 

Observamos que os tratamentos GP e GL diminuíram a produção de metano por quilo de peso vivo em 

comparação com o tratamento G, contribuindo para a sustentabilidade do o sistema de produção de ruminantes. 

Palavras-chave: Gases de efeito estufa; Lotação Contínua; Macrotyloma axillare; Marandu; Urochloa 

brizantha  
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Resumo:  

A ovinocultura vem crescendo em todo o Nordeste, seja pela produção de carne, leite ou peles, que associados 

ou não contribuem para o desenvolvimento econômico da região. No Nordeste a ovinocultura consolidou-se 

como arranjo produtivo e social. Isso só ocorre porque os ovinos apresentam grande capacidade de adaptação 

ao ecossistema da caatinga. Neste sentido, objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e reprodutivo de 

ovinos da raça Soinga criados no semiárido nordestino. O experimento foi conduzido na Fazenda Novo 

Horizonte, localizada no município de Santana do Cariri, Ceará. Foram utilizadas 25 fêmeas, com idades entre 

5 e 7 meses e 1 macho reprodutor adulto. Os animais eram mantidos em sistema semi-intensivo e o macho era 

mantido junto às fêmeas, não havendo estação de monta. Ao final da gestação, as ovelhas eram mantidas em 

piquetes para o monitoramento dos partos, procedendo-se a pesagem dos cordeiros em balança digital. A 

desmama dos cordeiros ocorreu aos 90 dias de vida. As variáveis analisadas foram: peso ao nascimento e à 

desmama, idade ao primeiro parto e intervalo entre partos. O peso ao nascimento e à desmama foram obtidos 

através de pesagens periódicas utilizando balança digital, onde o peso de todos os animais era aferido 

quinzenalmente. A idade ao primeiro parto, foi prevista através das informações dos animais originalmente 

adquiridos para o experimento, a partir disso, das fêmeas que nasceram no local, a idade exata ao parto, contada 

em dias. O intervalo entre partos foi realizado com anotações colhidas durante o período experimental, 

contando-se os dias entre partos consecutivos. Foi utilizada a ANOVA, seguida pelo teste de Tukey (p<0,05), 

empregando-se o software Jamovi para a avaliação do peso ao nascimento e a desmama, as demais variáveis 

resultaram em dados descritivos. O sexo das crias não mostrou influência nos pesos ao nascer e ao desmame. 

A idade do primeiro parto foi em média 12,6 meses de idade, não sofrendo influência pela época de parição, 

clima, nem pelo número de neonatos. As médias erro padrão do intervalo de partos obtidas, foram de 269,93 

± 50,86 dias, não distantes das médias de ovinos criados em diferentes regiões brasileiras. Portanto, conclui-

se que as médias de desempenho produtivo e reprodutivo confirmam as características de fertilidade e boa 

adaptação da raça Soinga às condições do semiárido Nordestino. 

Palavras-chave: Produção; Reprodução; Ovinocultura; ;  
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Resumo:  

Na busca pela intensificação dos sistemas de produção de pequenos ruminantes, alguns produtores adotam o 

confinamento, para redução no ciclo de produção e a oferta de carne de forma periódica no mercado. Embora 

seja um sistema que produza animais de qualidade, o custo com concentrados torna-se um entrave, o que leva 

a busca por fontes alternativas, como vagens de leguminosas, com destaque para as vagens de faveira (Parkia 

platycephala Benth.), devido aos altos teores de carboidratos solúveis (68 a 75%) e elevada disponibilidade na 

época seca. Nesse sentido, objetivou-se avaliar o desempenho e os custos de dietas contendo vagens de faveira 

para ovinos. A pesquisa foi realizada nos meses de novembro a dezembro de 2021 e foram utilizados 45 ovinos, 

machos, não castrados, com 3 meses de idade e peso entre 15-17kg, divididos em 3 lotes de 15 animais e 

submetidos a alimentação com dietas contendo 0, 25 e 50% de vagens de faveira no concentrado. As dietas 

eram compostas por milho, farelo de soja, torta de algodão, vagens de algaroba e capim elefante cv. Capiaçú, 

e foram formuladas segundo o NRC (2007) para ovinos em crescimento, com ganho de 200g/dia, sendo 

isoprotéicas (17% PB) e isoenergéticas (68% NDT), em uma relação concentrado:volumoso de 70:30. As 

rações foram fornecidas duas vezes ao dia (8:00 e 16:00) e as sobras eram pesadas antes do fornecimento da 

manhã, com pesagens dos animais realizadas semanalmente. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado 

com três tratamentos (dietas) e 15 repetições (animais) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 

5%. Houve redução (P<0,05) de 11,65% no consumo de ração quando da inclusão de 50% de vagens, com 

média de 0,945kg/dia em comparação a dieta controle (1,07kg/dia). No entanto, não houve impacto no ganho 

de peso dos animais, com médias de 208 e 202g/dia para dieta controle e com 50% de vagens, respectivamente. 

Esse efeito pode estar associado a alta concentração de carboidratos solúveis nas vagens (71,32%) o que 

impacta positivamente a formação de AGV no rúmen. Quanto ao custo, houve redução (P<0,05) a medida que 

elevou a proporção de vagens, com 9,96, 8,37 e 7,72 R$/kg de PV nas dietas controle e com 25 e 50% de 

inclusão, respectivamente. O impacto positivo nos custos se deu pelo menor preço do kg das dietas com vagens, 

sendo R$1,67 para 50% de inclusão em comparação aos R$ 2,03 da dieta controle. Assim, recomenda-se a 

inclusão de 50% de vagens de algaroba em dietas para cordeiros em confinamento. 

Palavras-chave: Consumo de raçao ; Desempenho; Leguminosas forrageiras; ;  
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Resumo:  

Informações acerca do peso dos órgãos em ruminantes são importantes para os estudos de exigências 

nutricionais, uma vez que o crescimento desses componentes pode levar a variações nos requerimentos de 

mantença. A proporção dos órgãos internos bem como dos depósitos de gordura varia com o nível de energia 

metabolizável consumida. Com isso, objetivou-se avaliar a influência de períodos de abate e níveis de 

concentrado sobre o peso de órgãos em fêmeas Santa Inês em crescimento. Foram utilizadas 36 fêmeas Santa 

Inês, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 (níveis de concentrado: 

50%, 25% e 25% com consumo restrito a 1,8% do peso corporal) x 3 (períodos de abate: 50, 100 e 180 dias). 

A energia digestível (ED) da dieta foi calculada pela multiplicação da proteína bruta digestível, extrato etéreo 

digestível, fibra em detergente neutro digestível e carboidratos não fibrosos digestíveis pelos seus respectivos 

coeficientes calóricos. Para obtenção do consumo de energia metabolizável (CEM) foi considerado uma 

eficiência de 82%. Antes do abate, os animais foram pesados para obtenção do peso corporal final (PCF), e 

em seguida submetidos a jejum sólido e hídrico por 18 horas e pesados novamente para obtenção do peso 

corporal de jejum (PCJ). O abate foi realizado por insensibilização e secção da veia jugular e artéria carótida. 

Em seguida, foi realizada esfola, evisceração, e separação dos constituintes corporais. Os componentes do trato 

gastrointestinal (TGI) foram pesados cheios, lavados, escorridos, e em seguida pesados separadamente, assim 

como os demais órgãos e a gordura visceral. O peso de corpo vazio (PCVZ) foi calculado como a diferença 

entre o PCJ e os conteúdos do TGI, da bexiga e da vesícula biliar. O efeito de interação entre períodos de abate 

e níveis de concentrado foi significativo (P<0,05) para o PCVZ e para o peso dos componentes baço, coração, 

fígado, pâncreas, sistema respiratório, glândula mamária, gordura perirenal, e gordura omental e mesentérica. 

Houve efeito significativo (P<0,05) dos períodos de abate e dos níveis de concentrado sobre o CEM e sobre o 

peso dos componentes do trato gastrointestinal rúmen e reticulo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino 

grosso. A gordura do coração foi afetada significativamente (P<0,0001) pelos níveis de concentrado. O CEM, 

o PCVZ e o peso dos órgãos são influenciados pela idade dos animais e pelo padrão dietético. 

Palavras-chave: abate; energia metabolizável ; níveis de concentrado; ;  
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Resumo:  

As condições edafoclimáticas das regiões semiáridas afetam o sistema de produção, principalmente devido a 

sazonalidade na oferta de alimentos, influenciando na reposta fisiológica e os parâmetros nutricionais dos 

animais. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito da restrição alimentar sobre o consumo de água e 

digestibilidade em fêmeas Dorper x Santa Inês. Foram utilizadas 24 fêmeas Dorper x Santa Inês, distribuídas 

em um delineamento inteiramente casualizado com três níveis de restrição (0, 30 e 60%) sobre o consumo de 

matéria seca (CMS). A dieta experimental foi constituída de feno de Tifton-85, milho grão moído, farelo de 

soja, fosfato bicálcico e premix mineral. O período experimental total foi de 135 dias. O ensaio de 

digestibilidade aparente foi realizado in situ, utilizando a Fibra em Detergente Neutro Indigestível (FDNi) 

como indicador interno para estimar a excreção de matéria seca fecal. Amostras de fezes foram coletadas de 

cada animal durante 3 dias consecutivos a cada 15 dias nos seguintes horários: às 08:00 no primeiro dia, às 

12:00 horas no segundo dia e às 16:00 horas no terceiro dia. Subsequentemente, sobras, fezes e alimentos 

foram incubados no rúmen de um bovino por 240 h. Posteriormente, os sacos foram lavados e fervidos durante 

1 h em solução de detergente neutro. Os resíduos foram pesados e considerados como FDNi. O consumo de 

água (CA L/dia) foi determinado por 5 dias a cada 15 dias durante o período experimental, calculados a partir 

da diferença de peso dos baldes antes e após o fornecimento. Foram distribuídos na instalação 6 baldes com 

água para mensuração da perda de água por evaporação. A restrição alimentar influenciou (P<0,05) a 

digestibilidade de Matéria Seca (MS), Proteína Bruta, Extrato Etéreo, Matéria Orgânica, Fibra em Detergente 

Neutro corrigido para cinzas e proteína e Carboidratos Totais, sendo valores menores para animais do 

tratamento 0% de restrição. No entanto não houve diferença significativa (P>0,05) para Carboidratos Não 

Fibrosos. O CA não foi influenciado (P>0,05) pela restrição alimentar. Em conclusão a restrição alimentar não 

afetou o CA, mas influenciou a digestibilidade da MS e dos nutrientes em fêmeas Dorper x Santa Inês. 

Palavras-chave: água; consumo; ovinos; ;  
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Resumo:  

Devido às diferenças nutricionais entre os alimentos, notadamente em relação aos valores de FDN, e 

consequentemente as diferenças nas taxas de fermentação, objetivou-se avaliar a produção de CH4 em função 

da FDN de forrageiras nativas do pantanal fenadas e utilizadas na alimentação de borregas. A pesquisa foi 

realizada no Laboratório de Respirometria do Semiárido da Embrapa Caprinos e Ovinos. Foram utilizadas 16 

borregas da raça Santa Inês, com idade entre 9 e 10 meses, alimentadas exclusivamente com quatro fenos, a 

saber: feno de capim grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae), feno de capim-arroz (Luziola subintegra) e feno 

de capim braquiária (Brachiaria sp.) e o feno de Tífton 85 (Cynodon spp.). Os animais foram distribuídos em 

delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições para cada tratamento. Utilizou-se duas câmeras 

respirométricas de circuito aberto para avaliar as borregas quanto à produção de gases pelo método de 

calorimetria indireta. Dentro das câmaras, o tempo de mensuração foi de aproximadamente 21 horas seguidas, 

onde foi medida a produção de CH4 e expresso em: g/Kg de FDN. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Borregas alimentadas com feno 

de capim braquiária produziram mais CH4 por quilograma de FDN (36,88). Já os fenos de capim arroz e grama 

do cerrado promoveram menor produção de CH4 por quilograma de FDN (17,27 e 21,96 respectivamente). O 

alto teor de FDN dos alimentos está relacionado com a alta produção de CH4, devido à alta correlação positiva 

observada entre a produção de metano e o teor de FDN dos alimentos. Dessa forma, podemos atribuir os 

resultados verificados neste estudo a composição química dos fenos, pois o feno de capim braquiária apresenta 

maior valor de FDN (780,6 g/kg de MS) em relação aos demais (Tífton 85 - 757,6; Capim arroz - 726,1 e 

Grama do cerrado - 739,7g de FDN/kg de MS). Diante deste contexto, conclui-se que as forrageiras nativas do 

Pantanal (capim arroz e grama do cerrado), notadamente na forma de feno, apresentam menor produção de 

CH4 em função da FDN. Podendo assim, serem utilizadas na dieta de borregas visando um sistema de produção 

com menor emissão de CH4. 

Palavras-chave: Gases de efeito estufa; Nutrição; Ovinos; ;  
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Resumo:  

Quando a forragem disponível para os animais é de baixa qualidade, o primeiro fator nutricional limitante do 

desempenho é a energia. Isso pode afetar o consumo dos nutrientes, o que resulta em disponibilidade 

diferenciada de energia para o animal, podendo influenciar a formulação de dietas e a comparação entre 

alimentos. Diante deste contexto, objetivou-se determinar o consumo de energia digestível de borregas 

alimentadas com forrageiras nativas do pantanal na forma de feno. A pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Respirometria do Semiárido da Embrapa Caprinos e Ovinos. Foram utilizadas 16 borregas da raça Santa Inês, 

com idade entre 9 e 10 meses, alimentadas exclusivamente com quatro fenos, sendo três oriundos de pastos 

nativos do Pantanal: feno de capim grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae), feno de capim-arroz (Luziola 

subintegra) e feno de capim braquiária (Brachiaria sp.) e o feno de Tífton 85 (Cynodon spp.), como controle. 

Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições para cada 

tratamento. A energia digestível foi obtida pela diferença entre a energia bruta (EB) ingerida e EB perdida nas 

fezes. Assim, os animais tiveram seu consumo de energia digestível determinado pela subtração do consumo 

de energia bruta pela energia fecal. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Borregas alimentadas com feno de capim braquiária 

apresentaram menor consumo de energia digestível (1164,9 Kcal/dia). Já quando alimentadas com os demais 

fenos, as borregas apresentaram consumo de energia digestível semelhantes (Grama do cerrado - 1915,6; 

Capim arroz - 1894,5 e Tífton 85 - 1668,1 kcal/dia). A energia digestível e os nutrientes digestíveis totais 

(NDT) estão intimamente associados, dessa forma, podemos atribuir esse resultado ao menor valor de NDT 

(489,3 g de NDT/Kg de MS) verificado para o feno de capim braquiária. Diante do exposto acima, conclui-se 

que feno de Braquiária proporciona menor consumo de energia digestível em borregas Santa Inês. Fator esse, 

que diz respeito também a menor eficiência de utilização energética. 

Palavras-chave: Bioma; Eficiência alimentar; Ovinos; ;  
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Resumo:  

A utilização de subprodutos da agroindústria na alimentação de animais é uma importante alternativa produtiva 

e de sustentabilidade, sobretudo em sistemas de confinamento. A produção global de coco-da-baía (Cocos 

nucifera L.) corresponde a 61,52 milhões de toneladas de coco/ano, sendo o Brasil o quarto maior produtor 

mundial. Dentre os subprodutos gerados pelo processamento do coco-da-baía, destaca-se a película extraída 

do endosperma do fruto seco antes da elaboração do coco ralado. Esse subproduto do processamento do coco-

da-baía (SPC) possui elevados teores de lipídios (40% de extrato etéreo) e considerável teor de proteína (23% 

de proteína bruta). Com o presente estudo, objetivou-se avaliar os efeitos da inclusão de subproduto do 

processamento do coco (SPC) sobre o consumo dos nutrientes da ração de ovinos em confinamento. Foram 

utilizados cinco ovinos sem padrão racial definido, machos não castrados, com peso inicial médio de 25,5 ± 

1,68 kg, alojados em baias individuais. Utilizou-se delineamento em quadrado latino (5 × 5) com cinco 

tratamentos constituídos por níveis de inclusão de SPC na proporção de 0, 5, 10, 15 e 20% da matéria seca 

(MS) da dieta total. A relação volumoso:concentrado da dieta foi 30:70, o volumoso utilizado foi bagaço de 

cana-de-açúcar. Os animais foram alimentados à vontade, duas vezes ao dia. O ensaio teve duração de 105 

dias, com cada período constando de 15 dias de adaptação seguido de 6 dias de coleta de dados. Para estimar 

o consumo voluntário, as sobras foram recolhidas e pesadas diariamente. Foram estimados consumos de MS 

(CMS), matéria orgânica (CMO), proteína bruta (CPB), extrato etéreo (CEE), fibra em detergente neutro 

(CFDN), carboidratos não fibrosos (CCNF) e nutrientes digestíveis totais (CNDT) a partir da composição do 

alimento ofertado e das sobras. Os dados foram submetidos a análise de variância das regressões lineares e 

quadráticas. A inclusão do SPC decresceu linearmente (P<0,05) o CMS, bem como o CMO, CPB, CFDN, 

CCNF e CNDT, contudo, o CEE não foi influenciado (P>0,05). A inclusão de SPC na dieta de ovinos decresce 

o consumo de matéria seca e dos nutrientes da dieta, com exceção do extrato etéreo, portanto recomenda-se a 

inclusão moderada de SPC (5%) na matéria seca total da dieta de ovinos. 

Palavras-chave: coproduto; consumo de nutrientes; oleaginosa; resíduo da agroindústria;  
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Resumo:  

A produção e processamento de frutas têm crescido no mundo e, consequentemente, também a quantidade de 

resíduos gerados. Um subproduto que desperta interesse para uso em dietas para cordeiros, devido às suas 

características nutricionais, é o proveniente da despeliculagem do coco (Cocos nucifera L.). O processo para 

obtenção do coco ralado gera o resíduo da despeliculagem do coco-da-baía (SPC) que possui elevado teor de 

lipídios, considerável teor de proteína bruta e baixo teor de carboidratos não fibrosos. O objetivo com a 

presente pesquisa foi avaliar os efeitos da inclusão de subproduto do processamento do coco (SPC) sobre a 

digestibilidade aparente da matéria seca e dos nutrientes da ração de ovinos em confinamento. Foram utilizados 

cinco ovinos sem padrão racial definido, machos não castrados, com peso inicial médio de 25,5 ± 1,68 kg, 

alojados em baias individuais. Utilizou-se delineamento em quadrado latino (5 × 5) com cinco tratamentos 

constituídos por níveis de inclusão de SPC na proporção de 0, 5, 10, 15 e 20% da matéria seca (MS) da dieta 

total. A relação volumoso:concentrado da dieta foi 30:70, o volumoso utilizado foi bagaço de cana-de-açúcar. 

Os animais foram alimentados à vontade, duas vezes ao dia. O ensaio teve duração de 105 dias, com cada 

período constando de 15 dias de adaptação seguido de 6 dias de coleta de dados. Para estimar o consumo 

voluntário, as sobras foram recolhidas e pesadas diariamente. Para possibilitar a determinação dos coeficientes 

de digestibilidade, foi realizado coleta total de fezes com o auxílio de bolsas coletoras fixadas no animal. Os 

coeficientes de digestibilidade aparente da MS (DMSD), matéria orgânica (DMO), proteína bruta (DPB), 

extrato etéreo (DEE), fibra em detergente neutro (DFDN) e carboidratos não-fibrosos (DCNF) foram 

calculados conforme proposto por Silva & Leão (1979). As DMS e DMO decresceram linearmente (P<0,05) 

com a inclusão do SPC. A inclusão do SPC promoveu incremento quadrático (P<0,05) na DEE e DCNF, e não 

influenciou (P>0,05) a DFDN. Houve tendência (P = 0,08) para incremento quadrático da DPB, com valor 

máximo de 850 g/kg ingerido, estimado para o nível de inclusão de 7,8% do SC. A inclusão de SPC na dieta 

de ovinos decresce as digestibilidades da matéria seca e matéria orgânica, mas não influencia na DFDN. 

Portanto recomenda-se a inclusão moderada de SPC (5%) na matéria seca total da dieta de ovinos. 

Palavras-chave: coproduto; oleaginosa; resíduo da agroindústria; torta gorda;  
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Resumo:  

Dos 173 milhões de hectares de pastagens no Brasil, 117 milhões possuem taxa de lotação de 1UA/ha-1, 70% 

está em algum estágio de degradação e sob pastejo extensivo. A produção de gado de corte no país destaca-se 

pelo expressivo rebanho que possui destaque no mercado mundial, sendo a base genética dos animais 

puramente zebuína ou com algum gene presente. Há um significativo crescimento populacional e aumento da 

demanda por proteína de origem animal, aliados a mudança no comportamento do consumidor, que busca 

produtos nobres e saudáveis. O país destaca-se pela disponibilidade de áreas para crescimento na produção de 

alimentos e na busca de melhores índices na cadeia produtiva, a fim de atender a demanda interna e externa. 

Entre as estratégias passíveis de serem empregadas, está a implementação do cruzamento entre raças para 

produção de carne. Nesse sentido, a raça Belgian Blue originária da Bélgica é uma alternativa, são animais de 

dupla musculatura, alta eficiência alimentar, boa cobertura de carcaça e carne magra. Diante disto, objetivou-

se avaliar o desempenho de animais oriundos do cruzamento de touro Belgian Blue com vacas Nelore. O 

experimento foi feito a pasto nas fases de cria e recria, realizado na Fazenda Pedra Preta, em São Luís de 

Montes Belos/Goiás. Foram avaliados 29 fêmeas e 16 machos, em esquema fatorial 2×2 em delineamento 

inteiramente casualizado, com 4 tratamentos (animais de diferentes sexos - machos e fêmeas × diferentes meses 

de nascimento - novembro e janeiro). Foram avaliados o peso ao nascimento, 8 pesagens no decorrer do 

aleitamento, peso à desmama e 8 pesagens durante o período de recria. Dieta ad libitum de capim Urochloa 

Brizantha e suplemento mineral proteinado com consumo regulado em 0,1% do peso vivo, ajustado após cada 

pesagem. Observou-se diferença no peso ao nascimento entre fêmeas e machos, 39,70 kg e 43,60 kg 

respectivamente, pesos similares à desmama (205,18 kg e 209,14 kg), porém no peso ao final da recria, 

observou-se novamente diferença entre sexos, 311,67 kg em fêmeas e 410,87 kg em machos. Para o efeito mês 

de nascimento, houve diferença para peso à desmama e ao final do período da recria, animais nascidos em 

novembro tiveram pesos superiores aos nascidos em janeiro em ambos sexos. Animais oriundos do cruzamento 

entre as raças Belgian Blue e Nelore se mostraram como boa alternativa para produção de bovinos de corte 

submetidos às condições ambientais do centro-oeste goiano, tendo bom desempenho independente do sexo. 

Palavras-chave: bovinocultura de corte; nutrição animal; ganho de peso; pecuária;  
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Resumo:  

A ovinocultura é uma atividade que está amplamente difundida em todas as regiões do país, e com potencial 

para expansão no Nordeste com o uso de raças localmente adaptadas, tais como ovinos Morada Nova 

variedades vermelha (MNV) e branca (MNB). Essas variedades apresentam características benéficas como, 

precocidade, ganho de peso, além de conseguirem adaptar-se as condições ambientais que o semiárido 

apresenta. u-se com a pesquisa avaliar o desempenho de cordeiros de Morada Nova variedades vermelha e 

branca. A pesquisa foi realizada no Setor de Pequenos Ruminantes na Fazenda Experimental da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Foram utilizados 20 cordeiros Morada Nova, distribuídos em 

MNV (n=10) e MNB (n=10). Os cordeiros após o nascimento foram identificados e pesados. A pesagem foi 

realizada semanalmente do nascimento ao desmame, que ocorreu aos 90 dias. A partir da segunda semana de 

vida os cordeiros foram suplementados em sistema de creep feeding. A dieta foi composta de milho, farelo de 

soja e calcário. Foram avaliadas as características de peso ao nascimento (PesN), Peso do cordeiro ao desmame 

(PesCoDes), Peso do cordeiro aos 30 (PesCo30), 60 (PesCo60) e 90 dias (PesCo90), ganho de peso total (GPT), 

ganho médio de peso diário (GMPesD), Kilograma do cordeiro desmamado (KgCoDes). Os dados de 

distribuição normal foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

(P<0,05). Não houve diferença (P>0,05) entre os cordeiros MNV e MNB para as variáveis PesCoDes, PesCo60, 

PesCo90, GPT, GMPesD e KgCoDes. Diversos fatores de ambiente ligados ao genótipo, podem influenciar 

no desempenho das crias, assim como o tipo de parto sobre a variação do peso ao nascer e nas variáveis 

estudadas, já que animais oriundos de partos simples são mais pesados quando comparado com os de partos 

múltiplos, afetando diretamente o crescimento e desenvolvimento do animal. Os ovinos Morada Nova 

variedade branca é uma alternativa sustentável, para a produção de proteína animal no semiárido, no intuito de 

melhorar eficiência produtiva, bem como, a utilização destes para identificação de características de interesse 

econômico em programas de melhoramento genético.  

Palavras-chave: Produção; Ovinocultura; Variedades; Condições Ambientais; Desempenho 
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Resumo:  

As medidas corporais são ferramentas que auxiliam nos critérios de seleção das características de carcaça, 

principalmente nos quesitos de conformação e rendimentos de carcaça e de cortes cárneos. u-se com o presente 

estudo identificar as características morfométricas e índices produtivos de ovinos Morada Nova variedades 

vermelha (MNV) e branca (MNB). A pesquisa foi realizada no Setor de Pequenos Ruminantes, na Fazenda 

Experimental da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Foram utilizadas 20 ovelhas 

distribuídas em (MNV=10) e (MNB=10). As avaliações morfométricas foram realizadas quinzenalmente, a 

saber: altura de cernelha (AC), altura da garupa (AG), comprimento do corporal (CC), comprimento da garupa 

(CG), largura do peito (LP); altura do tórax (AT), largura do íleo (LGIL), largura do ísquio (LGIS), ângulo da 

garupa (ANG), profundidade do tórax (PRT). Foram calculados três índices de interesse produtivo: índice de 

proporcionalidade (IP= AG × 100/CC); índice de profundidade relativa do tórax (IPR = AC × 100/CC) e índice 

pélvico longitudinal (IPL = CG × 100/AC). Os dados foram submetidos a ANOVA e comparados pelo teste 

Tukey no programa R. Observou-se que as ovelhas MNB foram maiores nas amplitudes corporais de AC, CC, 

AG, LP, LGIS e AT, o que elucida ser uma variedade com porte físico maior, e possivelmente com uma melhor 

capacidade termorreguladora do que a variedade MNV. Para os índices de interesse produtivo, as ovelhas MNV 

apresentaram maiores valores para IP e IPL, evidenciando um bom desenvolvimento muscular na região de 

cortes nobres. As ovelhas MNB apresentaram maior IPR devido serem animais de maior porte. A identificação 

e seleção de características morfométricas torna-se imprescindível, uma vez o uso das variedades MNV e MNB 

em sistema de cruzamento poderá potencializar a raça Morada Nova para a produção de carne. 
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Resumo:  

A bovinocultura de corte (BC) nacional é desempenhada em todos os estados da federação, sendo responsável 

por 2,8% do PIB nacional, com uma lucratividade de R$ 243,18 bilhões em 2021. Sergipe, embora seja o 

menor Estado da federação, também possui na BC uma importante cultura produtiva. Contudo, dados 

produtivos e econômicos sobre essa cultura são escassos ou de difícil acesso no Estado. Assim, objetivou-se 

realizar levantamento junto a órgãos nacionais e estaduais sobre dados produtivos da BC estadual. A presente 

pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo junto a órgãos como 

IBGE, ABIEC, EMDAGRO e Secretária Estadual de Agricultura. Sergipe possuía em 2017 cerca de 93 mil 

estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 1.46 milhões de hectares, produzindo principalmente milho, 

gado de leite e corte. O rebanho bovino total (leite e corte) estadual em 2021 foi de 1.008.837 cabeças, destas 

a BC era representada por cerca de 707 mil cabeças. O estado produziu em 2021, cerca de 63 toneladas de 

carne, com o preço da arroba pago no mercado sergipano variando entre R$ 285 a 320,40. A idade média de 

abate no Estado é superior a 36 meses, o que prejudica a qualidade da carne. Em sua grande maioria (94%) os 

animais abatidos são provenientes de sistemas de produção a pasto, com pastagens de gramíneas do gênero 

brachiaria e panicum, em sua maioria. Observa -se a realização de suplementação mineral e/ou concentrada a 

base de farelo de milho, soja e torta ou caroço de algodão, produzidos localmente ou comprados de terceiros. 

A BC é desenvolvida no Vale da Contiguiba, região litoranea e agreste do Estado, composta por cidades como 

Maruim, Divina Pastora e Laranjeiras, além de cidades como Lagarto e Carira, que apresentam bons índices 

produtivos. As raças mais produzidas são a Nelore ou animais com graus de sangue Nelore (85% do rebanho 

de BC) e animais de outras raças, como Sindi, Gir, Guzerá e Santa Gertrudes. O Estado não possui abatedouros 

com serviços de inspeção federal, contendo apenas 3 abatedouros com serviços de inspeção estadual, dois em 

Itabaiana e um em Propriá, o que dificulta o escoamento da produção para exportação e até para estados 

vizinhos. A BC Sergipana possui grande importância no setor agropecuário estadual, contudo é necessário 

haver maior investimento nos sistemas de produção, com implementação de sistemas mais tecnificados e 

implementação de abatedouro inspecionado pelos órgãos federais. 
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Resumo:  

A maior bacia leiteira caprina é responsável por 32% da produção nacional e está situada na região Nordeste, 

onde predomina o clima semiárido. Nesta região é comum o uso de forragens conservadas associados a palma 

forrageira (PF) na alimentação animal. Diante disso o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes 

fontes de volumosos associados a PF na alimentação de cabras leiteiras. O experimento foi realizado na Estação 

Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco localizado em Sertânia e seguiu as orientações do 

Comitê de Ética do Uso de Animais de Experimentação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram 

utilizadas 12 cabras da raça Saanen (Peso corporal: ± 60kg; Produção: 4 kg de leite/dia), distribuídas de acordo 

com a produtividade em 3 quadrados Latinos 4 x 4, sendo 4 animais, 4 tratamentos e 4 períodos experimentais. 

Cada período experimental durou 21 dias, sendo os últimos 7 para coleta de dados e amostras. As dietas foram 

formuladas de acordo com as recomendações do NRC (2007) para atender as exigências dos animais e os 

tratamentos consistiram em silagem de sorgo, silagem de milho, feno de pangolão e bagaço de cana-de-açúcar 

associados com PF e concentrado. Foram avaliados o consumo voluntário e digestibilidade aparente dos 

nutrientes, comportamento ingestivo, produção e composição do leite corrigida para 3,5% de gordura. Os 

dados foram analisados utilizando-se o procedimento Mixed do programa Statistical Analisys System (SAS, 

2009). Não houve diferença entre as fontes de fibra para consumo (P>0,05) de matéria seca (2,58 kg/dia), 

matéria orgânica (2,30 kg/dia), proteína bruta (0,385 kg/dia), extrato etéreo (0,170 kg/dia), fibra em detergente 

neutro (0,895 kg/dia), carboidratos não fibrosos (0,858 kg/dia) e energia metabolizável (5,66 Mcal/dia). Além 

disso, as fontes de fibra não influenciaram a digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes (P>0,05). A 

associação da palma com silagens de milho e sorgo, feno de pangolão e bagaço de cana não alterou a produção 

de leite, produção de leite corrigida para 3,5% de gordura e corrigida para energia (2,78; 2,53 e 2,55 kg/dia, 

respectivamente), além da composição do leite (P>0,05). Não foram observadas alterações no comportamento 

ingestivo (P>0,05). Quaisquer fontes de fibra avaliadas são recomendadas. 

Palavras-chave: Caprinocultura leiteira; fibra; semiárido; forragem conservada;  
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Resumo:  

Os sistemas de criação extensivo e semi-intensivo predominam na caprinocultura no Nordeste. No geral, os 

animais percorrem amplas áreas com grande variação de pastagens, fatos que dificultam a determinação do 

valor nutricional dos constituintes da dieta. A partir disto, a avaliação do líquido ruminal dos animais criados 

neste tipo de sistema, pode ser útil para inferir a qualidade da alimentação ingerida. u-se determinar os efeitos 

de dietas restritivas nos líquido ruminal, mimetizando condições semelhantes às encontradas nas pastagens de 

caatinga do Nordeste. Foram utilizados 25 caprinos, castrados, um ano de idade. Os animais receberam dieta 

balanceada em 2,8% do peso vivo, composta de feno de braquiária, farelo de milho e farelo de soja; água e sal 

mineral. Após adaptação, foram distribuídos em 5 grupos e submetidos a restrição nutricional por 42 dias: 

dieta hipoprotéica/isoenegética de 20% (A), 40% (B) e, isoprotéica/hipoenergetica de 20% (C), 40% (D), e 

ainda, hipoenergética/hipoprotéica em 30% (E). As amostras do liquido ruminal foram coletadas por meio de 

sonda oro-gástrica, semanalmente, 3 horas após a oferta do alimento, no total 7 coletas. Foram aferidos pH, 

tempo de redução ao azul de metileno (RAM), tempo de sedimentação e flutuação (TAS) e número de 

protozoários no líquido ruminal. A análise estatística foi processada com Statistical Analysis System - SAS. O 

pH do líquido ruminal manteve-se dentro dos valores normais. Deve-se levar em consideração, que a dieta era 

composta por 50% de volumoso, fator que estimulava a mastigação, salivação e ruminação, favorecendo a 

estabilidade do pH do rúmen. Também não foram observadas observações no RAM. Quanto TAS houve 

diferença a partir da quinta semana no tratamento B, onde a baixa ingestão de proteína acarretou em diminuição 

da degradação da fibra. A restrição prolongada da proteína comprometeu a ação microbiana. Houve redução 

no número de protozoários com a baixa ingestão de energia e de proteína a partir da terceira semana, 

acontecimento relacionado a redução da quantidade de bactérias. A energia limita a população de protozoários. 

A redução de energia e proteína nos níveis 20, 30 e 40% em caprinos criados em confinamentos pelo tempo 

de 42 dias, promoveram alterações nas características do líquido ruminal. No entanto essas alterações não 

foram capazes de causar danos as atividades do rúmen, dado que, os valores encontrados estiveram dentro dos 

padrões determinados para ruminantes.  

Palavras-chave: Restrição nutricional; restrição energética; Restrição proteica; microbiota ruminal; caatinga 
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Resumo:  

O uso de ureia como fonte de nitrogênio tem sido utilizado para substituir fontes de proteína verdadeira em 

sistema de confinamento, porém, é preciso otimizar seu uso para ser liberada de forma gradativa no ambiente 

ruminal. Assim, objetivou-se avaliar as características de carcaça de ovinos alimentados com ureia protegida 

com diferentes proporções de cera de carnaúba e gordura vegetal. Foram utilizados 32 ovinos mestiços de 

Santa Inês com peso corporal inicial médio de 18 kg, durante 70 dias confinados, sendo 15 dias para adaptação. 

Os tratamentos consistiram na inclusão de ureia de liberação lenta (ULL) protegida em matriz lipídica em três 

proporções de cera de carnaúba: gordura vegetal (ULL 70:30, ULL 50:50 e ULL 30:70; na proporção 3:1 entre 

encapsulante: encapsulado) comparada a ureia livre (UL) como tratamento controle. Os ovinos foram mantidos 

em baias individuais, e receberam ainda nas dietas grão de milho, farelo de soja, sal mineral e volumoso à base 

de BRS capiaçu em uma proporção volumoso: concentrado 40:60. Para o abate, os animais foram submetidos 

a jejum de dieta sólida por 16 horas. Após o jejum, os animais foram pesados, obtendo-se o peso corporal ao 

abate (PCA) e após a evisceração, as carcaças foram pesadas, obtendo-se o peso da carcaça quente (PCQ) e 

calculado o rendimento de carcaça quente (RCQ). As carcaças foram refrigeradas a 4°C por 24 horas, em 

câmara fria, e mensurado o peso da carcaça fria (PCF), a perda de peso por resfriamento (PPR) e rendimento 

de carcaça fria (RCF). A espessura de gordura de cobertura foi mensurada com paquímetro digital. O 

experimento foi realizado em blocos casualizado, com quatro tratamentos e oito repetições, onde os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o PROC 

MIXED do programa SAS, a 5% de probabilidade. Os ovinos alimentados com UL apresentaram maiores 

PCA, PCQ, PCF, PPR, RCF, RCQ e espessura de gordura de cobertura em comparação aos animais recebendo 

ULL independentemente da proporção cera: gordura vegetal do encapsulado (P <0,05). Entretanto, os animais 

que recebiam ULL na proporção 30:70 (cera: gordura) apresentaram maior de gordura de cobertura (1,16 mm) 

em relação as demais ULL (P <0,05) e não diferindo da UL. O uso de ULL com gordura vegetal associada a 

maiores (> 30%) proporções de cera de carnaúba como encapsulante não é recomendada em substituição a UL 

pois reduz o peso e rendimentos dos componentes da carcaça de ovinos. 

Palavras-chave: Componentes de carcaça; Liberação lenta; Nitrogênio amoniacal; Ruminantes;  
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Resumo:  

A ureia é um ingrediente comumente utilizado na dieta de ruminantes como fonte de nitrogênio não proteico, 

configurando-se como uma alternativa para substituir fontes de proteína verdadeira, reduzindo custos. Para 

evitar rápida solubilização no rúmen, o uso de lipídeos saturados é promissor para a técnicas de encapsulação 

promovendo retenção de ureia na sua matriz e uma liberação mais lenta no rúmen. u-se avaliar o efeito da 

inclusão de ureia protegida com cera de carnaúba e gordura vegetal sobre o desempenho produtivo de ovinos. 

Foram utilizados 32 ovinos mestiços de Santa Inês com peso corporal inicial médio de 18 kg, durante 70 dias 

de confinamento, sendo 15 dias de adaptação. Os ovinos alocados em baias individuais, receberam dietas com 

uma proporção volumoso: concentrado 40:60, formuladas para atender as exigências de ganho de 200 g/dia. 

Os tratamentos consistiram na inclusão de ureia de liberação lenta (ULL) protegida em matriz lipídica em três 

proporções de cera de carnaúba: gordura vegetal (ULL 70:30, ULL 50:50 e ULL 30:70; na proporção 3:1 entre 

encapsulante: encapsulado comparada a ureia livre (UL) como tratamento controle. Os ovinos foram pesados 

após período de jejum prévio de 16 horas no início e ao final do experimento para determinar o ganho de peso 

médio diário, ganho de peso total e peso final. O experimento foi realizado em blocos casualizado, com quatro 

tratamentos e oito repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, utilizando o PROC MIXED do programa SAS, a 5% de probabilidade. O uso de UL 

proporcionou um maior ganho médio diário (GMD), 189 g/dia, resultando em maior ganho de peso total, 10,3 

kg, e maior peso final dos animais ao abate, 29,7 kg, comparado com os tratamentos utilizando ULL, 

independentemente da proporção (P <0,05). Não houve diferença entre os animais tratados com ULL para 

GMD e ganho de peso total (P >0,05). Na inclusão de 6% de ULL, a quantidade de ureia ofertada na dieta foi 

de 2% na MS da dieta total, o que para ovinos é alto, e assim promoveu regulação no consumo dos ovinos e 

refletiu diretamente no ganho de peso dos animais. O uso de gordura vegetal associada a cera de carnaúba 

como encapsulante para ULL em substituição a UL não é recomendado pois interferiu negativamente no 

desempenho dos animais comparado a UL. 

Palavras-chave: Amônia; Encapsulação; Ganho de peso; Proteção; Ruminantes 
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Resumo:  

A caprinocultura no Nordeste brasileiro é predominantemente realizada nos sistemas de criação extensivo e 

semi-intensivo. Devido ao vasto espaço percorrido durante o forrageamento e a variabilidade de forragem 

existente na Caatinga, é difícil determinar os nutrientes ingeridos. Assim, a avaliação do perfil proteico e 

energético dos animais criados na condição, pode inferir os nutrientes obtidos na dieta. u-se determinar o perfil 

energético e proteico de caprinos submetidos a dietas restritivas. Foram utilizados 25 caprinos, castrados, um 

ano de idade. Os animais receberam dieta balanceada em 2,8% do peso vivo, composta de feno de braquiária, 

farelo de milho e farelo de soja; água e sal mineral. Após adaptação, foram distribuídos em 5 grupos e 

submetidos a restrição nutricional por 42 dias: dieta hipoprotéica/isoenegética de 20% (G1) e 40% (G2); 

isoprotéica/hipoenergética de 20% (G3) e 40% (G4); e hipoenergética/hipoprotéica em 30% (G5). Sangue 

venoso foi coletado antes da restrição T0, 24h após a restrição T1, 72h T3, e, sucessivamente durante seis 

semanas T7, T14, T21, T28, T35 e T42. Para determinar perfil energético, mensurou-se glicose (GLI), 

triglicerídeos (TRI) e colesterol (COL) e, ureia, proteínas total (PT) e albumina para proteico. As análises 

foram processadas em bioquímico automático. A GLI elevou em T1 e retornou à normalidade nos tempos 

restantes. O efeito agudo da restrição pode ter ativado mecanismos compensatórios e proporcionado maior 

disponibilidade da GLI. Quanto ao COL, baixa concentração foi verificada a partir do T14 nos grupos G3, G4 

e G5, resultado da baixa síntese desse metabólito no fígado. Houve redução dos TRI no G3, G4 e G5. Os 

grupos G1 e G2 apresentaram redução na ureia a partir do T7, e no T35 em todos os tratamentos. A ureia 

expressa restrições prolongadas. As PT mantiveram dentro da normalidade nos tratamentos G1, G2, G3 e G4. 

No entanto, no tratamento G5, no T21, isso não ocorreu, por ser tratamento mais desafiador. A albumina é 

considerado um indicador sensível à variação da proteína. Ficou evidente quando seus níveis caem nos 

tratamento G1, G2 e G5 no T28. O baixo consumo de proteína na dieta resultou em sua baixa concentração. O 

presente estudo evidencia que o sangue é um meio adequado para avaliar o perfil nutricional de caprinos 

submetidos a restrição alimentar. O COL e os TRI são bons marcadores energéticos. A albumina, PT e ureia 

como marcadores proteicos, sendo esta adequada nas restrições prolongadas. 

Palavras-chave: Restrição nutricional; restrição energética; Restrição proteica; bioquímicas clínica; caatinga 
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Resumo:  

Dentre os componentes dos alimentos os lipídeos servem para balancear a energia das dietas que precisam de 

um alto valor energético, essas fontes lipídicas que vem sendo muito usada em estudos e por produtores são 

os óleos vegetais como soja e girassol, com tudo outra fonte lipídica com potencial de uso é óleo residual de 

fritura que é considerado um resíduo e um potente agente poluidor. Assim sendo, objetivou-se com esse estudo 

avaliar a inclusão de três fontes de óleos vegetais na alimentação de ovinos sobre consumo, e digestibilidade 

da matéria seca. Foram utilizados 12 cordeiros, sem raça definida, não castrados (45,00 ± 8 kg de peso corporal, 

9 ± 0,5 meses de idade), distribuídos em um delineamento experimental em triplo quadrado latino 4x4, cada 

período teve a duração de 20 dias, sendo de 15 dias de adaptação e 5 dias de coletas de dados. Os tratamentos 

avaliados consistiram na adição de 2% de um dos seguintes óleos na dieta: óleo de soja (OS), óleo de girassol 

(OG) e óleo residual de frituras (ORF) e um tratamento controle com grãos de soja crua (CONT). Os animais 

foram alojados em gaiolas metabólicas providas de cocho e bebedouro individual foram alimentados com dieta 

total duas vezes ao dia, visando sobras de 10% de modo a garantir consumo ad libidum. As dietas foram 

balanceadas para atender a ganhos de peso de 200 g/dia, isonitrogenadas (15%PB) e com uma relação 

volumoso: concentrado de 40:60 sendo utilizado como fonte volumosa o feno de Avena sativa e como 

concentrado milho moído, soja em grão e mistura mineral. Sobras e fezes foram coletadas e pesadas entre 16° 

e 18° dia de cada experimento, para determinação do consumo (CMS) e digestibilidade da matéria seca (DMS). 

As diferentes fontes lipídicas não afetaram o CMS (média 1170 g de MS/animal/dia) e a DMS (média 794 

g/Kg de MS). Este fato mostra que as diferentes fontes lipídicas não exerceram efeito tóxico no ambiente 

ruminal, permitindo dessa maneira o crescimento dos microrganismos e consequente boa degradação da MS. 

No entanto, o CMS foi abaixo ao predito (1400 g de MS/animal/dia). Tal fato se dá pela diferença nas 

condições genéticas dos animais e climatológicas que divergem das condições em que foram geradas as 

informações contidas nas tabelas de recomendação. Assim sendo, conclui-se que o óleo residual de frituras é 

uma fonte energética com alto potencial de uso e com baixo custo. 

Palavras-chave: lipídeos; densidade energética; Residual de Fritura; ;  
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Resumo:  

O controle de verminose é essencial na ovinocultura, e para garanti-lo os criadores têm utilizado vermífugos 

comerciais indiscriminadamente. Como alternativa, plantas medicinais podem ser utilizadas, sendo a 

conhecida como mastruz (Chenopodium ambrosioides) empregada amplamente como vermífugo natural. 

Deste modo, objetivou-se com este estudo avaliar a eficácia da infusão de Chenopodium ambrosioides na 

redução da taxa de eclodibilidade de ovos (TEO) em parasitas de ovinos em estudo in vitro. A TEO foi avaliada 

em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições e seis tratamentos, sendo um controle 

positivo (Thiabendazole 0,5mg/ml), um controle negativo (água destilada) e quatro concentrações de infusão 

de mastruz (6%,12%,18% e 24%) A infusão foi preparada com 20g de folhas e sementes de mastruz, secas ao 

sol em um litro de água a 100°C. Para recuperação dos ovos, foi coletado fezes diretamente do reto de 5 ovelhas 

com OPG positivo, as amostras foram foram lavadas, e passaram pelo processo de filtragem em peneiras de 

250 µm, 150 µm, 75 µm e 38 µm. Em seguida transferiu-se os ovos para placas de cultivo com 24 poços 

(aproximadamente 100 ovos/poço), quatro para cada tratamento (controle positivo, controle negativo, 6%, 

12%, 18% e 24% de infusão de mastruz). Os ovos foram mantidos em BOD a 23 °C por 48 horas, em seguida 

foi realizada a contagem de ovos e larvas L1 em microscópio invertido. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Duncan com 5% de significância, utilizando o pacote 

ExpDes.pt do software RStudio. O coeficiente de variação encontrado para a TEO foi baixo (8,33%) 

demonstrando homogeneidade nos dados. Foi observada diferença estatística (P<0,05) entre os tratamentos, 

com o controle positivo apresentando uma taxa menor (8,96%) do que o controle negativo (83,34%). Já o 

controle negativo não diferiu de nenhuma das concentrações testadas, que foram de 83,21%, 86,57%, 90,62% 

e 90,08% para as concentrações de Mastruz de 6%,12%,18% e 24% respectivamente. A técnica utilizada de 

desidratação do mastruz, com exposição direta à radiação solar, pode ter inativado o ascaridol. Outro fator que 

pode ter afetado a eficácia dos tratamentos foram as concentrações utilizadas. Portanto, o uso da planta 

Chenopodium ambrosioides em infusão como anti-helmíntico em ovinos não se mostrou eficaz, sendo 

recomendado novos estudos com a planta com diferentes formas de preparação do extrato e concentrações. 

Palavras-chave: Anti helmíntico; Fitoterápico; OPG; Taxa de Eclodibilidade;  
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Resumo:  

A palma forrageira destaca-se por ser composta por aproximadamente 90% de água, o que garante saciedade 

aos rebanhos em regiões com limitação quantitativa e qualitativa desse nutriente, indispensável para 

manutenção e adequado funcionamento do organismo. Com isso, objetivou-se avaliar os parâmetros 

hematológicos de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte exclusiva de água. O experimento 

foi realizado na Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. Foram utilizados 35 caprinos mestiços, 

distribuídos aleatoriamente em 5 tratamentos, sendo constituídos por 2 níveis de palma forrageira (25% ou 

55%), cada nível com ou sem acesso à água de dessedentação, mais um tratamento controle. Todos os 

tratamentos receberam relação volumoso:concentrado de 80:20. As amostras de sangue foram coletadas no 

meio do período experimental, por meio de punção da veia jugular. As variáveis foram submetidas à análise 

estatística utilizando DIC em esquema fatorial 2 x 2 + 1, através do SAS 9.1. Os valores do hematócrito 

(27,53%), hemoglobina (9,15g/dL) e hemácias (14,75/mm3) não apresentaram diferença para nenhum dos 

tratamentos estudados. Os índices hematimétricos (VCM e HCM) foram menores nos animais do controle 

(17,75fL e 5,89ug/mL, respectivamente), em relação a média dos demais tratamentos (18,90fL e 6,28ug/mL). 

Os valores encontrados para leucócitos apresentaram significância (P<0,05) para o contraste controle x fatorial, 

onde os animais do tratamento controle (8416/mm3) apresentaram valor inferior aos demais tratamentos 

(11377/mm3). Caprinos alimentados com 25% de palma, independente se recebiam água ou não, apresentaram 

linfócitos mais altos (4097/mm3) em relação aos que recebiam 55% de palma na dieta (3424/mm3). Os animais 

do tratamento controle apresentaram as menores taxas de linfócitos (2679/mm3). Embora tenha havido 

oscilações, as concentrações de linfócitos permaneceram dentro dos limites recomendados para a espécie 

caprina (2000 a 9000/mm3). Caprinos alimentados com 25% de palma obtiveram maiores índices de 

eosinófilos e monócitos, em relação aos que recebiam 55% e não houve efeito da oferta ou não de água. Todos 

os parâmetros hematológicos permaneceram dentro dos limites recomendados para a espécie caprina. Conclui-

se que a palma forrageira, na proporção de 25% ou 55%, pode substituir a água de dessedentação sem afetar 

os parâmetros hematológicos de caprinos, tornando-se uma estratégia para saciar os rebanhos em regiões com 

escassez de água. 

Palavras-chave: cactácea; hematologia; pequenos ruminantes; ;  
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Resumo:  

Os lipídios constituem um recurso amplamente utilizado na alimentação animal, sendo utilizada para balancear 

a energia de dietas que necessitam de um alto valor energético. Na alimentação animal, as fontes lipídicas 

provem maior parte dos grãos oleaginosos cultivadas amplamente em todo o território brasileiro como a soja 

e outras em menor proporção, mas alternativamente cultivadas em épocas diferentes, como a canola e o 

crambe. O crambe menos conhecido, apresenta um grande espectro de utilização desde como lubrificante 

industrial e anticorrosivo, na fabricação de nylon e plásticos, na produção de borracha sintética, na indústria 

farmacêutica e cosmética até a utilização na alimentação de animais ruminantes. u-se nesta pesquisa avaliar o 

efeito de diferentes fontes lipídicas oleaginosas (grão de soja, canola e crambe) no perfil de ácidos graxos dos 

músculos longissimus de cordeiros terminados em confinamento. Foram utilizados 24 cordeiros inteiros sem 

raça definida, peso inicial de 22,98±4,24 kg com dieta total com 75% de concentrado e 25% de volumoso, 

fornecida duas vezes por dia ad libitum, e abatidos aos 70 dias experimentais. Após o abate as carcaças foram 

resfriadas durante 24horas e posteriormente retiradas amostras do músculo Longissimus thoracis, 

acondicionadas in natura em placas de Petri e secas em liofilizador para as análises de composição dos ácidos 

graxos. Foram somados os totais de ácidos graxos saturados, insaturados, monoinsaturados, poli-insaturados e 

calculadas as suas relações. O mesmo procedimento foi adotado para o ácido graxo ômega 6 e ômega 3. Os 

dados das variáveis avaliadas foram submetidos à análise de variância e teste de médias ao nível de 5% de 

probabilidade. A dieta com canola apresentou maior proporção (P= <0,0001) de ácidos graxos saturados totais 

e relação ω6-ω3 e menor proporção (P= <0,0001) de ácidos graxos insaturados totais. A maior concentração 

de ácido oleico (C18:1) foi observada na carne proveniente dos cordeiros alimentados na dieta com canola e 

crambe, já a maior concentração de ácido linoleico conjugado - CLA (C18:2) foi observada na carne 

proveniente da dieta com grão de soja. A concentração de ácido eicopentaenoico (ω3) não variou na carne em 

função das dietas avaliadas. O uso dos grãos de canola e crambe em comparação ao grão de soja na dieta de 

cordeiros em terminação trazem modificações no perfil dos ácidos graxos que podem ser importantes para uso 

estratégico na melhoria da qualidade da carne. 

Palavras-chave: Cordeiros; densidade energética; perfil lipídico; qualidade da carne;  
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Resumo:  

A carne de cordeiro vem se destacando e apresentando uma demanda significativa no país. Com vista na 

redução dos custos de produção a silagem de gergelim (Sesamum indicum L.) apresenta potencial de uso, sendo 

uma espécie considerada resistente à seca, produzindo com baixa precipitação pluviométrica. Assim, 

objetivou-se avaliar parâmetros bioquímicos de cordeiros recebendo diferentes níveis de silagem de gergelim. 

Material e O experimento foi conduzido no setor de pequenos ruminantes e no Laboratório de Nutrição Animal 

da Universidade Federal do Piauí, localizado no município de Bom Jesus-PI. Quarenta cordeiros (Santa Inês 

× Dorper), castrados, com peso inicial de 20 kg foram utilizados. Utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados e os tratamentos foram constituídos de níveis de substituição da silagem de milho pela silagem 

de gergelim (0, 33, 67 e 100% na matéria seca). Foram determinadas as variáveis de consumo e desempenho, 

assim como os metabólitos sanguíneos (mineral, proteico e energético). Resultados e Discussão: As dietas 

experimentais apresentaram-se isoproteicas. Esses resultados mostram a qualidade e boa aceitabilidade da 

silagem de gergelim pelos animais, além da manutenção do ganho em peso diário. Observando os valores dos 

parâmetros bioquímicos verificou-se alteração (P<0,05) apenas valores de fósforo. Os demais metabólitos 

minerais, proteicos e energéticos não foram influenciados (P>0,05). A não influencia da silagem de gergelim 

sobre equilíbrio entre o ingresso, o egresso e a metabolização dos nutrientes no tecido animal a torna uma fonte 

alimentar alternativa capaz de promover desempenho satisfatório, com redução dos custos de produção por se 

tratar de planta que responde positivamente às condições edafoclimáticas das regiões tropicais áridas e 

semiáridas. Uso da silagem de gergelim não promoveu alterações bioquímicas capazes de comprometer o 

desempenho dos ovinos. 

Palavras-chave: Alimentos alternativos; Conservação; Ovinos; Parâmetros bioquímicos; Semiáridos 
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Resumo:  

O uso de alimentos alternativos na dieta de animais ruminantes faz-se necessário quando objetiva-se a redução 

dos custos de produção. Assim, o uso da silagem de gergelim destaca-se por ser boa fonte de nutrientes. Além 

disso, o gergelim é uma espécie considerada resistente à seca, podendo produzir com um mínimo de 

precipitação pluviométrica, sendo boa opção de volumoso em regiões tropicais áridas e semiáridas. Assim, 

objetivamos avaliar as correlações entre consumo e desempenho com os parâmetros metabólitos de ovinos 

submetidos a diferentes níveis de silagem de gergelim em substituição à silagem milho. Material e O 

experimento foi conduzido no setor de pequenos ruminantes e no Laboratório de Nutrição Animal da 

Universidade Federal do Piauí, localizado no município de Bom Jesus-PI. Quarenta cordeiros (Santa Inês × 

Dorper), castrados, com peso inicial de 20 kg foram utilizados. Utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados e os tratamentos foram constituídos de níveis de substituição da silagem de milho pela silagem 

de gergelim (0, 33, 67 e 100% na matéria seca). Foram determinadas as variáveis de consumo e desempenho 

assim como os metabólitos sanguíneos (mineral, proteico e energético). Consequentemente, foi analisado o 

estudo das correlações de Pearson entre as variáveis. Resultados e Discussão: As dietas experimentais 

apresentaram-se isoproteicas, com semelhantes teores de carboidratos totais e não fibrosos. Percebeu-se que 

os indicadores metabólicos em estudo não foram alterados com intensidade em função do consumo e 

desempenho animal. Assim, as dietas à base de silagem de gergelim em substituição à silagem de milho 

manteve o equilíbrio entre o ingresso, o egresso e a metabolização dos nutrientes no tecido animal, o qual 

reflete a homeostasia. Verificou-se também que o uso da silagem de gergelim pode ser amplamente utilizada 

na produção de ruminantes em regiões tropicais áridas e semiáridas, uma vez que essa cultura é pouco exigente 

em água e fertilidade do solo. As baixas correlações entre os parâmetros de consumo e desempenho com os 

metabolitos sanguíneos mostra a capacidade da silagem de gergelim em substituir a silagem de milho sem 

alterar o metabolismo animal. 

Palavras-chave: Alimentos alternativos; Conservação; Metabólicos; Ovinos; Semiáridos 
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Resumo:  

O período de transição é caracterizado por mudanças anatômicas, fisiológicas, hormonais que comprometem 

o equilíbrio homeostático do organismo. Assim como nos bovinos, as búfalas passam por um período crítico 

de transição incluindo as adaptações fisiológicas e são acometidas pelo balanço negativo de nutrientes, 

tornando-se susceptíveis a doenças metabólicas que levam à diminuição da produtividade ou alterações na 

sanidade. Contudo, ainda são escassos trabalhos avaliando os efeitos de diferenças de raças e do escore de 

condição corporal ao parto (ECCP) no hemograma em búfalas. u-se avaliar a influência do ECCP sobre o 

hemograma completo em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo durante o período de transição. Foram 

utilizadas 20 búfalas Mediterrâneo (568 ± 16 kg PC ± DP) e 15 Murrah (496 ± 35 kg PC ± DP), todas gestantes 

e multíparas. Baseado no ECCP, os animais foram divididos em duas classes dentro dos grupos raciais 

avaliados: MEC1 e MEC2 (búfalas Mediterrâneo com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 9) e 2,51 - 3,51 (n = 11), 

respectivamente) e, MUC1 e MUC2 (búfalas Murrah com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 8) e 2,51 - 3,51 (n = 7), 

respectivamente). As amostras de sangue foram coletadas nos períodos pré-parto (-21; -14; -7), parto e pós-

parto (+7; +14 e +21 dias) sendo imediatamente refrigeradas para posteriores avaliações do hemograma, 

concentração média de hemoglobina corpuscular - C.H.C.M, e volume corpuscular médio - V.C.M.). Houve 

efeito de semana no hematócrito (P = 0,005), neutrófilos segmentados (P<0,001) e linfócitos (P = 0,009), 

durante o período pré-parto. Houve efeito de ECCP no hematócrito (P = 0,010), CHCM (P = 0,041), neutrófilos 

segmentados (P = 0,028) durante o período pré-parto. Da mesma forma, houve efeito do ECCP sobre e CHCM 

(P = 0,029) e eosinófilos (P = 0,014) no período pós-parto. Assim, os grupos Mediterrâneo e Murrah com alto 

ECCP apresentaram maior hematócrito e eosinófilos do que os animais dos grupos baixo ECCP. Em contraste, 

os grupos Mediterrâneo e Murrah com alto ECCP exibiram MCHC menor do que os animais dos grupos baixo 

ECCP. Houve interação entre semana e raça na hemoglobina (P = 0,002) no pós-parto. Houve interação entre 

raça e ECCP para linfócitos (P = 0,032) durante o período pós-parto e plaquetas durante os períodos pré e pós-

parto (P = 0,009 e P = 0,004), respectivamente. O hemograma completo em búfalas Murrah e Mediterrâneo é 

alterado pelas raças e escore de condição corporal ao parto durante o período de transição.  

Palavras-chave: bubalinos; células sanguíneas ; grupos raciais; mobilização de reservas;  
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Resumo:  

O período de transição é caracterizado por redução da ingestão de alimentos, aumento do crescimento fetal e 

adaptações homeorréticas, incluindo a mobilização de reservas corporais. Dessa forma, torna-se importante a 

avaliação e utilização do escore de condição corporal de modo que sejam estabelecidas técnicas adequadas de 

gestão de produção. Além disso, os metabólitos urinários têm sido utilizados principalmente como auxiliares 

do diagnóstico clínico, como forma de avaliação dos rebanhos com diferentes índices produtivos e 

reprodutivos, indicando desequilíbrios nutricionais e metabólicos neste período. Apesar disso, poucos estudos 

foram conduzidos até o momento para avaliar o efeito do escore de condição corporal (ECC) e das diferenças 

raciais em búfalas durante o período de transição nos metabólitos urinários manejadas em condições tropicais. 

u-se avaliar a influência do escore de condição corporal ao parto (ECCP) sobre as concentrações de metabólitos 

urinários em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo durante o período de transição. Foram utilizadas 20 

búfalas Mediterrâneo (568 ± 16 kg PC ± DP) e 15 Murrah (496 ± 35 kg PC ± DP), todas gestantes e multíparas. 

Baseado no ECCP, os animais foram divididos em duas classes dentro dos grupos raciais avaliados: MEC1 e 

MEC2 (búfalas Mediterrâneo com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 9) e 2,51 - 3,51 (n = 11), respectivamente) e, 

MUC1 e MUC2 (búfalas Murrah com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 8) e 2,51 - 3,51 (n = 7), respectivamente). As 

amostras de urina foram coletadas de todas as búfalas aproximadamente quatro horas após o fornecimento da 

alimentação no turno matutino por meio de micção espontânea para posteriores avaliações de pH urinário, 

cloro, fósforo, cálcio, ureia e ácido urico. Houve efeitos de semanas nas concentrações de cálcio (P = 0,007) e 

ácido úrico (P = 0,049) durante o período pré-parto. Houve efeito da raça nas concentrações urinárias de ácido 

úrico (P = 0,033) durante o período pré-parto. Assim, os búfalos Murrah apresentaram maiores concentrações 

urinárias de ácido úrico do que os animais da raça Mediterrâneo. Houve interação entre semana x raças nas 

concentrações de cloro (P = 0,026) no pósparto e ureia (P = 0,040) no pré-parto. As concentrações de 

metabólitos nas urinas em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo são influenciadas pelas raças e semanas, 

porém não sofrem influência do escore de condição corporal ao parto durante o período de transição.  
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Resumo:  

Os períodos de menor disponibilidade e qualidade de alimentos promove a criação de caprinos em sistema 

intensivo. Este sistema é uma estratégia que permite incrementar a produção do leite, mantendo-a constante 

em quantidade e qualidade ao longo do período produtivo. Entretanto, este sistema está associado com elevação 

nos custos de produção. Para reduzir o custo, utilizam-se alimentos não convencionais. A torta de licuri (TL) 

tem potencial para utilização na alimentação animal. u-se avaliar os efeitos da inclusão da TL em dietas para 

cabras em lactação sobre o consumo e digestibilidade de nutrientes. Material e métodos: O experimento foi 

conduzido com 12 cabras em lactação, 8 Saanen e 4 Anglo-Nubiana, distribuídas em delineamento em 

quadrado latino 4 x 4 triplicado, referente a quatro níveis de inclusão da TL (0, 67, 133 e 200 g/kg na MS). O 

volumoso utilizado foi a silagem de milho e a proporção volumoso:concentrado foi de 60:40. O consumo foi 

calculado pela diferença entre a quantidade do componente presente no alimento fornecido e àquela encontrada 

nas sobras. A estimativa da digestibilidade aparente total foi determinada pela proporção do alimento ingerido 

que não foi recuperado nas fezes. Os coeficientes de digestibilidade (CD) da matéria seca (MS), proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN) e extrato etéreo (EE) foram calculados da seguinte forma: CD= [(kg 

da fração ingerida - kg da fração excretada)] / (kg da fração ingerida) x 100. Os efeitos dos níveis de inclusão 

da TL foram avaliados por ajuste de contrastes ortogonais no qual considerou-se o nível de 5% de 

probabilidade. Resultados e discussão: A inclusão da TL não influenciou no consumo de MS, porém, 

promoveu acréscimo no consumo de FDN, e FDN potencialmente digestível e decresceu os consumos de EE 

e carboidratos não fibrosos (CNF). Houve redução da digestibilidade da MS e aumento na da FDN. A TL foi 

moída para ser adicionada à dieta. Assim, apesar do alto teor de FDN da TL, a forma física desta não 

influenciou a retenção ruminal da dieta, refletindo na semelhança no consumo de MS. O aumento no consumo 

de FDN e redução no consumo de EE e CNF está relacionado com a presença destes na TL. O aumento no 

consumo de lignina em função da inclusão da TL justifica a redução na digestibilidade da MS. A inclusão de 

torta de licuri em até 200 g/kg de matéria seca total é recomendada para dietas de cabras em lactação por não 

afetar o consumo de materia seca. 
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Resumo:  

Para atender a demanda por leite e derivados lácteos de origem caprina é necessário intensificar a tecnologia 

de produção. A adoção de sistemas intensivos, como o confinamento, é uma importante estratégia para 

aumentar a produtividade, entretanto está associado com aumento nos custos de produção em função da 

utilização de alimentos concentrados. A utilização de subprodutos da agroindústria como ingrediente para 

compor as dietas reduz a dependência por ingredientes de maior valor comercial reduzindo assim os custos 

das dietas. u-se avaliar os efeitos da inclusão da torta de licuri (TL) em dietas para cabras em lactação sobre a 

produção e composição do leite. Material e métodos: O experimento foi conduzido com doze cabras em 

lactação, oito Saanen (dois quadrados) e quatro Anglo-Nubiana (um quadrado), distribuídas em delineamento 

em quadrado latino 4 x 4 triplicado, sendo quatro tratamentos referentes a inclusão da TL (0, 67, 133 e 200 

g/kg na MS da dieta total). As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia na forma de mistura completa, o 

volumoso utilizado foi a silagem de milho e a proporção de volumoso e concentrado foi de 60:40. A ordenha 

foi realizada antes do fornecimento do alimento no período da manhã. As amostras de leite foram analisadas 

na clinica do leite da ESALQ. Os efeitos dos níveis de inclusão da TL foram avaliados através do ajuste de 

contrastes ortogonais no qual se considerou o nível de 5% de probabilidade. Resultados e discussão: A 

produção e composição do leite não foram influenciadas pela inclusão da TL nas dietas, assim como a 

eficiência na produção de leite (P>0,05). A semelhança na produção e composição do leite ocorreu em função 

da boa aceitação da TL pelos animais, promovendo um consumo uniforme dos nutrientes. O consumo 

semelhante de nutrientes mesmo sendo estes de diferentes fontes indicam que qualidade nutricional da torta 

de licuri nos níveis estudados apresenta potencial para competir com os ingredientes tradicionalmente 

utilizados. Desta forma, recomenda-se a inclusão de torta de licuri de 200 g/kg de matéria seca total da dieta 

de cabras em lactação. 
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Resumo:  

A suplementação energética é um fator importante para garantir a eficiência reprodutiva, sendo a palma um 

alimento energético alternativo utilizado durante estação de monta. Este trabalho tem como objetivo analisar 

o metabolismo energético e número de folículos ovarianos pré-ovulatórios (FPO) de ovelhas suplementadas 

com silagem de palma durante estação de monta. O experimento foi conduzido no Setor de Pequenos 

Ruminantes do CTBJ/UFPI. Foram utilizadas 32 ovelhas deslanadas, com média de 6 anos e condição corporal 

de 2,5, criadas em pastagem de Andropogon gayanus, divididas de acordo com o tipo de suplementação (1% 

do peso vivo de concentrado a base de farelo de milho, farelo de soja e sal mineral e 3kg de silagem de palma 

forrageira com 100g de farelo de soja), e ainda, pelo o período de suplementação (14 ou 6 dias). Durante 

estação de monta foram sincronizadas com esponja de acetato de medroxiprogesterona durante 10 dias e 

aplicação de 0,1 mg de cloprostenol sódico na retirada da esponja. A análise da resposta reprodutiva foi 

realizada através da contagem de FPO por ultrassonografia transretal realizada 48h após a retirada da esponja, 

momento em que foi coletado sangue para dosagem de glicose, colesterol e triglicerídeos por kits 

colorimétricos enzimáticos. Foi realizado um DIC em esquema fatorial 2x2. Os resultados bioquímicos foram 

avaliados por análise de variância para verificar o efeito do tipo e tempo de suplementação, com p<005 para 

todos os testes. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey e realizada análise de correlação simples de 

Pearson entre as concentrações dos metabólitos com o número de FPO. Não houve diferenças e interação 

significativa (p>0,05) entre os fatores. As médias das concentrações dos metabólitos apresentaram-se dentro 

dos padrões para ovelhas em idade reprodutiva, com os resultados de glicemia de 55,3 e 56,9 mg/dL; de 

colesterol de 62,2 e 69,3 mg/dL e de triglicerídeos de 38,49 e 35,28 mg/dL, para animais suplementados com 

silagem de palma e concentrado, respectivamente. Observou-se correlação positiva e significativa (p<005) 

entre as concentrações de glicose (r=0,08) e colesterol (r=0,02) com o número de FPO. A suplementação com 

silagem de palma, independentemente do tempo, não interfere no metabolismo energético das ovelhas e 

demonstra-se eficiente para respostas reprodutivas quando utilizada durante estação de monta. 
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Resumo:  

A suplementação energética fornecida no pré e pós-gestação é importante para eficiência reprodutiva, sendo a 

silagem de palma um alimento energético alternativo que demonstra excelente ganho de peso e boa 

digestibilidade. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar o ganho de peso e respostas reprodutivas 

de ovelhas suplementadas com silagem de palma durante estação de monta. O experimento foi conduzido no 

Setor de Pequenos Ruminantes do CTBJ/UFPI. Foram utilizadas 32 ovelhas deslanadas, com média de 6 anos 

e condição corporal de 2,5, criadas em pastagem de Andropogon gayanus, divididas de acordo com o tipo de 

suplementação alimentar (1% do peso vivo de concentrado a base de farelo de milho, farelo de soja e sal 

mineral e 3kg de silagem de palma forrageira com 100g de farelo de soja), e com o período de suplementação 

(14 ou 6 dias). Durante estação de monta foram sincronizadas com esponja de acetato de medroxiprogesterona 

durante 10 dias e aplicação de 0,1 mg de cloprostenol sódico na retirada da esponja. A resposta reprodutiva foi 

analisada através da taxa de estro, taxa de ovulação, considerando ovulação pela visualização de ao menos um 

corpo lúteo em ultrassonografias realizadas aos 6 e 12 dias após estro, taxa de prenhez detectada por 

ultrassonografia aos 60 dias após cobertura. Foi realizado um DIC em esquema fatorial 2x2. O ganho de peso 

médio foi comparado pelo teste de Tukey (p<0,05). As taxas de estro, taxa de ovulação e prenhez foram 

comparadas pelo teste do qui-quadrado (p<0,05). Verificou-se que os animais suplementados por 14 dias com 

a silagem de palma forrageira obtiveram ganho de peso médio de 3,9 kg, enquanto os animais suplementados 

por 6 dias ganharam 0,9kg (p<0,05). Já os animais suplementados com concentrado obtiveram ganhos de peso 

médio intermediários (p>0,05). As respostas reprodutivas não foram diferentes entre os grupos (p>0,05), com 

taxas médias de estro de 80,7%, ovulação de 84,9% e prenhez de 68,9%. Destacando ainda que 100% dos 

animais do grupo P14 apresentaram comportamento de estro. Por isso, acredita-se que a dieta à base de silagem 

de palma forrageira pode ter influenciado o crescimento folicular, resultando aumento da secreção de estrógeno 

que levou ao comportamento de estro em mais animais. A suplementação com silagem de palma, de forma 

independente do tempo de suplementação, demonstra eficiência reprodutiva. 
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Resumo:  

A capsaicina é um aditivo natural e apresenta importantes propriedades anti-inflamatórias, com efeitos de 

inibição da produção de mediadores pró-inflamatórios. Além disso, tem sido usada em dietas de bovinos para 

avaliar o efeito pungente, que estimula o consumo hídrico e o consumo de alimentos, podendo aumentar a 

eficiência energética da dieta destes animais. u-se avaliar os efeitos da suplementação de doses crescentes de 

pimenta encapsulada sobre o hemograma de touros a pasto. Oito touros mestiços Holandês/Zebu, sendo 4 

animais canulados no rúmen (Kehl 4") e quatro animais não canulados, com idade entre 11 e 14 meses, pesando 

279 ± 29 kg, foram distribuídos em quadrado latino 4 × 4 replicado, com períodos de 21 dias. Os touros foram 

mantidos em piquete de 1,2 hectares contendo pasto de capim Pangola (Digitaria decumbens), água à vontade 

e suplementados com 0,5% do peso vivo com mistura de milho, farelo de soja, ureia e mineral. Os animais 

foram distribuídos aleatoriamente para receber os seguintes tratamentos: Controle, suplemento sem adição de 

aditivo; CAP150, suplemento e adição de 150 mg/animal/dia de CAPCIN®, NutriQuest, Nutrição Animal 

LTDA, Campinas, São Paulo, Brasil; CAP300, suplemento e adição de 300 mg/animal/dia de CAPCIN®; 

CAP450, suplemento e adição de 450 mg/animal/dia de CAPCIN®. As coletas de sangue foram realizadas no 

vigésimo dia de cada período experimental, duas e quatro horas após a alimentação, por meio de punção da 

veia jugular, utilizando frascos siliconizados contendo EDTA e sistema de coleta à vácuo. As amostras foram 

imediatamente acondicionadas em caixas térmicas resfriadas para posterior realização do hemograma. 

Menores valores absolutos de linfócitos (P = 0,007) e eosinófilos (P = 0,002) foram verificados em touros 

alimentados com a dieta controle em comparação aos animais com as dietas contendo pimenta encapsulada 

(CAPCIN®). Além disso, houve efeito linear crescente da pimenta encapsulada nas contagens absolutas (P = 

0,007) e relativas (P = 0,043) dos eosinófilos. Linfócitos são responsáveis pela resposta imune adaptativa e 

atuam na produção de anticorpos, enquanto os eosinófilos aumentam em quantidade em casos de reações 

parasitárias e alérgicas. A partir do aumento de linfócitos e eosinófilos observados neste estudo, infere-se que 

dietas contendo pimenta encapsulada até 450 mg/animal/dia poderão auxiliar no aumento da imunidade dos 

bovinos. 
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Resumo:  

Os compostos bioativos derivados de plantas, como os óleos essenciais, representam uma ampla gama de 

compostos voláteis com potencial para manipular população microbiana ruminal e perfil de fermentação por 

diversos modos de ação. Dentre esses compostos, é possível destacar a capsaicina proveniente do extrato da 

pimenta que tem apresentado efeitos antimicrobianos, propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, além de 

benefícios nos consumos de alimentos em dietas para bovinos. u-se avaliar os efeitos da suplementação de 

doses crescentes de pimenta encapsulada sobre a síntese de proteína microbiana em touros a pasto. Oito touros 

mestiços Holandês/Zebu, sendo 4 animais canulados no rúmen (Kehl 4") e quatro animais não canulados, com 

idade entre 11 e 14 meses, pesando 279 ± 29 kg, foram distribuídos em quadrado latino 4 × 4 replicado, com 

períodos de 21 dias. Os touros foram mantidos em piquete de 1,2 hectares contendo pasto de capim Pangola 

(Digitaria decumbens), água à vontade e suplementados com 0,5 % do peso vivo com mistura de milho, farelo 

de soja, ureia e mineral. Os animais foram distribuídos aleatoriamente para receber os seguintes tratamentos: 

Controle, suplemento sem adição de aditivo; CAP150, suplemento adição de 150 mg/animal/dia de CAPCIN®, 

NutriQuest, Nutrição Animal LTDA, Campinas, São Paulo, Brasil; CAP300, suplemento e adição de 300 

mg/animal/dia de CAPCIN®; CAP450, suplemento e adição de 450 mg/animal/dia de CAPCIN®. Nos dias 

12 a 14 de cada período experimental foram realizadas coletas spot de urina de cada animal (aproximadamente 

100 mL) a cada nove horas. Após as coletas, as amostras foram acondicionadas em recipiente plástico mantidas 

a -20°C sendo obtidas amostras compostas por animais para posteriores análises de ácido úrico e alantoína e 

estimativa da síntese de nitrogênio e proteína microbiana. Não houve efeito da suplementação com pimenta 

encapsulada nas concentrações de alantoína, ácido úrico, purinas absorvidas e totais, bem como no nitrogênio 

e síntese de proteína microbiana (P>0,05). A suplementação com pimenta encapsulada não altera a síntese de 

proteína microbiana em touros a pasto.  
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Resumo:  

Em todos os segmentos de produção da ovinocultura a produção de leite se faz muito importante tanto na 

questão financeira no comercio do leite ovino como na questão zootécnica interferindo diretamente no 

desenvolvimento do cordeiro e consequentemente na produção. O leite de ovinos é mais concentrado em 

comparação com outras espécies de animais, a composição básica dos componentes são de 7,9% de gordura, 

4,9% de lactose, 6,2 % de proteína e 12% de sólidos não gordurosos. O objetivo do trabalho foi avaliar os 

parâmetros de composição do colostro devido a carência de estudos relacionados a qualidade do leite ovino. 

Foram coletadas amostras de colostro de 40 ovelhas primíparas e multíparas de 2 a 5 anos, das raças texel, 

sulffok e mestiças, na mesma propriedade na região de Marília/SP, criadas em sistema intensivo com 

alimentação específica para a espécie e categoria, ordenhadas manualmente 3 dias pós-parto. As amostras 

coletadas eram armazenadas em recipiente com tampa e caixa térmica, após a coleta eram enviadas para o 

laboratório clínico do Hospital Veterinário da Universidade de Marília onde eram quantificadas a níveis de 

gordura, proteína, lactose e sólidos não gordurosos pela máquina analisadora de leite Master Mini AKSO®. Os 

resultados coletados foram avaliados através da média de cada componente em cada dia de coleta e comparadas 

com os parâmetros de qualidade do leite ovino segundo a literatura. Os resultados dos componentes nos 3 dias 

de coletam foram respectivamente de 10,69%, 7,89% e 8,15% de gordura; 6,92%, 5,18% e 5,1% de proteína; 

9,99%, 7,33%, 7,39% de lactose e 18,2%. 13,5%, 13,3% de sólidos não gordurosos. Considerando os valores 

encontrados, podemos observar níveis maiores dos componentes analisados no primeiro dia de vida, 

acompanhando a maior exigência do neonato nesse período, com decréscimo dos valores nos dias 

subsequentes, se aproximando das características do leite ovino. Novos estudos acerca da composição 

nutricional do colostro ovino devem ser realizados a fim de padronizar os achados de qualidade e quantidade, 

além de identificar claramente a transição do colostro para a composição de leite ovino, visando a melhora no 

desenvolvimento dos cordeiros e consequentemente na produção ovina. 

Palavras-chave: COLOSTRO; OVINOCULTURA; ALEITAMENTO MATERNO; ;  
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Resumo:  

u -se avaliar, em cabras lactantes, o efeito da inclusão da quirera sobre o comportamento ingestivo. Foram 

utilizadas 8 cabras mestiças em baias individuais e os tratamentos consistiram de rações na forma de mistura 

completa, compostas por feno de coast-cross (Cynodon dactylon) e concentrado, de acordo com os 

tratamentos/níveis de quirera pelo farelo de milho, em proporções de 0%, 33,3%, 66,7% e 100% de 

substituição. O delineamento experimental utilizado foi em quadrado latino (4 × 4), quatros períodos de vinte 

dias sendo quinze dias de adaptação e cinco dias para coleta de dados para cada tratamento, sendo utilizados 

dois quadrados simultâneos com quatro animais cada (CEUA: 005-2016). As observações referentes ao 

comportamento ingestivo dos animais foram realizadas durante as primeiras 24 horas de cada período 

experimental, sendo observadas de forma visual pelo método de varredura em intervalos de 5 minutos e 

registradas em formulários, as variáveis comportamentais foram divididas em: ócio em pé (OEP), ócio deitado 

(OD), em pé comendo (EPC), em pé bebendo (EPB), em pé ruminando (EPR) e deitado ruminando (DR). Os 

resultados médios de tempo de alimentação foram: 3,07 horas/dia; média do tempo de ruminação total: 4,88 

horas/dia; média do tempo de ócio total: 13,06 horas/dia, sem diferença significativa entre os tratamentos 

(P<0,05) para as variáveis analisadas, podendo ser explicado pelo fato da quirera apresentar teor de fibra e 

textura de partícula semelhante ao farelo de milho. Os animais gastaram mais tempo ruminando deitados do 

que em pé, entretanto, não houve diferença quanto ao lado escolhido para deitarem. Também não foi 

encontrada diferença significativa para a eficiência de ruminação com média de 139,95 g de MS/hora e 47,27 

g de FDN/hora (P<0,05). A inclusão da quirera em substituição ao farelo de milho na ração de cabras lactantes 

não altera o parâmetro de comportamento ingestivo dos animais em nenhuma das escalas avaliadas, a 

substituição de 66,7% interfere negativamente na produção de leite. 

Palavras-chave: Caprinos; Coproduto do arroz; Manejo nutricional; ;  
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Resumo:  

A ovinocaprinocultura é uma cadeia produtiva de destaque no Brasil, sendo fonte de renda para agricultores 

familiares, principalmente para a região nordeste, seja como fonte de proteína animal de qualidade na 

alimentação das famílias ou como renda extra, uma vez que a comercialização do excedente de produção 

permite a obtenção de rendimentos para os agricultores familiares. Esta cadeia produtiva tem grande potencial 

de crescimento na região, não se trata apenas de aumentar os rebanhos e sim, de melhorar a qualidade, cuidar 

da saúde dos animais e zelar pela higiene do produto final, utilizando técnicas de manejos adequadas. u-se 

caracterizar o manejo de crias de caprinos e ovinos no município de São Francisco de Assis do Piauí.Material 

e A pesquisa foi realizada através da coleta de dados por meio de entrevistas realizadas nas propriedades de 

54 agricultores do município de São Francisco de Assis do Piauí, onde foi aplicado um questionário 

relacionado aos diversos manejos empregados na ovinocaprinocaultura, sendo o corte e desinfecção do 

umbigo, permanência das crias no centro de manejo, idade média das crias ao desmame, realização da pesagem 

das crias e a taxa de mortalidade das crias. Resultados e Discussões: Das propriedades avaliadas, mais da 

metade (57,41%), não realizam o corte e nem a desinfecção do umbigo, sendo esta uma prática de manejo 

sanitário importante para reduzir as infecções em recém-nascido. Segundo o questionário 83,33% dos 

produtores mantém as crias no centro de manejo por pelo menos trinta dias. Em relação à idade média de 

desmame foram de 38,88% aos três meses de idade, 33,33% aos cinco meses, 22,22% aos quatro meses, 9,26% 

aos seis meses e 1,85% aos dois meses de idade. Dos produtores entrevistados 27,78% realizam pesagem das 

crias ao nascer, ou seja, a maioria dos ovinocaprinocultores não tem registros em relação ao peso ao nascimento 

dos animais, sendo esta uma ferramenta importante para tomadas de decisões a respeito da nutrição do rebanho. 

A taxa de mortalidade variou de 1% a 50%, onde 38,88% dos produtores afirmaram que a taxa de mortalidade 

de seu rebanho foi de 1%, e apenas 1,85% afirmaram que a taxa de mortalidade foi de 50%. Existem falhas no 

manejo de crias e em manejo sanitário, uma vez que os produtores não realizam essas práticas por falta de 

acompanhamento, que podem ser desconstruídas com a assistência técnicas nas propriedades.  

Palavras-chave: Desmame ; manejo ; produção animal ; ;  
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Resumo:  

O fornecimento de uma fonte de proteína alimentar de boa qualidade, com baixo custo e oferta regular, que 

possa suprir as necessidades dos animais e consequentemente da população mundial, é um problema que se 

acentua, especialmente nas regiões mais carentes (LOUSADA et al., 2006).A utilização de subprodutos de 

frutas da agroindústria tem se tornado uma alternativa viável nas regiões onde há mais escassez de forragens 

e pastagens para a alimentação animal. No Brasil, há regiões de condições climáticas mais escassas que 

prejudicam o desenvolvimento das atividades na agropecuária, gerando carências, sobretudo as nutricionais, 

que afetam parte de a população. As frutas como abacaxi, acerola e manga, estão ganhando cada vez mais 

espaço na alimentação de ruminantes, principalmente nos períodos de seca em regiões semiáridas. Entretanto, 

o estudo dos subprodutos de frutas para a alimentação de ruminantes deve ser avaliado de forma significativa, 

pois com a utilização destes produtos, é possível viabilizar uma produção com alimentação de baixo custo e 

com boas fontes nutricionais. Material e Trata-se de uma revisão integrativa utilizados artigos científicos entre 

os anos de 2012 a 2022. Resultados Discussões: Mello et al. (2020) obtiveram os níveis de 20% MS, 7% PB, 

52,7% FDN, 5,3% Lig da silagem do subproduto do abacaxi. A silagem dos subprodutos do abacaxizeiro 

proporciona consumo de matéria seca de 2,1% do peso vivo nos novilhos em crescimento e de 2,8% do peso 

vivo em vacas leiteiras. Choi et al. (2021) obtiveram os valores nutritivos para o subproduto da conserva do 

abacaxi de 9,2% MS, 5,7% PB, 39,4% FDN, 17,7% FDA. Sendo uso para novilhos em terminação sem efeitos 

adversos no crescimento e desempenho de carcaça. Aragão et al. (2012) concluíram que, o farelo de manga 

pode substituir o milho em até 100% em dietas de ovinos confinados, sem interferir no consumo e na 

digestibilidade dos nutrientes da dieta. Pazdiora et al. (2019) reforçam os valores nutricionais aproximados de 

88,9% de MS, 12,7% de PB, 79,92% de FDN, 62,47% de FDA para o subproduto da acerola, que resultaram 

em um maior tempo de ruminação e menor tempo de ócio dos animais. O uso de subprodutos de frutas como 

insumo na alimentação de ruminantes possui aspectos iguais ou semelhantes com os cereais onerosos usados, 

podendo ser utilizados na alimentação de ruminantes. 

Palavras-chave: Digestibilidade; Nutrição; Produção animal; Sustentabilidade;  
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Resumo:  

Enzimas fibrolíticas exógenas (celulase e hemicelulase), tem a capacidade de potencializar a degradação dos 

polissacarídeos fibrosos em ambiente ruminal, estimulando a digestão total e a taxa de degradação. O objetivo 

desse estudo foi avaliar dois planos nutricionais com a adição de doses crescentes de enzimas fibrolíticas no 

consumo de matéria seca e nutrientes de bovinos de corte em fase recria na época das águas. Material e 

métodos: Foram utilizados 5 novilhos Nelores contemporâneos aos animais do desempenho, canulados no 

rúmen, com peso médio de 350 kg. Os animais foram divididos aleatoriamente em 1 quadrados latino 5X5. O 

período experimental foi de 15 dias sendo que 10 para a adaptação das dietas experimentais e 5 para a colheita 

de dados. As dietas experimentais foram: 1- Suplementação proteico-energética (PPE) 0,3% PV; 2 - 

Suplementação PPE +1 g/animal/dia de Ronozyme WX + 3,75 g/animal/dia de Ronozyme VP; 3- 

Suplementação PPE +2 g/animal/dia de Ronozyme WX + 7,50 g/animal/dia de Ronozyme VP; 4- 

Suplementação proteica (PP) 0,1% PV; 5- Suplementação PP +1 g/animal/dia de Ronozyme WX + 3,75 

g/animal/dia de Ronozyme VP. As recomendações nutricionais e de consumo seguem os padrões estabelecidos 

pela empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A. As amostras de líquido ruminal foram coletadas no 

último dia de cada período, com o intervalo de 0, 2, 4, 6 e 8 horas após a alimentação. Os dados obtidos foram 

analisados PROC MIXED do SAS. Resultado e discussões: Os novilhos suplementados com PPE apresentaram 

efeito linear decrescente para pH (Y = 5,874 - 0,0213X; r2= 0,17), acetato (Y = 73,753 - 0,789X; r2= 0,15), 

isobutirato (Y = 0,693- 0,0334X; r2= 0,49), isovalerato (Y = 0,680 - 0,0186X; r2= 0,32), total de ácidos graxos 

de cadeia ramificada (Y = 0,680 - 0,0186X; r2= 0,32) e total de ácidos graxos de cadeia curta (Y = 103,467 - 

1,313X; r2= 0,17). Adicionalmente foi observado efeito linear crescente para as concentrações de N-NH3 (Y = 

20,183 + 0,882X; r2= 0,16), propionato (Y = 17,349 - 0,356X; r2= 0,19), relação acetato/propionato (Y = 

4,281+ 0,053X; r2= 0,22). Os novilhos suplementados com 4.75 g/dia de blend enzimático no suplemento PP 

apresentaram maior pH e concentração de nitrogênio amoniacal e acetato em relação aos animais não 

suplementados. Conclusões: Ambos planos nutricionais são recomendados para bovinos Nelore em fase de 

recria no período das águas, recomenda-se em ambos a dose de 5,00 g/dia de blend enzimático de carboidrases. 

Palavras-chave: beta-glucacanse; enzimas exógenas; metabolismo; xilanase;  
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Resumo:  

Enzimas fibrolíticas exógenas (celulase e hemicelulase), tem a capacidade de potencializar a degradação dos 

polissacarídeos fibrosos em ambiente ruminal, estimulando a digestão total e a taxa de degradação. O objetivo 

desse estudo foi avaliar dois planos nutricionais com a adição de doses crescentes de enzimas fibrolíticas no 

consumo de matéria seca e nutrientes de bovinos de corte em fase recria na época das águas. Material e 

métodos: Foram utilizados 5 novilhos Nelores contemporâneos aos animais do desempenho, canulados no 

rúmen, com peso médio de 350 kg. Os animais foram divididos aleatoriamente em 1 quadrados latino 5X5. O 

período experimental foi de 15 dias sendo que 10 para a adaptação das dietas experimentais e 5 para a colheita 

de dados. As dietas experimentais foram: 1- Suplementação proteico-energética (PPE) 0,3% PV; 2 - 

Suplementação PPE +1 g/animal/dia de Ronozyme WX + 3,75 g/animal/dia de Ronozyme VP; 3- 

Suplementação PPE +2 g/animal/dia de Ronozyme WX + 7,50 g/animal/dia de Ronozyme VP; 4- 

Suplementação proteica (PP) 0,1% PV; 5- Suplementação PP +1 g/animal/dia de Ronozyme WX + 3,75 

g/animal/dia de Ronozyme VP. As recomendações nutricionais e de consumo seguem os padrões estabelecidos 

pela empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A. Os dados obtidos foram analisados PROC MIXED do 

SAS. Resultado e discussões: Os animais submetidos ao plano nutricional PPE apresentaram maior (P = 0,001) 

consumo de suplemento e proteína bruta em relação aos do plano nutricional PP. Os novilhos suplementados 

apresentaram maior (P≤0,045) consumo de pasto, matéria seca (MS) proteína bruta (PB), fibra em detergente 

neutro (FDN) e nutrientes digestíveis totais (NDT) em relação aos não suplementados. O consumo médio de 

pasto observado foi de (4,12 vs 6,33 kg MS/dia), de MS (4,95 vs 7,36 kg MS/dia) respectivamente para os 

novilhos não suplementados e suplementados com blend enzimático. Os novilhos suplementados com 4.75 

g/dia de blend enzimático no suplemento PP apresentaram maior consumo de pasto, MS, PB, FDN e NDT. 

Conclusões: Ambos planos nutricionais são recomendados para bovinos Nelore em fase de recria no período 

das águas, no entanto recomenda-se em ambos a dose de 5,00 g/dia de blend enzimático de carboidrases. 

Palavras-chave: beta-glucacanse; enzimas exógenas; metabolismo; xilanase;  
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Resumo:  

A utilização de protocolos de indução é uma ótima opção a ser considerada em sistemas de produção de leite, 

principalmente quando se trata de sua utilização em animais de alta produção e genética. O objetivo deste 

estudo foi avaliar protocolo de indução hormonal de lactação em vacas leiteiras nulíparas e multíparas. 

Material e Foram utilizadas 12 vacas Jersey (432,91 kg), sendo 6 multíparas e 6 nulíparas, onde as multíparas 

estavam secas a mais de 100 dias, alojadas em baias individuais de concretos com piso cimentado com cocho 

e bebedouro. O protocolo de indução hormonal de lactação utilizado foi: D0, aplicação de 325mg de 

somatotropina (bst) + 30ml de benzoato de estradiol (10%) + 4ml de progesterona (7%). Do D0 até D7 foi 

aplicado mesmas doses de benzoato de estradiol + progesterona. No D8 aplicou-se 325mg de somatotropina + 

20ml de benzoato de estradiol, sendo a dose de benzoato de estradiol até o D15 onde também fez aplicação de 

325mg de somatotropina. No D16 dose única 4ml de cloprostenol sódico (2,64%), a partir do D17 iniciou-se 

a massagem nos tetos até o D21, onde do D19 a D21 aplicou-se 30ml de dexametasona (20%). E a partir do 

D21 iniciou a ordenha dos animais. A dieta foi balanceada para produção de 20 kg de leite/dia de acordo com 

o NRC, 2021.Os animais foram pesados a cada 7 dias. O controle da ingestão de matéria seca foi realizado 

diariamente de acordo com as sobras do dia anterior de ajustadas para 5 a 10% de sobras. A partir do D21 foi 

realizada pesagem de leite diariamente até 30 dias após início da ordenha. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo SAS 9.2.Resultados e Discussão: O grupo das nulíparas tiveram maior aumento de peso 

corporal no mesmo período. Foi observado aumento de consumo de matéria seca em ambos os grupos 

avaliados no período de indução, onde o grupo de multítparas apresentou maior consumo em relação as 

nulíparas (14,78 vs 12,34 kg/dia), respectivamente. Após 30 dias de ordenha os animais do grupo de nulípara 

atingiram uma produção média de 17,85 kg de leite, enquanto as multíparas 15,34 kg. Adicionalmente as 

nulíparas apresentaram uma produção de leite superior as multíparas em 16,40% em 30 dias de ordenha. 

Conclusões: O protocolo hormonal de indução de lactação foi efetivo para os 2 grupos avaliados, sendo mais 

positivo para vacas leiteiras nulíparas em relação as multíparas. 

Palavras-chave: : benzoato de estradiol; consumo de matéria seca; produção de leite; somatotropina; 
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Resumo:  

A ovinocultura de corte é um segmento pecuário em ascensão de alto potencial no Brasil. Sendo assim, esta 

cadeia produtiva, considerando os índices produtivos apresentados, necessita adotar tecnologias que 

proporcionem melhorias no sistema de criação e na tomada de decisão do ovinocultor, bem como possibilitar 

a implantação de métodos de melhoramento genético animal que objetivem a seleção de indivíduos com 

características desejáveis pelo mercado consumidor. O objetivo com esta pesquisa foi determinar a relação da 

medida da área de olho de lombo in vivo com o peso ao abate e rendimento de carcaça em ovinos de corte. 

Para tanto, foram utilizados dados disponibilizados pelas empresas DCorTHEs Carnes Nobres e DuPorco 

Agronegócio, referente a 17 ovinos mestiços de Dorper com SRD, machos, com peso vivo (PV) e mensuração 

da área de olho de lombo (AOL), obtidas no animal vivo por meio de balança eletrônica e ultrassonografia da 

região lombar (músculo Longissimus dorsi), peso ao abate (PA) e rendimento de carcaça (RC), obtidas após o 

abate do animal. Todas as medidas foram obtidas no dia do abate. Foram realizadas análises descritiva e 

regressão linear por meio do software Statistical Analysis System (SAS), versão universitária. Os valores 

médios obtidos foram: PV=38,79 kg; PA=18,93 kg; AOL= 8,75 cm²; RC=45,77%. Com análise de regressão 

verificou-se que cada 1 cm² de AOL corresponde a um aumento significativo (P<0,05) de 2,59 kg no PA e 

0,48% no RC. Com isto demonstra-se que a mensuração da AOL in vivo por ultrassom é uma medida a ser 

incorporada na rotina dos rebanhos de ovinos de corte, visto que por meio desta medida é possível predizer 

informações de peso ao abate e rendimento de carcaça previamente ao abate, inclusive auxiliando o ovinocultor 

quanto ao momento ótimo para o abate e na tomada de decisões quanto ao manejo geral, principalmente, 

nutricional. Conclui-se que a medida AOL possui relação positiva com peso ao bate e rendimento de carcaça, 

corroborando a importância de sua inclusão nas avaliações zootécnicas para fins de identificação precoce de 

ovinos que imprimam maiores medidas de área de olho de lombo à gerações futuras, otimizando a produção 

de carne ovina. Devido sua importância, AOL deve ser utilizada como critério de seleção para melhoria da 

carcaça ovina em programas de melhoramento genético. 

Palavras-chave: Ovinocultura; Utrassonografia; Genética; Melhoramento Animal; Produtividade 
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Resumo:  

A eficiência da produção de carne e leite dependem da eficiência dos bovinos, sendo prejudicada pela 

ocorrência de parasitas e principalmente pela ocorrência de parasitose. O objetivo com esta pesquisa foi sondar 

os níveis de incidências de parasitos gastrointestinais em bovinos Curraleiro Pé-Duro (CPD). Foram coletadas 

amostras de fezes de 20 fêmeas da raça CPD, de três categorias: bezerras, garrotas e vacas criadas 

extensivamente no município de Cocal de Telha, Piauí. Sendo a alimentação baseada em pastos cultivados, 

acesso a suplementação mineral e água potável, e vermifugadas anualmente com 0,2 mg ivermectina por Kg 

de Peso Vivo (PV). O exame parasitológico utilizando a técnica a partir de fezes frescas, sendo estimado a 

concentração de ovos de parasitas por grama (OPG) em 2 g de fezes. Os resultados foram submetidos a Análise 

de Variância com teste de Tukey a 5% utilizando o pacote ExpDes.pt no Software R. Os resultados obtidos 

demonstraram não haver diferença significativa entre as três categorias animais para incidência dos parasitas 

abordados. Em escala crescente, os níveis médios de infecção foram: 800, 914 e 977 ovos/g para bezerras, 

garrotas e vacas, respectivamente. A categoria de bezerras teve menor incidência, provavelmente em função 

de terem alimentação mista de forragens e leite. Por ordem os parasitas de maior incidência: Haemonchus 

contortus, Estronoilideos (Chabertia spp. e Oesophagostomum spp), Nematodirus spp., Moniezia spp. e 

nenhuma Eimeria spp. Estima-se que raças nativas apresentam resistência à parasitas, principalmente em 

sistema de criação não intensivo. Os bovinos Curraleiro Pé-Duro (CPD) independente de idade apresentam 

baixas infecções de parasitas, e não há registro de parasitose, indicando que independente da categoria animal, 

parasitas gastrointestinais apresentam baixa incidência em bovinas CPD no período de transição águas-seca, 

no nordeste brasileiro. Existem animais que não apresentaram nenhum vestígio de infecção por parasitas, 

projetando a necessidade de ser investigado a fonte da resistência. 

Palavras-chave: Coproscopia; Haemonchus contortus; Moniezia spp.; Nematodirus spp.; Parasitose 
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Resumo:  

A pediculose é uma ectoparasitose considerada entrave na ovinocaprinocultura e responsável por ocasionar 

perdas econômicas para a produção animal. A resistência dos piolhos aos métodos tradicionais de controle 

com produtos químicos, incentivou a busca de novas alternativas de controle, a exemplo da fitoterapia. O 

objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia in vitro do óleo da folha de Corymbia citriodora sobre Bovicola 

ovis (Schrank, 1781). Material e métodos: O trabalho foi aprovado pela CEUA-UFERSA (Parecer Nº 23/2019). 

Para realização do experimento, 900 espécimes de B. ovis foram coletados de ovinos naturalmente infestados, 

que foram encaminhados ao Laboratório de Parasitologia Animal e submetidos aos seguintes grupos 

experimentais: G1: Óleo essencial de C. citriodora (concentrações de 1000, 500, 250, 125, 62,5, 31,2 e 15,6 

mg/mL); G2: Tween 80 (3%) (controle negativo); e G3: amitraz 1,25 g/mL (controle positivo). Para cada grupo 

foram feitas quatro réplicas, com 25 piolhos cada. A mortalidade foi observada após 1, 3, 6, 24, 48 e 72h. Os 

dados foram expressos em eficácia média ± desvio padrão (SPSS versão 23.0) e diferenças estatísticas dos 

grupos experimentais foram obtidas por Kruskal-Wallis e Friedman. A concentração efetiva para inibir 50% 

(CE50) e 90% (CE90) da população foram determinadas por Regressão de Probit, com nível de significância de 

p<0,05. Resultados e discussão: Obteve-se 100% de mortalidade sobre os piolhos para as quatro primeiras 

concentrações testadas (1000, 500, 250 e 125 mg/mL) após 1h. Os valores da CE50 e CE90 foram de 30,41 

mg/mL e 118,18 mg/mL, respectivamente. Considerando os efeitos do óleo sobre o sexo (macho e fêmea) e 

fase de vida (adultos e ninfa) dos piolhos, observou-se que a atividade pediculicida ocorre independente desses 

fatores. O efeito acaricida do óleo de C. citriodora pode ser atribuído a ação do monoterpeno citronelal, 

constituinte majoritário do óleo e descrito como responsável pelos seus efeitos biológicos. O amitraz 

apresentou baixa eficácia até 6h de avaliação, mostrando efeito pediculicida significativamente semelhante 

(p>0,05) aos grupos com as maiores concentrações do óleo apenas após 48h, podendo esse efeito ser justificado 

pela presença de resistência do acaricida para com os piolhos. O óleo essencial de C. citriodora apresentou 

efeito pediculicida in vitro sobre B. ovis. 
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Resumo:  

A adição de óleos vegetais tem sido amplamente utilizada em dietas de ruminantes, muitas vezes no lugar de 

carboidratos mais fermentáveis, para aumentar a densidade energética (Demeyer & Doreau, 2009). Além do 

aumento da densidade energética na dieta, a suplementação lipídica reduz o incremento calórico, devido a 

provável redução da fermentação ruminal e assim pode interferir no consumo de água. O objetivo neste estudo 

foi avaliar o consumo de água de ovinos confinados, alimentados com dietas contendo óleo de babaçu 

associado ao óleo de girassol. Foram utilizados trinta cordeiros Dorper x Santa Inês (peso médio inicial de 

16,6 ± 4,77 kg e 90 dias de idade) onde foram distribuídos em blocos completos casualizados por um período 

de 60 dias (10 dias de adaptação dos animais às dietas e instalações e 50 dias de confinamento). As dietas 

experimentais consistiram em uma dieta controle (CONT), sem adição de óleo, e as outras quatro dietas 

consistirem na substituição do óleo de babaçu (4,5%, MS da dieta) pelo óleo de girassol em 0, 1,5, 2,2 e 3%. 

Todas as dietas continham relação volumoso:concentrado de 30:70. A coleta de água ocorreu durante 5 dias 

consecutivos, do 45° ao 50° dia do período do confinamento. O efeito dos tratamentos foi estudado por meio 

de análise de variância e, quando detectado efeito significativo (P<0,05), aplicou-se o teste de contrastes 

ortogonais: Dieta sem óleo x dietas 45 g. kg-1 OB; Dieta sem óleo x dietas com óleo de girassol, assim como 

polinômios ortogonais, considerando-se os efeitos linear e quadrático dos teores crescentes de óleo de girassol 

na dieta (P<0,05). Houve efeito (P<0,05) do contraste "controle versus óleo de babaçu" para todas as variáveis 

relacionadas ao consumo de água. A adição de teores crescentes de óleo de girassol em detrimento ao óleo de 

babaçu alterou apenas a ingestão de água contida no alimento, apresentando efeito quadrático, mesmo 

comportamento do consumo de matéria seca. O consumo de matéria seca foi menor nos tratamentos com dietas 

contendo óleo de babaçu, o que se deve à grande proporção de ácido láurico que, diferentemente dos ácidos 

graxos de cadeia longa, são rapidamente absorvidos no intestino delgado e rapidamente oxidados no fígado, 

disponibilizando de forma mais rápida a energia. Em função do menor CMS dos animais alimentados com 

óleo de babaçu, houve também uma menor ingestão de água. A substituição do óleo de girassol pelo óleo de 

babaçu não possui grande influência sobre o consumo de água. 
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Resumo:  

O aproveitamento inadequado dos componentes não carcaça representa uma perda de alimento e rentabilidade 

imensa para o produtor, em especial na região Nordeste em que a atividade da ovinocultura se baseia em grande 

número de pequenas propriedades. No presente estudo foram utilizados trinta e cinco cordeiros Dorper x Santa 

Inês (peso médio inicial de 16,6 ± 4,77 kg e 90 dias de idade). Os animais foram distribuídos em blocos 

completos casualizados para avaliação de cinco dietas experimentais, sendo dieta controle (CONT) sem adição 

de óleo, e nas outras quatro o óleo de babaçu foi substituído pelo óleo de girassol em 0, 33, 50 e 66%, todas as 

dietas continham 4,5% de óleo, e proporção de 70% de concentrado e 30% de feno de "Tifton". Após 60 dias 

de confinamento os animais foram abatidos e os componentes do trato gastrointestinal foram pesados cheio e 

vazio, sendo o fígado e a gordura do trato gastrointestinal também pesados. O efeito dos tratamentos foi 

estudado por meio de análise de variância e, quando detectado efeito significativo (P<0,05), aplicou-se o teste 

de contrastes ortogonais: Dieta sem óleo x dietas 45 g. kg-1 OB; Dieta sem óleo x dietas com óleo de girassol, 

assim como polinômios ortogonais, considerando-se os efeitos linear e quadrático dos teores crescentes de 

óleo de girassol na dieta (P<0,05). O peso do trato gastrointestinal cheio (TGLC), rúmen, retículo, omaso, 

abomaso, intestino grosso e fígado não foram influenciados (P>0,05) pelas dietas experimentais. O peso do 

componente intestino delgado e rendimento do rúmen tiveram efeito linear (P<0,05) para o tratamento com 

inclusão do óleo de girassol versus controle, sendo a dieta com 3% de óleo de babaçu a que proporcionou o 

maior peso do intestino delgado e a dieta contendo 1,5% de óleo de girassol a que proporcionou maior 

rendimento do rúmen. A gordura do trato gastrointestinal foi influenciada (P<0,05) pelos tratamentos com 

níveis de óleo de girassol versus a dieta controle. É necessário que para que esses componentes não-carcaça 

sejam comercializados, eles devem passar por um correto controle sanitário. Melhorar a qualidade das vísceras, 

os processos, a conservação e como chegam ao consumidor. A utilização do óleo de girassol, assim como a 

associação ao óleo de babaçu na dieta de ovinos pode ser realizada até o nível de 3% sem prejuízos no peso e 

rendimentos dos componentes não carcaça. 
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Resumo:  

Para incrementar o uso de ureia na dieta de ruminantes, o encapsulamento com materiais gordurosos, ricos em 

ácidos graxos saturados e inertes ao rúmen, evitando assim destruição da microflora ruminal, com liberação 

lenta tem sido uma alternativa. O objetivo foi testar a ureia de liberação lenta protegida com gordura vegetal 

na alimentação de cordeiros a partir da avaliação da digestibilidade dos nutrientes. Vinte e quatro ovinos 

machos foram alimentados com feno de Tifton-85, milho moído, silagem de milho umedecida com mucilagem 

de palma, farelo de soja, ureia livre (UL), ureia de liberação lenta (ULL) protegida com gordura vegetal e sal 

mineral, com relação V:C de 30:70. O delineamento foi inteiramente casualisado com quatro tratamentos [T1 

= ureia livre (UL) como controle; e três níveis (T2 = 1,25; T3 = 2,0 e T 4 = 3,0%) de ureia de liberação lenta 

(ULL) na matéria seca (MS) total da dieta]. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo 

PROC MIXED no SAS®. As médias foram comparadas a partir de contrastes ortogonais [(T1×T2); 

T2×(T3;T4); e T1×(T2; T3;T4)] e as diferenças foram consideradas significativas quando abaixo do nível de 

5% (P <0,05). A forma de fornecer a ureia (UL × ULL) e os níveis crescentes de ULL não influenciaram (P 

>0,05) na digestibilidade da MS, fibra em detergente neutro (FDN) e extrato etéreo (EE). A digestibilidade da 

proteína bruta (PB) foi maior para o tratamento com ULL (P = 0,0068) em comparação a UL, e o incremento 

do nível de ULL também incrementou a digestibilidade da PB (P = 0,0023). A digestibilidade dos carboidratos 

não fibrosos (CNF) não diferiu entre o fornecimento de UL ou ULL (P = 0,9121), entretanto, houve um 

aumento da digestibilidade de CNF à medida em que se aumentou o teor de ULL da dieta (P = 0,0453). A 

sincronização da degradação da proteína com os carboidratos no rúmen, maximiza o uso da proteína 

degradável no rúmen, minimizando as perdas de amônia pela parede ruminal. A ULL promoveu uma melhor 

sincronização com os carboidratos da dieta, resultando em melhor aproveitamento e digestibilidade da PB, em 

comparação com a UL. Dessa forma, recomenda-se a inclusão de 3% de ULL protegida em gordura vegetal 

na dieta de cordeiros em crescimento melhorando a digestibilidade da PB sem prejudicar a digestibilidade dos 

demais nutrientes.  
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Resumo:  

Pensando em reduzir a rápida velocidade da hidrólise da ureia no rúmen, e assim melhorar o aproveitamento 

da amônia para produção de proteína microbiana, têm se estudado e desenvolvido técnicas para proteção da 

ureia com diversos materiais que possuem a capacidade de liberá-la de forma lenta e gradual no ambiente 

ruminal. u-se avaliar o efeito da inclusão de ureia de liberação lenta protegida com gordura vegetal na dieta de 

cordeiros sobre o consumo dos nutrientes. Foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualisado, 

24 ovinos mestiços de Santa Inês em quatro tratamentos [T1 = ureia livre (UL) como controle; e três níveis 

(T2 = 1,25; T3 = 2,0 e T 4 = 3,0%) de ureia de liberação lenta (ULL) na matéria seca (MS) total da dieta]. 

Além da ureia, os animais recebiam uma dieta com feno de Tifton-85, milho moído, silagem de milho, farelo 

de soja e sal mineral em baias individuais, durante 21 dias, sendo 15 dias para adaptação às instalações e a 

dieta e 7 dias para a coleta de sobras. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo PROC 

MIXED no SAS®. As médias foram comparadas a partir de contrastes ortogonais [(T1×T2); T2×(T3;T4); e 

T1×(T2; T3;T4)] e as diferenças foram consideradas significativas quando abaixo do nível de 5% (P <0,05). 

De acordo com os contrastes ortogonais, a forma de fornecer a ureia (UL × ULL) não alterou (P >0,05) o 

consumo de MS e proteína bruta (PB). Os níveis de inclusão da ULL também não interferiam (P >0,05) nos 

consumos de MS, PB e fibra em detergente neutro (FDN). Não houve diferença entre UL e ULL (independente 

o nível de inclusão) para o consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT) e carboidratos não fibrosos (CNF), 

porém os níveis crescentes de inclusão de ULL incrementaram o consumo de CNF e NDT (P <0,0001), com 

o maior consumo para a inclusão de 3% de ULL. Recomenda-se a inclusão de 3,0% de ULL protegida com 

gordura vegetal na dieta de cordeiros, pois não interfere no consumo de matéria seca e proteína bruta e ainda 

contribui para um maior consumo de CNF e NDT. 

Palavras-chave: amônia; biotecnologia; nitrogênio não proteico; ovinocultura;  
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Resumo:  
A inclusão de tanino como aditivo na dieta de ruminantes tem sido cada vez mais comum. Considerando que este composto influencia no metabolismo nutricional, é 

importante avaliar por meios, como hemograma por exemplo, se a dieta influenciou a ocorrência de problemas metabólicos. Diante disto, objetivou-se avaliar o hemograma 

de ovinos recebendo tanino condensado de Acácia negra (Acacia mearnsii) em diferentes momentos na dieta. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Vale 

do São Francisco, Campus Ciências Agrárias, Petrolina-PE. Utilizou-se 40 ovinos machos não castrados, ± 19 kg, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado 

com 10 repetições e os seguintes tratamentos: tratamento 1: 10 animais sem receberem tanino na dieta; tratamento 2: 10 animais com 4% de tanino na dieta por 60 dias (todo 

o experimento); tratamento 3: 10 animais com 4% de tanino do dia 1 ao 30 (metade inicial do experimento); e tratamento 4: 10 animais com 4% de tanino do dia 31 até o dia 

60 (metade final do experimento). Para realização do hemograma foram coletados sangue de cada animal quatro horas após o fornecimento da primeira ração em tubos 

vacutainer via punção da veia jugular. No dia seguinte à coleta foram feitas as determinações por meio de analisador semi automático BIOCLIN S.A. Houve diferença 

significativa (P<0,05) nos valores do hemograma para todas os testes realizados de Leucócitos totais (WBC), Hemácias (RBC), Hemoglobina (HGB), Hematócrito (HCT), 

Volume corpuscular médio (MC+V), Hemoglobina corpuscular média (MCH), Concentração de hemoglobina corpuscular média (MCHC), Tamanho dos eritrócitos (RDW), 

Plaqueta (PLT), Volume plaquetário médio (MPV), Distribuição volumétrica das plaquetas (PDW), exceto Procalcitonina (PCT) (P>0,05). A inclusão de tanino condensado 

comercial da acácia negra em diferentes momentos na dieta influencia os parâmetros hematológicos de ovinos, sem prejudicar os valores considerados normais para espécie. 

Para os valores de RBC e os índices que fornecem informações sobre esses eritrócitos, que são MCV, MCH e MCHC, encontrados no T1 (11,30; 30,00; e 10,80), T2 (10,20; 

31,80; 11,50), T3 (11,20; 28,70; e 10,60) e T4 (10,90; 30,10; e 11,30), todos estão dentro da referência. Para MCHC, que é considerado o mais exato dos índices eritrocitários, 

todos os tratamentos apresentaram valores maiores (36,40; 36,70; 37,50; e 37,50, respectivamente) que as referências, podendo ser justificado pela hemólise das amostras 

analisadas. 

Palavras-chave: Eritrócitos; Metabolismo; Nutricional; Sangue;  
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Resumo:  

O enriquecimento ambiental para animais de produção surge como uma forma de diminuir os comportamentos 

anormais, frequentemente observados em animais de confinamento, fornecendo aos animais melhores 

condições de vida, visando o bem-estar, a diminuição dos níveis de estresse e aumentando os índices de 

produtividade por animal. Diante desse contexto, objetivou-se com a realização deste trabalho, avaliar o efeito 

do enriquecimento ambiental sob o comportamento ingestivo de ovelhas Santa Inês criadas em sistema 

intensivo. Foram utilizadas 15 ovelhas adultas da raça Santa Inês, não prenhes e não lactantes, com peso vivo 

médio de 43,2±5,0Kg. O delineamento experimental foi o de amostras pareadas, dividido em dois períodos de 

10 dias, sendo três para adaptação e sete para coletas de dados, sendo o comportamento ingestivo avaliado nas 

últimas 24 horas de cada período experimental. Foram utilizados como objetos enriquecedores vassouras, 

música com frequência de 528 Hz, incenso e interação com os manejadores. Foram avaliados os de tempo de 

ruminação, alimentação, ócio e outras atividades (em horas). A inclusão do enriquecimento ambiental alterou 

os parâmetros comportamentais de forma positiva, sendo observado maior tempo despendido com a ingestão 

de alimento e água e redução do tempo de ruminação e micção. Estes resultados podem ser atribuídos as 

mudanças comportamentais dos animais confinados após inclusão dos objetos de enriquecimento, pois este 

método torna o ambiente menos monótono e consequentemente estimula os animais a interagirem mais com o 

próprio ambiente e assim apresentar melhores parâmetros de comportamento ingestivo. Assim, podemos 

concluir que, o enriquecimento ambiental promove o aparecimento de comportamentos naturais e 

consequentemente afeta de forma positiva nos parâmetros relacionados ao comportamento ingestivo de 

ovelhas Santa Inês criadas em sistemas intensivos.  

Palavras-chave: Ruminação ; Despendido ; Alimento ; ;  
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Resumo:  

A ovinocultura de corte é uma atividade com importância socioeconômica e cultural no nordeste brasileiro, 

sendo importante conhecer o potencial produtivo de raças naturalizadas visando a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos. Portanto, o presente estudo avaliou o desenvolvimento ponderal de cordeiros, bem como o 

desempenho produtivo de ovelhas Rabo largo criados no nordeste do Brasil. Para tanto, foram acompanhados 

quatro cordeiros da raça Rabo Largo, e suas respectivas progenitoras ao longo de 45 dias pós-parto. Após o 

nascimento os cordeiros foram pesados, receberam ferro e ADE, ingerindo colostro naturalmente; ao longo 

dos dias os cordeiros permaceram juntos com suas mães que recebiam feno de Tifton e ração concentrada, 

conforme suas exigências nutricionais (NRC, 2007), e água a vontade. Ademais, foram registrados os pesos 

ao nascer, aos 30 e aos 45 dias, bem como de suas respectivas progenitoras, aos 15 dias, 30 dias e 45 dias pós-

parto, com uso de balança mecânica (BL300pro), após jejum de 12 horas. Em decorrência de um estudo 

preliminar, apresentar-se-á os dados de forma descritiva (média ± erro padrão). Assim, foi observado que 

cordeiros Rabo Largo apresentaram peso ao nascer de 3,5 ± 0,21 kg, sendo superior àqueles registrados para 

raça Morada Nova e semelhantes àqueles da raça Santa Inês, ambas, bastante difundidas nas criações no 

Nordeste do Brasil. Aos 30 dias o peso das crias foi de 8,9 ± 0,70 kg, representando um ganho diário de 180 

gramas, valores estes; pesando 10,9 ± 0,62 kg aos 45 dias. Por outro lado, suas progenitoras, que apresentaram 

prolificidade de 1,0, pesaram 41,1 ± 1,66 kg aos 15 dias pós parto, 38,5 ± 1,74 kg, evidenciando assim uma 

perda de 2,6 kg. Tal redução no peso dos animais está relacionada ao balanço energético negativo pós parto. 

Ademais, a perda de peso não comprometeu o desempenho da cria, visto que os cordeiros aumentaram seu 

peso em 254%, demonstrando a capacidade das fêmeas em produzir leite em quantidade suficiente para o bom 

desempenho dos animais. Contudo, aos 45 dias pós parto as ovelhas pesavam 38,9 kg ± 1,58 kg, aparentemente 

precedendo recuperação ponderal, visto a menor perda nesse período (30-45 dias: 0,33 kg). Por conseguinte, 

animais da raça Rabo Largo apresentam elevado desempenho produtivo, visto o alto ganho de peso dos 

cordeiros e rápida recuperação das ovelhas, demonstrando seu potencial para compor os rebanhos nordestinos, 

ainda que os dados sejam preliminares, e seja necessário mais estudos. 

Palavras-chave: Ovinocultura; Raças naturalizadas; Desempenho produtivo; ;  
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Resumo:  

A avaliação da eficiência produtiva nos sistemas de produção de bovino de corte deve propor estratégias que 

viabilize a sustentabilidade econômica da propriedade, a fim de obter os maiores resultados com os menores 

custos. Assim, a escolha dos animais, a dieta e manejo com o acompanhamento do peso corporal do animal é 

um importante dado métrico para subsidiar nas tomadas de decisões, medir a sustentabilidade do 

empreendimento e a capacidade de pagamento nos sistemas de produção de carne. Assim, objetivou-se com 

este estudo, avaliar a economicidade de touros Nelore (Bos taurus indicus) e Cruzados ½ Nelore x ½ Angus, 

submetidos ao mesmo sistema de produção tropical e suplementação a pasto. O estudo foi realizado em uma 

fazenda comercial, localizada no município de Dias D'Ávila, Bahia, durante o período de dezembro de 2021 à 

maio de 2022, com duração de 141 dias. Os animais utilizados foram bovinos machos não castrados, com 

idade de 15 meses. Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: Nelores (n=58) e Cruzados ½ 

Nelore x ½ Angus (n=29), peso médio inicial de (370,9 ± 30,42 e 468,43 ± 37,89 kg), respetivamente. 

Avaliados em sistema de suplementação a pasto com Brachiaria brizantha cv. Piatã e concentrado proteico-

energético, com exigências de ganho de 1,5 kg/dia. Para análise econômica entre os dois grupos genéticos, foi 

considerado o menor custo para produzir uma arroba e peso vivo (@ PV), considerando o rendimento de 

carcaça (RC) e as arrobas produzidas por animal. As variáveis utilizadas foram estimadas através da análise 

dos dados, calculados com planilhas eletrônicas do Programa Excel ®. Assim, foi observado que o ganho de 

peso em @ produzidas/animal do grupo dos Nelores foram de 5,49@ e os Cruzados 7,87@. O custo de 

produção foi de R$ 170,45 reais por @ de peso vivo produzida para os Nelores e R$ 154,53 para os Cruzados. 

Ambos os grupos a receita obtida custeou as despesas da dieta e gerou um lucro líquido por animal de R$ 

210,14 para os Nelores e R$ 465,31 para os Cruzados. Destarte, os Cruzados foram mais viáveis 

economicamente dentro deste sistema de produção, ou seja, menor custo para produzir uma @ de peso vivo 

quando comparando com os Nelores. 

Palavras-chave: bovinos de corte; carcaça; conversão alimentar; ganho de peso; viabiliade econômica 
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Resumo:  

A produção de carne bovina no mercado brasileiro advém, majoritariamente da raça Nelore. No entanto, tem 

buscado alternativas utilizando cruzamento entre raças a fim de obter características de carcaça desejáveis, 

sendo os cruzamentos entre animais Bos indicus e Bos taurus, os mais praticados. Precocidade, alto potencial 

de crescimento, rendimento de carcaça, bem como a padronização e qualidade dos cortes cárneos são 

características desejáveis nos sistemas de produção de carne. Assim, objetivou-se com este estudo, avaliar o 

desempenho de touros Nelore (Bos taurus indicus) e Cruzados (½ Aberdeen Angus x ½ Nelore), submetidos 

ao mesmo sistema de produção tropical e suplementação a pasto. O estudo foi realizado em uma fazenda 

comercial, localizada no município de Dias D'Ávila, Bahia, durante o período entre dezembro de 2021 à maio 

de 2022, com duração de 141 dias. Os bovinos avaliados foram machos não castrados, com idade de 15 meses, 

divididos em dois grupos experimentais, Nelore (n=58) e Cruzados ½ Nelore x ½ Angus (n=29) com peso 

médio inicial de (370,9 ± 30,42 e 468,43 ± 37,89 kg), respetivamente. Os animais foram avaliados em sistema 

de suplementação a pasto com Brachiaria brizantha cv. Piatã e concentrado proteico-energético, com 

exigências para ganho de 1,5 kg/dia. Para a mensuração do desempenho produtivo, foi avaliado o ganho de 

peso total (GPT), ganho de peso total em arrobas (GPT@) e ganho médio diário (GMD). Para tanto, o 

desempenho produtivo foi analisado por meio de quatro pesagens individuais de todos os animais. 

Adicionalmente, foi calculado a conversão alimentar (CA) por meio dos dados de consumo total de ração, 

dividido pelo peso, bem como foi avaliado o rendimento de carcaça (RC). As variáveis utilizadas para 

avaliação do desempenho entre os dois grupos genéticos, foram estimadas através da análise dos dados 

calculados por planilhas eletrônicas do Programa Excel ®. Os animais Cruzados destacaram-se com GPT, 

GPT@, GMD e RC superior. Houve diferença no GPT em 0,83 @ de peso vivo superior em relação aos 

Nelores, mostrando seu potencial em acumular massa em menor período de tempo. No entanto, os Nelores, 

que apresentaram CA mais satisfatória. Isto posto, conclui-se que os animais Cruzados (½ Aberdeen Angus x 

½ Nelore) apresentaram melhor desempenho em GPT, GP@,GMD e RC, alcançando o peso de 20@ em menor 

tempo quando comparado ao grupo Nelore, porém a CA dos mesmos é superior, ambos criados nas mesmas 

condições ambientais. 

Palavras-chave: ganho de peso; bovinos de corte; carcaça; Aberdeen Angus; conversão alimentar. 
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Resumo:  

INTRODUÇÃOA produção de ovinos no Brasil apresenta grande potencial e vem aumentando seu mercado 

consumidor nos últimos anos. Com as restrições na utilização de antibióticos ionóforos como aditivos na 

nutrição de ruminantes, pesquisas com compostos naturais que apresentem benefícios semelhantes vêm sendo 

realizadas com o propósito de modular a fermentação ruminal e reduzir a produção de gases sem afetar 

negativamente a digestibilidade dos nutrientes. Desta forma, objetivou-se avaliar o efeito do extrato alcaloídico 

de algaroba (APA) como aditivo em dietas para cordeiros, com níveis de proteína bruta (PB), sobre a 

digestibilidade de nutrientes. MATERIAL E MÉTODOS A partir da farinha integral de algaroba, obteve-se, 

através de percolação, o extrato etanólico bruto (EEB). Através do EBB, utilizando-se a metodologia de Ott-

Longoni et al. (1980), para isolar o APA (Santos et al., 2013; INPI, 2014). O experimento foi conduzido no 

setor de Ovinocultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Itapetinga-BA. Foram usados 

seis cordeiros mestiços Santa Inês x SRD, machos, não castrados, com idade aproximada de 120 dias e peso 

corporal médio inicial de 17,5 ± 0,383 kg. O delineamento experimental foi o quadrado latino (6x6, 

balanceado). Foram avaliadas seis dietas, sendo elas: 13% de PB e sem aditivo (controle); e mais cinco dietas 

com adição de APA, contendo os níveis de PB de 13%; 12%; 11%; 10% e 9%. Foram coletadas amostras da 

alimentação fornecida, sobra e fezes para determinação dos coeficientes de digestibilidade. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO Os níveis de PB nas dietas aditivadas aumentaram (P<0,05) os coeficientes de digestibilidade 

dos nutrientes. O coeficiente de digestibilidade da MS foi elevado a uma taxa de 1,36 g/100g. Também foi 

observado aumento da digestibilidade das demais frações. Isto pode ser, em parte, explicado pelo fato de que 

a digestibilidade de FDNcp pode ser afetada pela composição dos componentes da parede celular, além de sua 

estrutura e organização (Murta et al., 2011), algo que foi observado neste estudo. O APA foi eficiente até o 

nível de 11% de PB, em que não houve diferença em relação à dieta controle, o que sugere a ocorrência de 

microbiomas que possuem potencial para a degradação da fibra. CONCLUSÃO O APA atuou de forma 

eficiente até o nível de 11% de PB, sem afetar a digestibilidade dos nutrientes. 

Palavras-chave: alcaloides piperidínicos; fermentação ruminal; fitoaditivos; Prosopis juliflora.;  
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Resumo:  

INTRODUÇÃOProtozoários ciliados são reguladores de populações procarióticas no rúmen. A sua alta 

população prejudica o crescimento de bactérias em virtude da maior predação, tornando necessário o aumento 

do conteúdo de proteína bruta da dieta. O extrato de alcaloides de algaroba (Prosopis juliflora) (APA) tem 

mostrado promissor por apresentar ação contra protozoário e melhoria na utilização de proteína bruta da dieta. 

u-se avaliar o efeito da associação de diferentes níveis proteicos ao APA nas dietas de cordeiros sobre a 

população de protozoários e síntese de proteína microbiana no rúmen. MATERIAIS E MÉTODOS As vagens 

de algaroba foram obtidas em Brumado/BA. Após moagem a farinha foi macerada e percolada em etanol 99%, 

em seguida foi realizada a extração de alcaloides piperidínicos de acordo com a metodologia de Ott-Longoni 

et al. (1980). Foram usados seis cordeiros mestiços Santa Inês x SRD com peso corporal de 17,5 ± 0,383 kg. 

O delineamento experimental foi o quadrado Latino 6x6. As dietas foram compostas por 40% de feno de Buffel 

e 60% de concentrado, constituindo os tratamentos: 13% de PB e sem aditivo (controle) e os outros com 9, 10, 

11, 12 e 13% de PB com adição de APA (25,2 mg.kg-1 de MS). RESULTADOS E DISCUSSÃO A composição 

de gêneros de protozoários não foi afetada pelos níveis de PB das dietas ou pela inclusão de APA, com exceção 

para Diplodinium, com decréscimo da ordem de 0,219 unidades percentuais para cada unidade de incremento 

de PB nas dietas. A maior síntese de proteína microbiana para a dieta 13% de PB e APA comparada com a 

dieta controle, pode em parte ser explicada pela ação de APA contra Diplodinium, que neste estudo foi o 

segundo maior gênero predador de bactérias, o que pode auxiliar para um maior fluxo intestinal de proteína 

microbiana metabolizável. CONCLUSÃO A dieta com 11% de PB e APA não aumenta a população de 

Diplodinium e mantém a síntese de proteína microbiana no rúmen, evidenciando o potencial uso de APA em 

dieta com menor conteúdo de PB para cordeiros. 
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Resumo:  

Os componentes não-carcaça são uma importante alternativa para aumentar a rentabilidade dos sistemas 

produtivos de ovinos, pois quando usados como matéria prima na elaboração de pratos típicos ou embutidos, 

permitem agregar valor à unidade de produção ou de abate. Em adição, o tipo de volumoso pode afetar o 

desenvolvimento dos componentes não-carcaça, especialmente aqueles envolvidos na digestão e absorção de 

nutrientes, como o rúmen e retículo. Portanto, objetivou-se avaliar os componentes não-carcaça em cordeiros 

alimentados com dietas contendo silagem da planta de gergelim (SPG) em substituição à silagem da planta de 

milho (SPM). Foram usados 40 cordeiros, castrados, mestiços de Santa Inês, com peso vivo médio inicial (PVi) 

de 21,8±1,97 kg, distribuídos em delineamento de blocos ao acaso, conforme o PVi, com quatro tratamentos 

(níveis de substituição: 0, 33, 67 e 100% da MS) e dez repetições. Os cordeiros foram alimentados com ração 

em mistura total, com relação volumoso:concentrado de 40:60 e foram abatidos aos 73 dias de confinamento, 

com 13 dias destinados à adaptação e 60 dias para coleta de dados. Após o abate, o trato gastrintestinal (TGI: 

rúmen-retículo, omaso, abomaso, intestinos delgado e grosso) foram esvaziados, lavados e pesados. Os demais 

componentes não-carcaça: língua, pulmões, traqueia, coração, fígado, pâncreas, rins, baço, diafragma, sangue, 

pele, cabeça, patas e depósitos de gordura (omental, mesentérica, renal), foram separados e pesados. A 

"Buchada" foi obtida pelo somatório do sangue, cabeça, língua, coração, pulmões, fígado, pâncreas, gordura 

omental, rúmen, retículo, omaso, intestino delgado e rins. Esses componentes foram pesados individualmente 

para posterior cálculo do rendimento da buchada. Os resultados foram analisados usando modelos mistos e 

contrastes ortogonais (Linear e Quadrático). Os pesos da traqueia (P=0,02) e da gordura omental (P=0,02) 

aumentaram quadraticamente, com maiores pesos de 0,12 e 0,85 kg para 50 e 79% de substituição, 

respectivamente. A gordura mesentérica aumentou linearmente (P=0,05) com o aumento do nível da SPG. Os 

demais componentes não-carcaça não foram influenciados pelas dietas (P>0,05). A buchada apresentou um 

rendimento médio de 17,3% do PV ao abate. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a SPG pode 

substituir em 100% a SPM em dietas para cordeiros mestiços terminados em confinamento, pois não 

comprometeu o peso dos componentes não-carcaça, principalmente o rendimento da buchada. 

Palavras-chave: alternativa alimentar; buchada; semiárido; Sesamum indicum;  

Apoio  

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - Brasil) pelo suporte 

financeiro (Processo no. 430778/2016-3) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES - Brasil) pela concessão de bolsa de estudo. 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                306 

SUBSTITUIÇÃO DA SILAGEM DA PLANTA DE MILHO PELA SILAGEM DA PLANTA 

DE GERGELIM EM DIETAS PARA CORDEIROS: CONSUMO E DIGESTIBILIDADE 

DOS NUTRIENTES 
 

Marcos Jácome de Araújo 1; Lucélia Lopes Quixabeira 2; Santos Jeovanny Aguilera Vallecillo 2; José 

Pires de Carvalho Neto 4; Alex Rodrigues de Souza 5; Susane Oliveira Duque de Carvalho 6; Otávio 

Tavares de Medeiros 7; Andrescia Ferreira de Carvalho 2 
1Docente. Bom Jesus, PI. Universidade Federal do Piauí; 2Discente. Bom Jesus, PI. Universidade Federal do Piauí; 
3Discente. Bom Jesus, PI. Universidade Federal do Piauí; 4Doutorando. Bom Jesus, PI. Universidade Federal do Piauí; 
5Doutorando. Areia, PB. Universidade Federal da Paraíba; 6Bolsista PIBIC. Bom Jesus, PI. Universidade Federal do 

Piauí; 7Mestrando. Garanhuns, PE. Universidade Federal Rural do Pernambuco; 8Discente. Bom Jesus, PI. Universidade 

Federal do Piauí 

 

Resumo:  

A planta de gergelim (Sesamum indicum L.) tem demonstrado potencial para ensilagem, apresentando silagem 

com qualidade semelhante à silagem da planta de milho. Devido à sua adaptabilidade em locais de clima 

quente, o cultivo do gergelim para produção de silagem pode ser uma alternativa alimentar. Portanto, 

objetivou-se avaliar o consumo e a digestibilidade (DIG) dos nutrientes em cordeiros alimentados com dietas 

contendo silagem da planta de gergelim (SPG) em substituição à silagem da planta de milho (SPM). Foram 

usados 40 cordeiros, castrados, mestiços de Santa Inês, com peso vivo médio inicial (PVi) de 21,8±1,97 kg, 

distribuídos em delineamento de blocos ao acaso, conforme o PVi, com quatro tratamentos (níveis de 

substituição: 0, 33, 67 e 100% da MS) e dez repetições. Os cordeiros foram alimentados com ração em mistura 

total, com relação volumoso:concentrado de 40:60 durante 73 dias. 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. No ensaio de digestibilidade, os animais foram equipados com bolsas coletoras para a 

coleta total de fezes. Foram determinados o consumo e a digestibilidade da matéria seca (MS), matéria orgânica 

(MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e carboidratos não 

fibrosos (CNF). Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram calculadas conforme a equação: NDT = (NDT 

ingerido / MS ingerida) × 100. Os resultados foram analisados usando modelos mistos e contrastes ortogonais 

(Linear e Quadrático). A substituição da SPM pela SPG não influenciou (P>0,05) o consumo de MS, MO, PB, 

CNF e NDT, apresentando valores médios de 880 g/dia e 3,2%PV; 820; 152; 423 e 736 g/dia, respectivamente. 

Por outro lado, o consumo de EE (P=0,003) aumentou linearmente, enquanto o consumo de FDN (g/dia e 

%PV) diminuiu linearmente (P < 0,01) com o aumento do nível da SPG nas dietas. A DIG da MS, MO, EE, 

CNF e o teor de NDT não foram influenciados pelas dietas (P>0,05). Por outro lado, a DIG da PB diminuiu 

quadraticamente (P=0,03) com valor mínimo de 69% ao nível de 33%. Já a DIG da FDN diminuiu linearmente 

(P=0,05) com o aumento da SPG. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a SPG pode substituir em 

100% a SPM em dietas para cordeiros mestiços terminados em confinamento, pois não compromete o consumo 

e a digestibilidade dos principais nutrientes.  
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Resumo:  

Os blocos multinutricionais (BMs) utilizados na suplementação para ruminantes, são compostos por uma 

mistura de ingredientes, tendo como componentes base, o melaço, sal, calcário, minerais e cal hidratada 

formando uma mistura solidificada. Adicionalmente, pode ser incorporado na mistura componentes com 

atividades farmacológica, como é o caso da própolis vermelha, por se tratar de uma fonte de compostos 

bioativos auxiliando na produção de ruminantes. No entanto, estudos que realizam análises de viabilidade 

econômica deste tipo de suplemento são escassos, sendo importante que os produtores adotem postura 

empresarial e realizem avaliações dos custos e da rentabilidade, por meio de cálculos de custos de produção, 

para que possa subsidiar nas tomadas de decisões, medir a sustentabilidade do empreendimento e a capacidade 

de pagamento. Dessa forma, o objetivo foi avaliar os índices de viabilidade econômico financeiro de BMs 

confeccionados com própolis vermelha. O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas, localizado em Rio Largo/AL. Foi avaliado os custos totais de produção CTP, 

constituídos pelo somatório dos custos fixos CF (recursos humanos RH + depreciação + remuneração do 

capital =R$16.227,27), adicionado aos custos variáveis CV (ingredientes dos BMs + outras taxas 

=R$13.196,00). Vale ressaltar que os CTP foram referentes à valores de mercado local no ano de 2022. Foram 

confeccionados 10.000 Kg de BMs, com um custo de produção de R$ 1,31/Kg. A receita, foi dividida em 

prima?ria, obtida com a venda dos BMs, R$ 4,00 kg e secundaria, adquirida por meio do valor residual após 

depreciação dos bens móveis. O somatório das duas receitas, constituiu a receita bruta total (R$40.000 

+R$4.059,00=R$44.059,00) respectivamente. Com a subtração de todos os custos obteve o lucro R$14.635,73. 

O índice de margem de contribuição foi de 0,7004, ou seja, foi utilizado 70,04 % da receita para pagar os 

custos variáveis e 29,96 % para pagar CF e gerar lucro. Assim, para minimizar os CF, faz-se necessário 

produzir mais Kg de BMs. No entanto, é possível observar que o ponto de equilíbrio econômico se iguala aos 

custos e despesas com a produção de 5.792 Kg de BMs. Destarte, através da razão benefício/ custo, para cada 

R$1,00 investido, alcançou uma receita de R$1,50, ou seja, um lucro de 50 %, confirmando a viabilidade 

econômico financeira na confecção de BMs composto por própolis vermelha.  

Palavras-chave: alimento; economia; receita; suplemento; viabilidade economica 
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Resumo:  

Os blocos multinutricionais (BMs) utilizados na suplementação para ruminantes, são compostos por uma 

mistura de ingredientes, tendo como componentes base, o melaço, sal, calcário, minerais e cal hidratada 

formando uma mistura solidificada. Adicionalmente, pode ser incorporado na mistura componentes com 

atividades farmacológica, como é o caso da própolis vermelha, por se tratar de uma fonte de compostos 

bioativos auxiliando na produção de ruminantes. No entanto, estudos que realizam análises de viabilidade 

econômica deste tipo de suplemento são escassos, sendo importante que os produtores adotem postura 

empresarial e realizem avaliações dos custos e da rentabilidade, por meio de cálculos de custos de produção, 

para que possa subsidiar nas tomadas de decisões, medir a sustentabilidade do empreendimento e a capacidade 

de pagamento. Dessa forma, o objetivo foi avaliar os índices de viabilidade econômico financeiro de BMs 

confeccionados com própolis vermelha. O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Alagoas, localizado em Rio Largo/AL. Foi avaliado os custos totais de produção CTP, 

constituídos pelo somatório dos custos fixos CF (recursos humanos RH + depreciação + remuneração do 

capital =R$16.227,27), adicionado aos custos variáveis CV (ingredientes dos BMs + outras taxas 

=R$13.196,00). Vale ressaltar que os CTP foram referentes à valores de mercado local no ano de 2022. Foram 

confeccionados 10.000 Kg de BMs, com um custo de produc?a?o de R$ 1,31/Kg. A receita, foi dividida em 

primária, obtida com a venda dos BMs, R$ 4,00 kg e secundaria, adquirida por meio do valor residual após 

depreciação dos bens móveis. O somatório das duas receitas, constituiu a receita bruta total (R$40.000 

+R$4.059,00=R$44.059,00) respectivamente. Com a subtração de todos os custos obteve o lucro R$14.635,73. 

O índice de margem de contribuição foi de 0,7004, ou seja, foi utilizado 70,04 % da receita para pagar os 

custos variáveis e 29,96 % para pagar CF e gerar lucro. Assim, para minimizar os CF, faz-se necessário 

produzir mais Kg de BMs. No entanto, é possível observar que o ponto de equilíbrio econômico se iguala aos 

custos e despesas com a produção de 5.792 Kg de BMs. Destarte, através da razão benefício/ custo, para cada 

R$1,00 investido, alcançou uma receita de R$1,50, ou seja, um lucro de 50 %, confirmando a viabilidade 

econômico financeira na confecção de BMs composto por própolis vermelha. 
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Resumo:  

A produção animal está diretamente associada às condições climáticas, dessa forma, buscam-se alimentos que 

diminuam os efeitos do estresse térmico. A palma forrageira é uma alternativa na nutrição animal, pela 

qualidade nutricional e quantidade de água. u-se verificar o efeito da suplementação com silagem de palma 

forrageira na manutenção da homeotermia de ovelhas Santa Inês durante estação de monta. O experimento 

conduzido no Setor de Pequenos Ruminantes do CTBJ, utilizou-se 16 ovelhas Santa Inês com média de 6 anos 

criadas em pastagem de Andropogon gayanus. As ovelhas tiveram o estro sincronizado com esponjas 

intravaginais de acetato de medroxiprogesterona por 14 dias e foram divididas em 2 grupos de suplementação 

alimentar (1% do peso vivo de concentrado a base de farelo de milho, farelo de soja e sal mineral e 3kg de 

silagem de palma forrageira com 100g de farelo de soja). As variáveis fisiológicas dos animais foram 

registrados às 16 horas, durante 14 dias consecutivos. Foram aferidas as variáveis: frequência respiratória (FR), 

frequência cardíaca (FC), temperatura retal (TR) e motilidade ruminal (MR). Os dados foram comparados 

entre os dois grupos pelo teste de Tukey (p<0,05). Observou-se diferença significativa (p<0,05) dos parâmetros 

fisiológico, entre os grupos controle e silagem de palma, com FR= 66,4 e 50,5 movimentos/min.; FC= 118,48 

e 108,83 batimentos/min.; TR= 39,4 e 39,2 ºC; FR= 50,5 e 66,4 movimentos/min. e MR= 3,1 e 3,5 

movimentos/2min., respectivamente. A FR foi alta em ambos os grupos, porém menor no grupo silagem de 

palma, o que indica resultados positivos de controle de estresse térmico. O controle térmico e adaptação dos 

animais as condições climáticas locais também foram verificadas pelos valores de temperatura retal 

encontrados dentro da normalidade. A FC do grupo controle fora do intervalo de referência indica uma maior 

exigência do sistema para auxiliar na termorregulação, aumentando a pressão arterial e maior fluxo sanguíneo 

subcutâneo. Acredita-se que a quantidade de água na dieta com silagem de palma contribuiu para o 

resfriamento do animal. A MR das ovelhas que consumiram silagem de palma foi maior (p<0,05) do que das 

ovelhas que consumiram concentrado, o que indica que a dieta com silagem de palma forneceu maior 

quantidade de matéria seca sem causar distúrbios digestivos. A suplementação de ovelhas Santa Inês durante 

estação de monta com silagem de palma forrageira garante eficiente homeotermia. 
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Resumo:  

O elevado preço dos alimentos tradicionais como feno de Tífton 85 e milho os torna economicamente menos 

competitivo como fonte de volumoso e energia respectivamente. Isto gera oportunidade na utilização de outros 

alimentos, que além de possuírem um custo inferior, não competem com a alimentação humana. Como é o 

caso da palma orelha de elefante (fonte de água e carboidratos solúveis) e gérmen de milho extra gordo (possui 

maiores concentrações de proteínas, lipídios e fibras, e menores teores de carboidratos não fibrosos, 

principalmente amido, quando comparado ao milho). Diante desse contexto, objetivou-se avaliar os custos 

com alimentação de cordeiros confinados e alimentados com dietas contendo gérmen de milho extra gordo 

associado ou não com palma orelha de elefante. O experimento foi realizado no setor de ovinos do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram utilizados 40 

ovinos Santa Inês, machos não castrados, com quatro meses de idade e distribuídos em delineamento 

inteiramente ao acaso. Os tratamentos consistiram de dietas compostas de feno de tífton-85, com duas fontes 

de energia (milho ou gérmen de milho extra gordo) associadas ou não com palma orelha de elefante: 

Milho+feno; Milho+Palma+Feno; Gérmen+Feno; Gérmen+Palma+Feno. Os custos com alimentação foram 

compostos pelos preços e quantidades fornecidas dos ingredientes das dietas, em base de matéria seca. Estes 

valores representam os aplicados no mercado de Recife - PE no ano de 2021. Quando utilizado 

Milho+Palma+Feno na alimentação de cordeiros em confinamento foi possível verificar menor valor para o 

quilo da MS (R$ 1,09), seguida das dietas contendo Gérmen+Palma+Feno (R$ 1,21), Milho+Feno (R$ 1,50) 

e Germen+Feno (R$ 1,60). O maior valor observado na dieta com Gérmen+Feno pode ser atribuído a grande 

quantidade de feno na dieta e também ao alto valor de aquisição desse alimento. Dessa forma, para redução 

dos custos com alimentação, uma das alternativas seria a utilização de uma fonte volumosa mais barata, no 

caso, a palma forrageira, pois quando associada ao milho e ao gérmen de milho, proporcionou menor valor por 

quilo de MS. Diante dos resultados apresentados, podemos concluir que dietas com inclusão de palma 

forrageira orelha de elefante quando associada a milho+feno de tífton 85, apresenta menor custo com 

alimentação de cordeiros confinados.  
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Resumo:  

A alimentação animal no semiárido está associada à disponibilidade de forragem da caatinga no período 

chuvoso, com redução na oferta durante a seca, o que demanda o uso de fontes proteicas, como as leguminosas. 

Dentre as espécies da região, destaca-se a Leucena (leucaena leucocephala), com folhas possuindo teor médio 

de proteína bruta (PB) entre 21% e 23%. u-se com essa pesquisa avaliar a qualidade da PB de dietas formuladas 

com diferentes níveis de feno de leucena em substituição ao ingrediente protéico, segundo modelo CNCPS. 

Para formulação das dietas, considerou-se caprinos de 25kg, suplementados com 1,5% do PV, com uma média 

de 67,5g de PB. As dietas foram formuladas de forma isoproteica, contendo 20, 40 e 60% de inclusão de 

leucena, junto a uma ração controle, composta por milho, soja e farelo de algodão. Foram avaliadas as frações 

A (NNP rapidamente convertido em amônia no rúmen), B1+B2 (fração potencialmente degradada) e fração C 

(fração associada à lignina e indisponível). Foi adotado um delineamento inteiramente casualizado com 4 

tratamentos (0, 20, 40 e 60% de inclusão do feno de leucena) e 5 repetições. Os dados foram avaliados através 

de regressão a 5% de significância, no programa estatístico SAS (2000). Houve um aumento nas frações de 

fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) (P<0,05) a medida que se adicionou o feno de leucena nas 

rações, o que está associado a maior proporção desses componentes no feno (34,05% FDN e 18,28% FDA) 

em comparação aos ingredientes concentrados, reduzindo o NDT, com queda de 15,38% (74,11%) para 

inclusão de 60%, em comparação ao tratamento controle (87,58%). Com isso, observa-se que o teor de energia 

diminui conforme a fibra da dieta se eleva, visto que, o NDT, associado a energia do alimento para 

fermentação, é inversamente proporcional à fração fibrosa, que possui lenta degradação. Houve aumento linear 

(P<0,05) da fração C com o aumento da participação do feno (9,22% para dieta com 60% em comparação a 

2,22% da dieta controle), o que está associado a maior proporção de proteína indisponível (PIDA) no feno 

(14,43%), o que diminui a disponibilidade de N ruminal em dietas com maior proporção do feno dessa 

leguminosa. A fração (B1+B2) também apresentou queda de 30,37% no maior nível de inclusão. A adição de 

feno de leucena em elevadas proporções como substituto aos concentrados tradicionais, pode impactar 

negativamente a qualidade da proteína, reduzindo as frações disponíveis para fermentação ruminal. 

Palavras-chave: Produção; Nutrição; Ruminantes; ;  
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Resumo:  

A produção de ovinos em regiões semiáridas tem crescido ao longo dos anos, sendo decorrente da busca 

constante por sistema de criação que aumente a produtividade e consequentemente melhore o aproveitamento 

das pastagens. Sendo assim, a implantação de sistema integração lavoura e pecuária no bioma Caatinga tem se 

tornado atrativo juntamente com as análises do perfil bioquímico sanguíneo de ruminantes, para se mensurar 

a ingestão e metabolização de nutrientes oriundos da alimentação. Assim, objetivou-se avaliar o perfil 

bioquímico sanguíneo de ovinos mantidos em sistemas de integração lavoura pecuária no bioma Caatinga. O 

experimento foi realizado na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Os tratamentos foram constituídos por três sistemas de integração no bioma Caatinga: 1) 

Vegetação nativa da Caatinga mais o algodão herbáceo (cultivar BRS Aroeira); 2) Vegetação nativa da 

Caatinga mais o milho (cultivar BRS Catingueiro); 3) Vegetação nativa da Caatinga mais o feijão (cultivar 

caupi); e um tratamento apenas com a vegetação nativa da Caatinga. No experimento foram utilizados 24 

ovinos sem padrão racial definido, sendo seis por tratamento, com delineamento experimental inteiramente 

casualizados. Para avaliação do perfil bioquímico foi coletado cerca de nove mililitros de sangue em tubos 

vacutainer com anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético para a análise da glicose e sem anticoagulante 

para análises de ácido úrico, colesterol, proteína total e ureia. A coleta de sangue ocorreu quatro horas após os 

animais terem iniciado o pastejo. Para terminar os metabólitos sanguíneos foi utilizado o analisador 

semiautomático bioquímico BIOPLUS® BIO-200, e quantificado com kits comerciais - Bioclin®. A análise 

estatística foi realizada por meio do programa Statistical Analysis Sistems. Na comparação das médias foi 

utilizado o teste de Tukey com 5% de probabilidade. Observou-se que os parâmetros bioquímicos sanguíneos 

dos ovinos não foram influenciados (P>0,05) pelo o sistema de integração lavoura e pecuária. Assim, os 

sistemas de integração lavoura pecuária são recomendados para produção de ovinos no bioma Caatinga, pois, 

não promoveram alterações negativas no perfil bioquímico sanguíneo.  

Palavras-chave: Ovis aries; parâmetros sanguíneos; pequenos ruminantes; semiárido;  
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Resumo:  

A criação de lhamas tem crescido no Brasil e com um formato inovador, e voltado para o mercado pet. Este 

segmento é amplo e diversificado tanto no que se refere à variedade de espécies, quanto de insumos voltado 

para as mesmas. No Brasil existe um déficit de insumos voltado para a criação de Lhamas e os criadores têm 

utilizado ração comercial formulada com base nas exigências de cavalos. Desta forma, objetivou-se verificar 

o perfil bioquímico sanguíneo de Lhamas (Lama glama) criadas no semiárido brasileiro e suplementadas com 

diferentes níveis de proteína,assim, estabelecer o melhor nível de proteína bruta para formulação de 

suplementos. O experimento foi realizado em propriedade privada localizada no município de Flores 

(semiárido brasileiro). O período experimental teve duração de 135 dias, sendo dividido em três períodos de 

45 dias (15 dias adaptação dos animais aos tratamentos e 30 dias de coletas). Foram utilizados cinco Lhamas 

fêmeas, adultas, com peso corporal (PC) médio de 117,8 kg. Os tratamentos foram três diferentes níveis de 

proteína bruta (PB) no suplemento: 140, 180 e 280g de PB/kg de matéria seca (MS). As Lhamas permaneceram 

em pastagens de capim buffel (Cenchrus ciliaris L.) em sistema de pastejo contínuo. A coleta de sangue ocorreu 

quatro horas após o primeiro arraçoamento. Para determinar o perfil bioquímico foram verificados, através de 

kits comerciais - Bioclin®, os níveis plasmáticos de glicose, ureia, ácido úrico, creatinina, proteína total, 

albumina, colesterol, triglicerídeos, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT). O 

delineamento utilizado foi o change-over design com efeito simples, com três tratamentos (níveis de proteína), 

cinco animais e três períodos. Os dados foram analisados utilizando o Statistical Analysis System (SAS, versão 

9.1) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve efeito significativo (P<0,05) 

para os níveis de glicose, ureia, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicerídeos e AST. O suplemento com 

180 g de PB/kg de MS promoveu aumento nos níveis de glicose e redução nos níveis de ureia, ácido úrico, 

creatinina, colesterol, triglicerídeos e AST. No entanto, os níveis de proteína bruta na dieta das Lhamas não 

alteraram os níveis plasmáticos de proteína total, albumina e ALT (P>0,05). O suplemento com 180 g de PB/kg 

de MS é o mais indicado para Lhamas criadas no semiárido brasileiro, uma vez que, promoveu o melhor perfil 

bioquímico sanguíneo.  
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Resumo:  

A ovinocultura é uma das principais atividades pecuárias no Nordeste, o estado do Ceará contribui com 12% 

do rebanho ovino nordestino. Apesar da importância econômica da atividade, desafios sanitários impõem 

restrições ao desenvolvimento da atividade, limitando a produção animal. Doenças que limitam a produção e 

que podem afetar aos humanos são consideradas de grande relevância. A pitiose rinofacial é uma doença 

micótica causada pelo Pythium insidiosum, que afeta principalmente equinos, mas também relatada em cães, 

caprinos e ovinos, recentemente denominada doença emergente em humanos, porém, apesar da existência de 

vários relatos sobre a pitiose rinofacial ovina, não se encontram estudos abordando sua importância no contexto 

epidemiológico no Nordeste Brasileiro. u-se a partir deste resumo relatar a ocorrência de pitiose rinofacial em 

ovinos no semiárido cearense, no município de Sobral. Duas ovelhas mestiças adultas foram remetidas ao 

atendimento com massas de aumento de volume na região nasal, baixo escore corporal, secreção 

serossanguinolenta nasal e dispneia inspiratória, suspeitando assim de pitiose. Para acompanhamento da 

evolução da patologia foi solicitado exames complementares como hemograma, radiografia, citologia e 

histopatologia. Após amplo estudo diagnóstico e a pouca eficácia do tratamento farmacológico em estágios 

avançados da doença, optou-se pela eutanásia de uma das ovelhas. Exames post-mortem foram enviados para 

estudo histopatológico e de cultura microbiológica, confirmando, assim, a micose por P. insidiosum. A partir 

da visita à propriedade e avaliação ambiental sugere-se que os animais foram contaminados no período de 

transição inverno-verão, com água parada na fazenda. A epidemiologia deste oomiceto requer ambiente 

aquático para sua sobrevivência, sendo bem adaptado a temperaturas de 34 - 36°C, mas com crescimento 

demonstrado até 45°C. Neste relato, assim como a casuística no Brasil demonstram a ampliação do nicho 

biológico do P. insidiosum como também a participação antropogênica nesta expansão devido à construção de 

reservatórios de água que favorecem o crescimento do falso fungo. Assim, podemos concluir que, a patologia 

se encontra presente no Semiárido Cearense de maneira natural, afetando a saúde e produção animal, sendo 

verificada a existência dos reservatórios de água como exemplo de mudanças ambientais que resultaram 

possivelmente na expansão do nicho biológico de P.insidiosum. 
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Resumo:  

A própolis é uma substância resinosa, produzida por abelhas, com reconhecidas propriedades antioxidantes e 

antimicrobianas (BORRELLI, F. et al. 2002). O extrato de própolis pode ser utilizado como aditivo na dieta 

de ruminantes. Stelzer et al. (2009) verificaram o efeito do extrato de própolis sobre o consumo e 

digestibilidade de vacas holandesas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de nutrientes e o 

comportamento ingestivo de vacas holandesas tratadas com extrato etanólico de própolis. O experimento foi 

realizado no setor de bovinocultura leiteira da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

Mossoró-RN, Brasil. Foram utilizadas 3 vacas da raça Holandesa, primíparas, no terceiro mês do período de 

lactação, com a mesma ordem de parto, a mesma idade e uma média de peso corporal de 485 ± 11 kg, 

distribuídas aleatoriamente em um quadrado latino 3x3, com três períodos e três tratamentos, repetidos duas 

vezes no tempo. Cada período teve uma duração de 17 dias, divididos em 12 dias para adaptação e 5 dias de 

coleta de dados. Cada quadrado latino teve duração de 51 dias, totalizando 102 dias experimentais. As vacas 

foram alimentadas à vontade com dieta contendo relação volumoso:concentrado 50:50. Os tratamentos 

consistiram em 0 ml/dia de extrato de própolis (controle), 34 ml/dia de extrato de própolis e 64 ml/dia de 

extrato de própolis ofertado diretamente na boca das vacas por meio de pistola tipo Hoppner adaptada para 

oferta oral. A análise do comportamento ingestivo, foi realizada a cada 12 h/dia (07:00 às 19:00) em intervalos 

de 5 minutos. Foram registrados os tempos diários de alimentação, ruminação, ingestão de água e ócio. A 

oferta do extrato de própolis (EP) de 34ml e 64 ml na dieta das vacas, não alterou o consumo de matéria seca 

(18,96 kg/d), proteína bruta (2,83 kg/d), fibra insolúvel em detergente neutro (7,36 kg/d) e carboidratos não 

fibrosos (6,62 kg/d). A administração de 64 ml/d de EP aumenta o tempo de alimentação (P<0,05) e reduz 

(P<0,10) a procura por água. Resultados similares foram reportados por Stelzer et al. (2009), que verificou que 

a adição de EP nas rações no nível 34,0 mL na dieta de vacas da raça Holandesa não altera o consumo, 

digestibilidade e desempenho das mesmas. A utilização do EP não alterou o consumo de nutrientes dos 

animais. O fornecimento de 64 ml/d de EP tende a aumentar o tempo de alimentação e reduzir a procura por 

água. 
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Resumo:  

A dermatobiose é uma ectoparasitose causada pela larva da mosca do berne Dermatobia hominis que utiliza 

outras moscas vetores para carrear seus ovos até o hospedeiro. O ovo é capaz de penetrar a pele íntegra ou 

ferida dos animais, eclodindo-se em larvas que se alimentam dos tecidos vivos, podendo ocasionar o 

desenvolvimento de nódulos subcutâneos, dor, infecções secundárias bacterianas, entre outras complicações. 

O presente trabalho teve como objetivo relatar as consequências observadas, causadas pela infestação de bernes 

em bovinos e possíveis implicações no Bem-Estar destes animais. O estudo foi realizado em uma propriedade 

na zona rural de Mutuípe-Ba, com bovinos de raças zebuínas e taurinas, com idades variadas. Foi observado 

inúmeros bernes parasitando ambos os grupos de animais, no entanto, os animais taurinos apresentaram uma 

maior infestação em comparação aos zebuínos, isso se dá devido à resistência natural que o gado zebuíno 

possui contra os ectoparasitas. Os taurinos, por estarem com grande número de bernes no corpo, apresentavam-

se com baixo escore corporal, mantinham-se agitados a maior parte do tempo, devido a coceira excessiva, 

ocasionando a falta de apetite e desconforto, violando assim as liberdades do Bem-Estar Animal (BEA). 

Conclui-se que o BEA de animais que se encontram parasitados por bernes é extremamente comprometido e 

constatou-se que animais zebuínos possuem resistência natural contra estes parasitas quando comparados com 

animais taurinos. 
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Resumo:  

A produção de pequenos ruminantes é uma atividade de grande importância socioeconômica no Semiárido 

Brasileiro, no entanto a oscilação na produção de forragem resulta em baixos índices produtivos. Nesse sentido, 

a adoção do uso da suplementação permite melhorias na cadeia produtiva, pois possibilita o fornecimento aos 

animais de nutrientes que estão em déficit na pastagem em várias ocasiões. Assim, objetivou-se avaliar as 

frequências respiratórias e cardíacas de matrizes ovinas suplementados a pasto com diferentes fontes proteicas. 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura-NEEF DZ da Universidade 

Federal do Ceará. Adotou-se um delineamento inteiramente ao acaso, com dois tratamentos: suplementação 

concentrada com duas fontes proteicas, farelo de soja (FS) ou farelo de mamona industrialmente destoxificado 

(FM) e 8 repetições (matrizes da raça Morada Nova variedade branca, com peso corporal médio de 48 kg, no 

terço final da gestação). As medidas das frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR) foram realizadas nos 

horários de 07:00; 12:00 e 17:00 horas. A FR e FC foram obtidas com o auxílio de um estetoscópio flexível, 

colocado ao nível da região laringo-traqueal, auscultando-se por 15 segundos e o resultado multiplicado por 

quatro, obtendo-se as frequências por minuto. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. As diferentes fontes proteicas não 

influenciaram (P>0,05) a FC e FR, com valores para FC de 103,77 e 106,76 bat.min-1 e FR de 36,44 e 34,19 

mov.min-1 para ovelhas alimentadas com FS e FM, respectivamente. A FC também não foi afetada (P>0,05) 

pelos horários com valor médio de 105,08 bat.min-1, valor superior ao considerado ideal para ovinos (70 a 80 

bat.min-1). A maior FR foi observada do horário de 12:00 horas (38,5 mov.min-1) e a menor no horário de 7:00 

horas (31,75 mov.min-1), já a FR observada às 17:00 horas (36,12 mov.min-1) se assemelhou aos dois outros 

horários. A maior FR no horário de 12:00 horas pode ter relação com o estresse térmico, já que o horário com 

maior temperatura do ambiente. O farelo de mamona industrialmente destoxificado usado com fonte 

alternativa de proteína ao farelo de soja em rações concentradas para matrizes ovinas não afeta as frequências 

cardíaca e respiratória dos animais.  

Palavras-chave: fonte alternativa de proteína; frequência cardíaca; frequência respiratória; 'Ricinnus 
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Resumo:  

Desde os anos 2000, o Brasil vem sendo o país com a maior atividade pecuária do mundo, incluindo grandes 

exportações de carne, uma vez que possui uma tecnologia altamente desenvolvida e elevados investimentos, 

trazendo altos ganhos na produtividade e sendo incluído como o setor que mantém a economia do país. Além 

do gado de corte, há também as vacas leiteiras das raças Jersey, Girolando, Pardo Suíço e em especial, as 

Holandesas, as quais representam a maior lucratividade, podendo chegar a uma produção de 50 litros de 

leite/dia. Apesar de todos os benefícios uma das anormalidades que assolam os proprietários e pode fazer com 

que haja uma perda considerável de lucratividade em ambas as atividades é o Freemartinismo, distúrbio 

relacionado com uma anormalidade sexual, uma vez que, em gestações gemelares de casais, a fêmea possa 

nascer infértil em 95% dos casos, causando a perda de uma oportunidade de reprodução futura, logo, fazendo 

com que a "vaca maninha", nome dado à portadora da intersexualidade, seja levada ao descarte ou utilizada 

como "touro rufião", para a detecção de estro em programas de inseminação artificial, estimuladores do cio e 

ovulação das fêmeas. Porém, em situações extremamente raras, como a do caso a ser relatado, aparentemente 

a vaca apresenta ovulação, mesmo possuindo seus órgãos reprodutores mal-formados, gerando a possibilidade 

de ser feita uma inseminação, podendo ela ser bem sucedida ou não. 
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Resumo:  

A produção de ovinos de corte possui importância econômica e social nas regiões semiáridas do mundo, 

incluindo o Nordeste brasileiro. Nessas regiões, os animais são submetidos naturalmente a condições de 

restrição de nutrientes, tanto pelas condições climáticas como pelo uso de planos alimentares, visando poupar 

recursos e reduzir custos. Portanto, objetivou-se avaliar a composição centesimal da carne de borregos Morada 

Nova submetidos a duas dietas de terminação, com e sem restrição de proteína bruta (PB) e nutrientes 

digestíveis totais (NDT). Foram utilizados 16 borregos machos não castrados, com peso e idade médios de 

19,04 ± 2,94 kg e 160 dias, respectivamente, os quais foram alocados em baias coletivas. As dietas foram 

formuladas sem restrição (0%; D00) e com 15% de restrição de nutrientes (PB e NDT; D15), para borregos 

em crescimento, com ganho de peso médio diário de 200 gramas animal-1 (NRC, 2007). Utilizou-se feno de 

capim Tifton 85 (Cynodon dactylon) e milho, farelo de soja, óleo de soja e calcário para a porção concentrada, 

adotando a relação volumoso:concentrado de 18:82 e de 43:57, respectivamente para D00 e D15. As análises 

laboratoriais para composição centesimal realizadas no músculo Longissimus thoracis et lumborum foram 

umidade, proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE). Não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre as dietas para todos os parâmetros avaliados. Os resultados encontrados para composição 

centesimal apresentam-se dentro da média esperada para carnes ovinas, sendo eles 73,04, 22,29, 1,18 e 6,71% 

para umidade, PB, MM e EE, respectivamente. A proteína da carne possui alto valor biológico, exercendo uma 

importância na dieta humana. O EE é afetado por fatores como peso, raça e dietas do animal, assim, valores 

de EE para ovinos acima de 8% podem ser considerados altos. Portanto, a terminação de borregos Morada 

Nova com 15% de restrição de nutrientes não compromete a composição centesimal da carne, obtendo-se 

produto com características aceitáveis. Concluindo-se que o NRC (2007) superestima as exigências 

nutricionais de borregos Morada Nova. 
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Resumo:  

O principal helminto gastrointestinal dos ovinos é o Haemonchus contortus e o principal método de controle é 

a aplicação de anti-helmínticos químicos. A fitoterapia é uma alternativa de controle que auxiliará no atraso 

da resistência dos anti-helmínticos químicos nos rebanhos. A Momordica charantia é conhecida pelo seu 

potencial anti-helmíntico, podendo ter ação ovicida e larvicida. u-se avaliar a contagem de ovos por grama de 

fezes (OPG) e a quantidade de Haemonchus contortus retirados do abomaso de cordeiros tratados com 

diferentes doses de Momordica charantia. Foram utilizados 32 cordeiros sem padrão racial definido, com idade 

em torno de 120 dias e peso inicial de 14,87±0,49 kg. Foi fornecido aos animais um "booster" individual com 

cerca de 1000 larvas infectantes de H. contortus. A infecção ocorreu 28 dias antes do início do tratamento. Os 

grupos foram: G1 - não receberam o Extrato Bruto (EB) da M. charantia (controle); G2 - 2 mg/kg de peso 

corporal do EB; G3 - 6 mg/kg de peso corporal do EB; G4 - 12 mg/kg de peso corporal do EB. As dosagens 

do EB da M. charantia foram fornecidas durante sete dias consecutivos, via oral. Os animais foram abatidos 

42 dias após o fornecimento do EB da M. charantia. Recuperou-se os parasitas da espécie H.contortus do 

abomaso para contagem visando quantificar a carga parasitária de cada cordeiro. O conteúdo do abomaso foi 

passado em tamises e colocados em frascos plásticos individualmente identificados com solução de ácido 

clorídrico a 3% durante duas horas. Posteriormente foram fixados em formol 10% a quente. O cordeiro foi a 

unidade experimental. Para estimativas do número de H. contortus foi incluído nos modelos o EB como efeito 

fixo e a baia como efeito aleatório (P<0,05). O OPG inicial foi incluído no modelo como uma covariável para 

estimativa do número de H.contortus. As contagens OPG reduziram consideravelmente nos animais tratados 

com 12 mg/kg de peso corporal de EB e observou-se o aumento nos animais dos outros grupos. Não foram 

observadas diferenças significativas da contagem de H. contortus adultos entre os tratamentos. Conclui-se, 

portanto, que a Momordica charantia suprime a ovopostura das fêmeas de Haemonchus quando tratados com 

12 mg/kg de peso corporal do EB, mas não diminui a carga parasitária do abomaso de cordeiros infectados 

com Haemonchus contortus 
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Resumo:  

O nematoide Haemonchus contortus é uma das principais barreiras para o desenvolvimento das criações de 

ovinos no Brasil. Os animais podem apresentar anemia dependendo da carga parasitária. O método 

FAMACHA é utilizado para identificar animais com hemoncose por meio da avaliação da coloração da mucosa 

ocular, com escala que varia do vermelho (grau 1) ao branco pálido (grau 5). A partir do grau 3 indica-se o 

tratamento antiparasitário, feito geralmente com anti-helmínticos químicos. A utilização de fitoterápicos como 

alternativa para o controle de nematoides, diminui a carga parasitária e evita resistência anti-helmíntica. Por 

isso, objetivou-se avaliar a diminuição das contagens de ovos por grama de fezes (OPG), a aplicação do método 

FAMACHA e o hematócrito de cordeiros tratados com diferentes doses de extrato bruto de Momordica 

charantia. Foram utilizados 32 cordeiros sem padrão racial definido com peso inicial de 14,87±0,49 kg. A 

infecção ocorreu 28 dias antes do início do tratamento. Os tratamentos foram: G1 - não receberam o Extrato 

Bruto (EB) da M. charantia (controle); G2 - 2 mg/kg de peso corporal do EB; G3 - 6 mg/kg de peso corporal 

do EB; G4 - 12 mg/kg de peso corporal do EB. As dosagens do EB da M. charantia foram fornecidas durante 

sete dias consecutivos, via oral. As coletas de fezes e FAMACHA foram realizadas a cada sete dias e a coleta 

de sangue a cada 15 dias. O cordeiro foi unidade experimental para determinar os efeitos do EB sobre o 

hematócrito, o OPG e o FAMACHA. O EB, os dias de coleta e a sua interação foram incluídos como efeito 

fixo; as baias e o número de coletas aninhadas aos animais foram incluídos como efeitos aleatórios (P-valor < 

0,05). Houve interação das doses de EB e dos dias de coleta e medição do FAMACHA. A redução significativa 

das contagens de OPG ocorreu apenas nos animais do G4. Ao início do tratamento, 23 dias após contaminação, 

os animais apresentaram graus 3 e 4 do FAMACHA e, 19 dias após o fornecimento do EB, os animais 

apresentaram graus entre 1 e 2. O hematócrito teve aumento significativo a cada coleta de sangue. Pode-se 

observar que os animais tiveram uma melhora significativa após o fornecimento do EB. A limpeza regular das 

baias com troca da cama evitou a reinfecção dos animais e controlou a hemoncose. Conclui-se que a dose 12 

mg/kg de peso corporal do EB diminui as contagens de OPG e melhora o hematócrito. O método FAMACHA 

é eficaz para identificar animais com anemia, no controle da hemoncose ovina. 
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Resumo:  

A aferição do conumo de máteria seca por animais mantidos a pasto é um desafio, e estudos do comportamento 

animal podem auxiliar nesta tarefa. Deste modo, objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo, por meio do 

monitoramento contínuo do bocado, para determinar o consumo de forragem por ovinos. O experimento foi 

conduzido no setor de Ovinocultura da UESPI. O delineamento experimental adotado foi inteiramente 

casualizado, com parcela subdividida no tempo, com 2 tratamentos (categoria animal), marrãs (fêmeas com 5 

a 8 meses de idade) e ovelhas (matrizes secas com 5 a 3 anos de idade), 2 animais experimentais por tratamento 

(parcela) e 4 dias de avaliação (suparcela). Os animais experimentais consistiram de fêmas ovinas da raça 

Santa Inês. Foi utilizada pastagem de capim Tantânia, sob pastejo contínuo, mantido a uma altura de 40cm. 

No dia anterior à avaliação do comportamento, foram coletadas amostras simulando o pastejo, essas amostras 

foram divididas em 4 grupos (pequeno, médio, grande e extragrande), com determinação do peso seco de cada 

categoria de bocado. O pastejo foi realizado da 10 às 18, e a atividade realizada pelo animal (pastejo, ruminação 

e outras atividades) foi registrada a cada 10 minutos, e a taxa de bocado foi avaliada as 10:00, 13:30 e 16:00. 

Nos mesmos horários, foi realizado o monitoramento continuo do bocado durante 40 minutos. Tal 

monitoramento consistiu de em contar quantos bocados de cada categoria o animal realizou. O consumo foi 

estimado pelo peso de cada categoria e bocado e o número de bocados. Os dados foram analizados utilizando-

se o pacote Expdes.pt do RStudio e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Não foi observada diferença 

significativa para os tempos de pastejo, ruminação e outras atividades, que foi em média de 420, 40 e 30 

minutos respectivamente, o mesmo acontecendo com a taxa de bocado (30,66 bocados/minuto). Por outro lado, 

se consideramos o tamanho do bocado, as marrãs apresentaram maior proporção de bocados pequenos e 

médios somados do que as ovelhas (92,60% e 86,15% respectivamente) e menor proporção de bocados grandes 

e extragrande somados (7,40% e 13,85% respectivamente). Tal modificação resultou em maior consumo por 

parte das ovelhas (1.085 g/dia) em relação as marrãs (884 g/dia). Deste modo, podemos concluir que o 

monitoramento do bocado permite identificar variações no consumo, e que ovelhas consomem mais forragem 

sem modificar o comportamento de pastejo, aumentando para isso o tamanho do bocado. 
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Resumo:  

A ovinocultura tem sido uma boa alternativa para a diversificação da produção e aumento da rentabilidade das 

propriedades rurais, sendo uma atividade que se adapta muito bem a mão de obra familiar. Em uma produção 

de ovinos, o peso corporal e a sobrevivência das crias são aspectos economicamente importantes, sendo 

significativo o conhecimento deles nas fases de crescimento que são considerados pontos essenciais na seleção 

das matrizes e reprodutores. A eficiência do crescimento em cordeiros é totalmente influenciada pelo peso ao 

nascer (PN), este deve ser avaliado impreterivelmente pois indica o desenvolvimento do animal durante a 

gestação no ambiente intrauterino, sendo também a primeira informação importante para acompanhar o seu 

desenvolvimento.O PN é significativamente influenciado pelo tamanho da ninhada, de forma que pesos mais 

altos são registrados para cordeiros de partos únicos, enquanto cordeiros de partos múltiplos apresentam pesos 

ao nascimento inferiores. Dessa forma, objetivou-se com o presente trabalho relacionar o peso ao nascer de 

cordeiros das raças Suffolk, Texel e Mestiços Suffolk x Texel para que com a média dos pesos concluir a 

melhor opção para uma prospera produção.O estudo foi conduzido com os animais pertencentes ao rebanho 

da ovinocultura da Fazenda Experimental "Marcelo Mesquita Serva" junto a Universidade de Marília - 

UNIMAR, o qual foram avaliados 40 animais. Os cordeiros e suas respectivas mães viviam em sistema 

extensivo as quais se alimentavam de pastagem Tifton e suas crias exclusivamente do leite materno.Os mesmos 

foram submetidos a pesagem corporal em quilogramas com o uso de uma balança de mão digital no seu 

primeiro dia de vida a fim de gerar dados concretos para colaborar com a pesquisa. Após as pesagens, foram 

obtidos os dados e realizado as médias de cada grupo separadamente, onde os resultados foram 4,800 kg para 

a raça Suffolk, 4,500 kg para a raça Texel e 3,800 kg para a raça Mestiça de Suffolk x Texel. Com base nos 

dados, foi concluído que a raça Suffolk obteve melhores resultados do peso ao nascer tendo uma diferença 

média de 0,300kg a mais que a raça Texel e 1 kg a mais que Mestiços Suffolk x Texel. Diante deste fato, 

concluímos que os cordeiros da raça Suffolk por apresentarem um peso ao nascer maior, eles possuem uma 

tendência de desenvolvimento corporal e ganho de peso mais rápido do que os demais, isso provocaria uma 

maior produtividade em menos tempo para o produtor e consequentemente maior rentabilidade. 
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Resumo:  

A capsaicina, principal composto ativo da oleorresina de capsicum, possui estrutura fenólica e tem sido 

demonstrado apresentar efeitos antimicrobianos, antivirais, e antifúngicos no rúmen, dentre outros benefícios. 

Dessa forma, tem sido estudada como modificador da fermentação ruminal em bovinos, em substituição aos 

ionóforos. u-se avaliar os efeitos da suplementação de doses crescentes de pimenta encapsulada sobre os 

parâmetros fisiológicos e ruminais em touros a pasto. Oito touros mestiços Holandês/Zebu, sendo 4 animais 

canulados no rúmen (Kehl 4") e quatro animais não canulados, com idade entre 11 e 14 meses, pesando 279 ± 

29 kg, foram distribuídos em quadrado latino 4 × 4 replicado, com períodos de 21 dias. Os touros foram 

mantidos em piquete de 1,2 hectares contendo pasto de capim Pangola (Digitaria decumbens), água à vontade 

e suplementados com 0,5% do pesovivo com mistura de milho, farelo de soja, ureia e mineral. Os animais 

foram distribuídos aleatoriamente para receber os seguintes tratamentos: Controle, suplemento sem adição de 

aditivo; CAP150, suplemento e adição de 150 mg/animal/dia de CAPCIN®, NutriQuest, Nutrição Animal 

LTDA, Campinas, São Paulo, Brasil; CAP300, suplemento e adição de 300 mg/animal/dia de CAPCIN®; 

CAP450, suplemento e adição de 450 mg/animal/dia de CAPCIN®. Em cada período experimental, foram 

avaliados o peso corporal, escore de condição corporal (dia 1), frequência cardíaca e temperatura retal (dia 20) 

e parâmetros ruminais (volume ruminal, pool ruminal e frações sólidas e líquidas)(dias 20 e 21). A inclusão 

de doses crescentes de pimenta encapsulada não influenciou o peso corporal, escore de condição corporal, 

ganho médio diário, frequência cardíaca, temperatura retal e variáveis avaliadas no rúmen (pool ruminal, e os 

pools da frações sólidas e líquida expressos em quilos de matéria natural)(P>0.05). Apesar disso, houve efeito 

quadrático das doses de pimenta encapsulada novolume ruminal de touros. A suplementação com pimenta 

encapsulada não promove mudançassignificativas nos parâmetros fisiológicos e ruminais em touros a pasto 

manejados em condições tropicais. 

Palavras-chave: aditivo; bovinos de corte; capsaicina; frequência cardíaca; óleos essenciais 

Apoio  

Os autores agradecem às empresas NutriQuest e Gasparim Sementes e Nutrição Animal pelo apoio 

na execução da pesquisa, assim como a FAPESB, CAPES e ao CNPq 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                325 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE PIMENTA ENCAPSULADA SOBRE AS 

CONCENTRAÇÕES DE METABÓLITOS SANGUÍNEOS EM TOUROS A PASTO 
 

Murilo Ramos Santiago 1; Igor Moreno Souza Lopes 2; Cárita Maria Oliveira Mendes 3; Railma Costa 

Souza 3; Henrique Araponga Doria Neto 1; Tiago Navarro de Lima Dias 4; Luiz Felipe Pomes 

Bernardino Cesar 4; José Esler de Freitas Júnior 5 
1Graduando em Zootecnia pela UFBA, bolsista CNPq.. Avenida Milton Santos, n°500, CEP: 40.170-110, bairro: 

Ondina, Salvador/BA. Universidade Federal da Bahia; 2Mestrando do Programa de Pós-graduação em Zootecnia pela 

UFBA, bolsista CAPES.. Avenida Milton Santos, n°500, CEP: 40.170-110, bairro: Ondina, Salvador/BA. Universidade 

Federal da Bahia; 3Graduanda em Zootecnia pela UFBA, bolsistas FAPESB.. Avenida Milton Santos, n°500, CEP: 

40.170-110, bairro: Ondina, Salvador/BA. Universidade Federal da Bahia; 4Graduando em Zootecnia pela UFBA.. 

Avenida Milton Santos, n°500, CEP: 40.170-110, bairro: Ondina, Salvador/BA. Universidade Federal da Bahia; 
5Professor do Departamento de Zootecnia da UFBA, Bolsista de produtividade Nível 2 do CNPq. Avenida Milton 

Santos, n°500, CEP: 40.170-110, bairro: Ondina, Salvador/BA. Universidade Federal da Bahia 

 

Resumo:  

A capsaicina é um alcaloide fenólico encontrado em pimentas vermelhas. Ela tem sido estudada como aditivo 

alimentar pelo fato de ser um agente antimicrobiano com potencial modificador da fermentação ruminal além 

de exercer diferentes efeitos fisiológicos quando fornecido em dietas para bovinos. u-se avaliar os efeitos da 

suplementação de doses crescentes de pimenta encapsulada sobre as concentrações de metabólitos sanguíneos 

em touros a pasto. Oito touros mestiços Holandês/Zebu, sendo 4 animais canulados no rúmen (Kehl 4") e 

quatro animais não canulados, com idade entre 11 e 14 meses, pesando 279 ± 29 kg, foram distribuídos em 

quadrado latino 4 × 4 replicado, com períodos de 21 dias. Os touros foram mantidos em piquete de 1,2 hectares 

contendo pasto de capim Pangola (Digitaria decumbens), água à vontade e suplementados com 0,5% do peso 

vivo com mistura de milho, farelo de soja, ureia e mineral. Os animais foram distribuídos aleatoriamente para 

receber os seguintes tratamentos: Controle, suplemento sem adição de aditivo; CAP150, suplemento e adição 

de 150 mg/animal/dia de CAPCIN®, NutriQuest, Nutrição Animal LTDA, Campinas, São Paulo, Brasil; 

CAP300, suplemento e adição de 300 mg/animal/dia de CAPCIN®; CAP450, suplemento e adição de 450 

mg/animal/dia de CAPCIN®. No dia 20 de cada período experimental, foram realizadas as coletas de sangue 

por meio de punção da veia jugular. Em seguida, as amostras foram imediatamente centrifugadas, sendo 

obtidos os soros, os quais foram mantidos a -20°C para posteriores avaliações das concentrações séricas dos 

seguintes metabólitos sanguíneos: glicose, ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, 

aspartatoaminotransferase e gama-glutamiltransferase utilizando kits comerciais. Não houve efeito das dietas 

nas concentrações séricas dos metabólitos sanguíneos (P>0.05). As concentrações séricas de metabólitos 

sanguíneos em touros a pasto não são influenciadas pela suplementação com pimenta encapsulada.  
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Resumo:  

Embora a conectabilidade, endogamia e ganho genético do rebanho possam interagir, a Seleção de 

Acasalamentos deve ser voltada aos objetivos e necessidades do criador. Assim, torna-se necessária a definição 

de uma estratégia ótima que direcione ao objetivo almejado, que pode ser refletida em ganho genético. u-se 

aplicar um algoritmo para Seleção de Acasalamentos, com base na contribuição genética ótima, visando 

aumentar a conectabilidade dos rebanhos, maximizando os ganhos genéticos, reduzindo a taxa de endogamia 

em rebanhos ovinos. Foram utilizados dados de 4 rebanhos distintos pertencentes a EMPAER-PB. Após 

restrições, restaram 2.970 animais diferentes na matriz de parentesco e para análise da Seleção de 

Acasalamento o total de 122 machos e 290 fêmeas. Foi imposta a restrição de que cada macho pode acasalar 

no máximo 20 vezes e para as fêmeas apenas uma na geração atual. A Função utilizada para a definição foi 

dada pelo ganho genético, a coancestria média e, a conectabilidade entre os rebanhos. A análise de 10 

estratégias da Seleção de Acasalamentos foi realizada com o programa DeforMS que utiliza o algoritmo de 

Evolução Diferencial. A adoção do esquema de acasalamentos aleatórios (Estratégia 1) implicaria em menos 

da metade do progresso genético obtido com a adoção da Estratégia 2, que considera a seleção com base no 

BLUP. Nestes dois casos não se observa incremento na conectabilidade dos rebanhos. A Estratégia 3 apresenta 

o máximo em conectabilidade que se pode obter entre os rebanhos avaliados com aumento no número de 

grupos conectados de 79 para 84. Nas Estratégia 4 a 6 a coancestria é minimizada e os resultados para o ganho 

genético são aumentados, mesmo que pouco. Ao considerar a conectabilidade (Estratégias 7 e 8), observa-se 

que é possível obter aumento no ganho genético, utilizar menor número de machos para a reprodução e ainda 

minimizar a coancestria média do rebanho. As Estratégias 9 e 10 podem ser consideradas ideais neste rebanho, 

visto apresentarem aproximadamente 4% de perda em termos de ganho genético em relação à Estratégia 2. 

Além disso, as Estratégias definidas como ideias, melhoram a conectabilidade entre os rebanhos e minimizam 

os efeitos da endogamia. A conectabilidade influencia a coancestria média e o ganho genético nos rebanhos. 
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Resumo:  

A suplementação lipídica é uma estratégia para aumentar a densidade energética em dietas para bovinos através 

da utilização de fontes de gordura entre outras vantagens fisiológicas como promover o efeito nutracêutico. O 

uso de aditivos em associação com fontes lipídicas tem sido realizado com objetivo de alterar o fluxo de ácidos 

graxos para absorção no intestino e promover mudança do perfil de ácidos graxos na carne e leite. A quitosana, 

biopolímero derivado da desacetilação da quitina presente no exoesqueleto de crustáceos, vem sendo avaliada 

em ruminantes como modulador da fermentação ruminal, em substituição aos ionóforos. u-se avaliar os efeitos 

da associação da quitosana com fontes de ácidos graxos insaturados nos parâmetros de fermentação ruminal 

em vacas em lactação. Cinco vacas Jersey multíparas fistuladas no rúmen [média de dias de lactação = 105 ± 

23 dias; produção de leite 18,1 ± 3,9 kg; peso corporal = 350 ± 30 kg] foram distribuídas e um quadrado latino 

5 × 5, com períodos de avaliação de 21 dias e alimentadas com cinco dietas: 1)(CO), Controle, ração basal à 

base de farelo de soja e milho, com inclusão de 3% de óleo de dendê; 2)(OS), óleo de soja, inclusão de 3% de 

óleo de soja; 3)(GS), grão de soja, inclusão de 16% do grão de soja cru e integral; 4)(OSQ), óleo de soja + 

quitosana, inclusão de 3% de óleo de soja e 0,2% de quitosana com base na MS total; 5)(GSQ), grão de soja + 

quitosana, inclusão de 16% de grão de soja cru e integral e 0,2% de quitosana com base na MS total. No dia 

20 de cada período, amostras do conteúdo ruminal foram coletadas a cada 2 horas nos tempos 0 e 2, 4, 6, 8, 10 

e 12 h após alimentação matinal, com mensuração imediata do pH, e posteriormente foram refrigeradas para 

análises dos ácidos graxos voláteis (AGV) e nitrogênio amoniacal (N-NH3). A produção de metano entérico 

(CH4) foi estimada por meio de equações. A dieta CO diminuiu as concentrações de AGV (P = 0,021), acetato 

(P = 0,002) e CH4 (P = 0,001) em relação às demais dietas. As dietas OS e GS reduziram o N-NH3 (P = 0,003) 

em comparação às dietas OSQ e GSQ. A dieta OS reduziu o pH ruminal (P = 0,028) e CH4 (P = 0,005) em 

comparação à dieta GS e, efeitos opostos foram observados no N-NH3 (P = 0,008) e propionato (C3)(P<0,001). 

A dieta OSQ aumentou o N-NH3 (P = 0,002) e C3 (P = 0,008) em comparação à dieta GSQ. A inclusão de 

quitosana e de fontes de ácidos graxos insaturados altera os parâmetros de fermentação ruminal em vacas 

Jersey em lactação. 
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Resumo:  

Os caprinos podem suprir sua necessidade hídrica através da água de dessedentação, dos alimentos e da água 

metabólica. A palma forrageira é um importante alimento para ruminantes de regiões áridas e semiáridas, pois 

contém quantidades elevadas de água (85-90%). u-se avaliar os parâmetros do comportamento ingestivo 

(alimentação, ruminação e ócio) de caprinos alimentados com palma forrageira como fonte exclusiva de água. 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. Utilizou-se 35 caprinos 

mestiços, distribuídos aleatoriamente em 5 tratamentos, sendo constituídos por 2 níveis de palma (25% ou 

55%), associada a feno de Tifton (25% ou 55%) e concentrado (20%), cada nível de palma com ou sem acesso 

à água de dessedentação, mais um tratamento controle. O comportamento ingestivo foi avaliado em 5 períodos 

de 24 horas, com intervalos de aproximadamente 15 dias. Os animais foram submetidos à observação visual, 

em intervalos de dez minutos, durante 24 h, para determinação do tempo gasto em alimentação, ruminação e 

ócio. Foi calculado o tempo de mastigação total, considerado como a soma entre o tempo gasto com 

alimentação e o tempo gasto com ruminação. O delineamento experimental foi quadrado latino em esquema 

fatorial 2 x 2 + 1 utilizando-se o PROC MIXED do SAS 9.1. O tempo total de alimentação não foi influenciado 

pelo nível de palma nem pelo fornecimento ou não de água de dessedentação. Alimentos com maiores teores 

de fibra necessitam de um tempo maior de alimentação, entretanto, isso não ocorreu neste trabalho. Os animais 

que consumiam dieta com 25% de palma gastaram mais tempo ruminando, em relação aos que receberam 

55%. Os caprinos que recebiam 55% de inclusão de palma, independente da oferta de água, permaneceram 

mais tempo em ócio (965 min/dia), quando comparados ao tratamento com apenas 25% de inclusão (803 

min/dia). Em dietas a base de palma, à medida que se aumenta o nível de FDN, os animais passam mais tempo 

ruminando, o que reflete em menos tempo em ócio. Os animais que receberam dietas com 25% de palma 

tiveram maior tempo de mastigação total, quando comparados aos animais que receberam 55%, isso pode ser 

justificado pela maior concentração de fibras nas dietas com 25% de inclusão de palma. A oferta ou não de 

água de dessedentação não afeta o comportamento ingestivo de caprinos, tornando-se uma estratégia para 

saciar os rebanhos em regiões com escassez de água. 
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Resumo:  

A caprinovinocultura é uma atividade pecuária em acessão no Brasil, pois, é fonte de produção de alimentos e 

geração de renda, através da comercialização de carnes e outros produtos. A adoção de manejo reprodutivo na 

cadeia produtiva da caprinovinocultura de corte é essencial para uma melhor eficiência produtiva, maior 

produção e produtos finais de melhor qualidade. No Nordeste boa parte das unidades pecuárias realizam a 

reprodução natural nos rebanhos, não levando em consideração os benefícios que adotar manejo reprodutivo 

adequado pode trazer aos rebanhos, à produção e, consequentemente, aos produtores de ovinos e caprinos da 

região. Assim, objetivou-se caracterizar os manejos reprodutivos da caprinovinocultura desenvolvidos nas 

propriedades rurais do município de São Francisco de Assis do Piauí-PI. Material e métodos: Realizou-se a 

coleta de dados através de entrevistas com 54 Agricultores do município de São Francisco de Assis do Piauí, 

com um total 4.049 animais, sendo 1.725 ovinos e 2.324 caprinos. Para caracterização, aplicou-se questionário 

com perguntas relacionadas à dados de manejo do rebanho como critérios de seleção de matrizes para primeira 

monta, substituição e registro de reprodutores, separação dos animais por sexo, castração dos machos e adoção 

da prática de monta controlada. Resultados e discussão: Verificou-se que 100% das propriedades não utilizam 

critérios para monta. Quanto aos critérios para seleção de matrizes do rebanho, apenas 29,6% utilizam, sendo 

um dos principais critérios empregados, a idades das matrizes para cobertura; porém com relação a troca do 

reprodutor de forma adequada, 87% realizam o manejo, mas 94,5% dos reprodutores não são registrados, 

podendo ser adquiridos animais sem nenhuma garantia de qualidade genética e sem avaliações das 

características reprodutivas adequadas. Já os manejos de castração são realizados pela maioria dos produtores 

(83,3%) e 87% das propriedades não faz a separação por sexo, o que dificulta a inserção de ferramentas de 

manejo reprodutivo como a estação de monta que não é realizada por 98,2% das propriedades, dificultando a 

concentração de partos em épocas de maior disponibilidade de alimentos, além de dificultar a regularidade da 

oferta de cordeiros e cabritos para o mercado consumidor. O manejo reprodutivo é deficiente na região 

avaliada, mas que tais dificuldades podem ser solucionadas com assistência técnica adequada. 
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Resumo:  

.Enzimas fibrolíticas exógenas (celulase e hemicelulase), tem a capacidade de potencializar a degradação dos 

polissacarídeos fibrosos em ambiente ruminal, estimulando a digestão total e a taxa de degradação. O objetivo 

desse estudo foi avaliar dois planos nutricionais com a adição de doses crescentes de enzimas fibrolíticas no 

desempenho de bovinos de corte em fase recria na época das águas. Material e métodos: Foram utilizados 102 

novilhos da raça Nelore contemporâneos com peso médio de 320 kg de peso vivo. Os animais foram 

distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2x3, sendo os fatores estratégia 

de suplementação: 1) Proteica (PP) 0,1% PV ou 2) proteico-energética (PPE) 0,3% PV; e níveis de blend 

enzimático: 1) sem adição do blend enzimático, 2) -1 g/animal/dia de Ronozyme WX (xilanase) + Ronozyme 

VP ou 3) 2 g/animal/dia de Ronozyme WX + 7,5 g/animal/dia de Ronozyme VP. As recomendações 

nutricionais e de consumo seguem os padrões estabelecidos pela empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil 

S.A. Os animais foram igualmente distribuídos em 6 piquetes de Brachiaria brizantha cv. Marandu , 

totalizando 17 animais/piquete, onde já estavam recebendo os tratamentos experimentais no período de secas. 

Para este ensaio foiram mensurados diariamente o consumo de suplementos, o peso vivo individual, ganho 

médio diário. As mensurações foram realizadas utilizando equipamento de aferição automático da 

INTERGADO presente nos piquetes. Os dados obtidos foram analisados PROC MIXED do SAS. Resultado e 

discussões: Os planos nutricionais influenciaram (P≤ 0,001) o peso final (kg), ganho de peso médio diário 

(kg/dia) e consumo de suplemento (kg/dia ou % peso vivo), onde os animais que receberam suplementação 

PPE apresentaram melhor desempenho em relação ao proteico. Os animais que receberam suplementação PPE 

apresentaram peso final médio de 432,63 vs 390,21 kg em relação aos animais que receberam suplementação 

PP. Foi observado interação entre plano nutricional*níveis de enzimas carboidrases (P =0,003), para o peso 

final, sendo apresentado efeito quadrático para os animais suplementados com PPE (Y= 432,63 +3,153X - 

0,342X2; r2= 0,24), onde o nível ótimo de inclusão de enzima foi de 4,60 g/dia. Conclusões: Ambos planos 

nutricionais são recomendados para bovinos Nelore em fase de recria no período das águas, no entanto 

recomenda-se em ambos a dose de 5,00 g/dia de blend enzimático de carboidrases.  

Palavras-chave: Enzimas fibrolíticas; Suplementos; Nutricionais; Desempenho;  
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Resumo:  

Introdução. O semiconfinamento é uma alternativa para intensificar a terminação de bovinos de corte a pasto, 

onde na ração, o volumoso utilizado é o próprio pasto, geralmente utiliza-se uma área diferida de pasto ainda 

no período de chuvas. Atualmente, há vários tipos de aditivos como probióticos, óleos essenciais, ionóforos, 

dentre eles a levedura viva tem mostrado efeitos positivos há algum tempo no seu uso em dietas para 

ruminantes. O objetivo deste trabalho, foi avaliar a utilização de leveduras vivas em dietas de novilhas 

cruzadas, submetidas ao regime de semiconfinamento com intuito de mensurar os atributos de carcaça por 

ultrassonografia. Material e métodos: Foram utilizadas 62 novilhas cruzadas ½ nelores; angus, com 13±1,5 

meses com peso médio de ± 404,85Kg de peso corporal. Os animais foram divididos em delineamento 

inteiramente casualizado em dois grupos experimentais. Os piquetes foram de Brachiaria Brizantha cv. 

Marandu. Os animais foram rotacionados a cada 15 dias, e o concentrado foi ofertado em cochos separados 

por tratamento, medindo de 30x84cm, dispostos em uma linha de 8,40m e fornecimento de água ad libitum. 

Os tratamentos experimentais foram: Controle (CON: sem inclusão de levedura no semi-confinamento); 

Levedura viva (LEV: adição levedura viva de 15g/dia de (Levumilk® Kera Nutrição Animal); o suplemento 

foi formulado e ajustado conforme o ganho de peso, de acordo com o NRC (2001) para gado de corte, com 

ingestão de 1,2% peso corporal. A ultrassonografia de carcaça foi realizada em todos os animais na pesagem 

média, onde o transdutor foi colocado no dorso do animal entre a 12ª e a 13ª costela de maneira que se localiza 

a linha do contra-filé (músculo Longissimus dorsi), e assim tomada a imagem ultrassonográfica, para obter 

área de olho-de-lombo (AOL) e espessura da gordura sub-cutânea (ECG). O equipamento de ultrassonografia 

utilizado foi o Aloka SSD 500 com transdutor de 3,5 MHz de 18 cm e uma guia acústica. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância com medidas repetidas no tempo pelo comando PROC MIXED do 

SAS, Resultado e discussão: Não foi observado efeito de tratamento de tratamento para a EGS, no entanto os 

animais suplementados com levedura viva apresentaram maior AOL em relação ao controle. A levedura viva 

(Levumilk® Kera Nutrição Animal) influenciou positivamente os atributos de carcaça de novilhas ½ nelore 

angus sob regime de semiconfinamento. 

Palavras-chave: área de olho de lombo; terminação; suplementação; ;  
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Resumo:  

Introdução. O semiconfinamento é uma alternativa para intensificar a terminação de bovinos de corte a pasto, 

onde na ração, o volumoso utilizado é o próprio pasto, geralmente utiliza-se uma área diferida de pasto ainda 

no período de chuvas. Atualmente, há vários tipos de aditivos como probióticos, óleos essenciais, ionóforos, 

dentre eles a levedura viva tem mostrado efeitos positivos há algum tempo no seu uso em dietas para 

ruminantes. O objetivo deste trabalho, foi avaliar a utilização de leveduras vivas em dietas de novilhas 

cruzadas, submetidas ao regime de semiconfinamento com intuito de mensurar o desempenho produtivo. 

Material e métodos: Foram utilizadas 62 novilhas cruzadas ½ nelores; angus, com 13±1,5 meses com peso 

médio de ± 404,85Kg de peso corporal. Os animais foram divididos em delineamento inteiramente casualizado 

em dois grupos experimentais. Os piquetes foram de Brachiaria Brizantha cv. Marandu. Os animais foram 

rotacionados a cada 15 dias, e o concentrado foi ofertado em cochos separados por tratamento, medindo de 

30x84cm, dispostos em uma linha de 8,40m e fornecimento de água ad libitum. Os tratamentos experimentais 

foram: Controle (CON: sem inclusão de levedura no semi-confinamento); Levedura viva (LEV: adição 

levedura viva de 15g/dia de (Levumilk® Kera Nutrição Animal); o suplemento foi formulado e ajustado 

conforme o ganho de peso, de acordo com o NRC (2001) para gado de corte, com ingestão de 1,2% peso 

corporal. Foram mensurados o consumo de concentrado e peso corporal e os tores de amido fecal dos animais 

e calculados o ganho de peso médio diário, conversão alimentar e digestibilidade total do amido. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância com medidas repetidas no tempo pelo comando PROC 

MIXED do SAS Resultado e discussão: A disponibilidade de pasto média ao longo dos 90 dias de período 

experimental para os 2 grupos experimentais ficou abaixo de 1.5 ton/ ha de matéria seca, em decorrência de 2 

geadas no sul do Mato Grosso do Sul, condição que influenciou negativamentno ganho de peso obtido. 

Entretanto, as novilhas suplementadas com LEV apresentaram menor consumo de concentrado (5,32 vs 4,60 

kg/dia), maior ganho de peso (465 vs 575 g/dia) e maior digestibilidade do total do amido (93,21 vs 97,85 %). 

A levedura viva (Levumilk® Kera Nutrição Animal) influenciou positivamente o desempenho produtivo de 

novilhas ½ nelore angus sob regime de semiconfinamento. 

Palavras-chave: ganho de peso; terminação; suplementação ; ;  
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Resumo:  

Para experimentos com caprinos, não existe ainda um consenso entre os pesquisadores, sobre quantos dias de 

adaptação as dietas são necessárias. Entretanto, autores afirmam que em ruminantes, a fim de minimizar os 

riscos e potencializar o aproveitamento dos alimentos, recomenda-se o período mínimo de adaptação de 14 

dias. A absorção de purinas está condicionada à quantidade de proteína microbiana, que é estimada pela 

excreção urinária dos derivados de purina, de modo que quanto maior a excreção de derivados de purinas, 

maior o fluxo de proteína microbiana, consequentemente, quanto maior a absorção destas, maior a produção 

de proteína microbiana e a excreção urinária de derivados de purinas. Deste modo, objetivou-se com este 

estudo, avaliar o efeito dos dias de adaptação à dieta na excreção de derivados de purinas. Para isto, foram 

utilizados dez caprinos mestiços Anglo Nubiano x SRD em delineamento inteiramente casualizado. Foram 

coletadas amostras de urina total, acumuladas no, 9º, 13º, 17º e 21º dias. Essas amostras foram, acidificadas, 

filtradas, pesadas armazenadas para posteriores análises de ácido úrico, alantoína, xantina e hipoxantina e 

cálculo de purinas totais. A análise dos dados foi feita pelo procedimento geral de modelos lineares utilizando 

a 5% de significância no software estatístico SAS. Não foi observado influência dos dias de adaptação (P>0,05) 

para ACU, ALA, X+H e PT evidenciado também na ausência de efeito significativo para os contrastes 

ortogonais (efeito linear e quadrático com médias variando de 0,3942 a 0,5764; 3,5132 a 5,0715 e 1,1569 a 

1,4493, respectivamente, para ACU, ALA e X+H em mmol/dia e 0,1336 a 0,1796 e 0,3309 a 0,4560 para PT 

em mmol/dia PC e mmol/dia PC0,75. Devido à diferença significativa (P<0,05) para os animais, utiliza-se o 

cálculo de PT em mmol/dia PC0,75, pois este, leva em consideração o peso metabólico do animal, possibilitando 

comparação entre animais de diferentes pesos corporais, sendo eficiente em detectar diferenças mesmo para 

animais com pesos diferentes. Assim sendo, os resultados demonstraram que os dias de adaptação não 

influenciam na excreção diária de creatinina e derivados de purina totais, não exercendo assim, influência 

sobre a estimativa de síntese de proteína microbiana. Deste modo, pode-se concluir que, 9 dias de adaptação 

são suficientes para avaliação metabólica. 

Palavras-chave: Avaliação metabólica; síntese de proteina microbiana; compostos nitrogenados não-

proteicos; caprinocultura;  
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Resumo:  

A creatinina é um metabólito nitrogenado não proteico sintetizado principalmente no fígado e pâncreas que é 

excretado pela urina, em função constante ao peso corporal, sofrendo pouca ou nenhuma influência dos fatores 

dietéticos. Desta forma assume-se que a creatinina tem relação com a dieta dos animais, mostrando a sua 

utilização como um bom indicador para estimativa o volume urinário. Para bovinos, já existem estudos que 

comprovam essa teoria, entretanto, para caprinos não. Deste modo, objetivou-se com este estudo, avaliar se a 

excreção diária de creatinina pode ser utilizada como indicador para estimativa de volume urinário em 

caprinos. Para isso, foram utilizados dez caprinos mestiços Anglo Nubiano x SRD em delineamento 

inteiramente casualizado em que foram coletadas amostras de urina total em que todo volume de urina 

produzida no dia foi filtrado e pesado para posterior comparação do volume urinário. Amostras spot foram 

coletadas utilizando saco no prepúcio de cada animal 4h após o fornecimento da alimentação e as amostras 

totais horárias foram coletadas por balde posicionado abaixo de cada gaiola metabólica para acumular o 

volume de urina produzido a cada 4h. Essas amostras foram acidificadas, filtradas, armazenadas para análise 

de concentração de creatinina com kits comerciais. O volume urinário estimado foi calculado pela excreção 

diária média de creatinina, na coleta de urina total, dividida pela concentração na amostra e multiplicada pelo 

peso corporal dos animais no momento da coleta. A análise dos dados foi realizada pelo procedimento geral 

de modelos lineares a 5% de significância utilizando SAS. Os resultados encontrados indicaram que o volume 

urinário estimado pela coleta spot (1,0699 kg/dia) e o volume urinário total pesado (1,0546kg/dia) não 

diferiram estatisticamente (P>0,05), mas o volume urinário estimado pela coleta total horária (1,4857kg/dia), 

diferiu do volume total pesado (P<0,05). Esses resultados demonstraram que a amostra total horária não se faz 

eficiente para estimativa do volume urinário pela excreção diária de creatinina, visto que este foi subestimado 

nessa amostra. Já a amostra spot, se mostrou eficiente e adequada. Desse modo, pode-se concluir que amostras 

spot são eficazes para estimativa de volume urinário em caprinos enquanto amostras totais horária não são 

indicadas para estimar o volume urinário. 

Palavras-chave: Avaliação metabólica; Excreção urinária; compostos nitrogenados não-proteicos; 
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Resumo:  

Durante a gestação, as vacas e búfalas passam por diferentes estados de demanda energética, principalmente 

no terço final da gestação, quando ocorre aumento do tamanho do feto e, portanto, aumento da necessidade 

energética. Apesar disso, pouco se sabe sobre o efeito do escore de condição corporal ao parto (ECCP) e das 

diferenças raciais em búfalas durante o período de transição no desempenho produtivo e parâmetros 

fisiológicos manejadas em condições tropicais. u-se avaliar a influência do escore de condição corporal ao 

parto sobre o desempenho produtivo e parâmetros clínicos em búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo durante 

o período de transição. Vinte búfalas Mediterrâneo (568 ± 16 kg PC ± DP) e quinze Murrah (496 ± 35 kg PC 

± DP), todas gestantes e multíparas. Baseado no ECCP, os animais foram divididos em duas classes dentro dos 

grupos raciais avaliados: MEC1 e MEC2 (búfalas Mediterrâneo com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 9) e 2,51 - 3,51 

(n = 11), respectivamente) e, MUC1 e MUC2 (búfalas Murrah com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 8) e 2,51 - 3,51 

(n = 7), respectivamente). As medidas foram coletadas todas as semanas nos períodos pré-parto (-21; -14; -7 e 

parto) e pós-parto (+7; +14; +21; +28; +35; +42; +49; +56 dias). O desempenho produtivo foi avaliado através 

de ECCP, mudança de escore de condição corporal (MECC), peso corporal (PC), mudança de PC (MPC) e, os 

parâmetros clínicos através da temperatura retal (TR) e frequência cardíaca (FC). Houve interação entre raça 

(R) x ECCP para ECCP (P = 0,004) e FC (P = 0,019) no período pré- parto. Houve efeitos de semanas no 

ECCP (P = 0,049), MPC (P = 0,001), PC (P <0,001) no período pré-parto. Da mesma forma, houve efeitos de 

semanas no MPC (P<0,001) e FC (P = 0,045) durante o período pós-parto. Houve efeitos da raça sobre opeso 

corporal durante os períodos pré e pós-parto (P = 0,001 e P<0,001, respectivamente) e TR (P = 0,048) durante 

o período pós-parto. As búfalas Mediterrâneo apresentaram maior peso corporal do que Murrah durante os 

períodos pré e pós-parto. Da mesma forma, maior TR foi observada em búfalas Mediterrâneo durante o período 

pós-parto do que em animais Murrah. Os grupos Mediterrâneo e Murrah de alto ECCP apresentaram maior 

ECCP do que os animais dos grupos de baixo ECCP (P = 0,002) durante o período pós-parto. O desempenho 

produtivo e parâmetros clínicos em búfalas Mediterrâneo e Murrah manejadas em condições tropicais são 

influenciados pelas raças e escore de condição corporal ao parto. 

Palavras-chave: balanço energético; bubalinos; frequência cardíaca; temperatura;  
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Resumo:  

O período de transição é a fase do ciclo produtivo em que mais ocorrem alterações no metabolismo do animal 

que pode comprometer toda a lactação. Essas mudanças refletem em alterações relacionadas aos parâmetros 

clínicos associados à redução na imunidade condição corporal, mobilização de reservas corporais e também 

na produção de leite dos animais. Da mesma forma que vacas, as búfalas podem também passam por um 

período crítico de transição incluindo as adaptações fisiológicas e que podem promover alteração na 

composição do leite. Entretanto, ainda são limitadas informações que avaliem o efeito do escore de condição 

corporal (ECC) e das diferençasraciais em búfalas durante o período de transição na composição das frações 

proteicasdo leite quando manejadas em condições tropicais. Portanto, objetivou-se avaliar a influência do 

escore de condição corporal ao parto (ECCP) sobre a composição das frações proteicas do leite em búfalas das 

raças Murrah e Mediterrâneo durante o períodode transição. Foram utilizadas 20 búfalas Mediterrâneo (568 ± 

16 kg PC ± DP) e 15 Murrah (496 ± 35 kg PC ± DP), todas gestantes e multíparas. Baseado no ECCP, os 

animais foram divididos em duas classes dentro dos grupos raciais avaliados: MEC1 e MEC2 (búfalas 

Mediterrâneo com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 9) e 2,51 - 3,51 (n = 11), respectivamente) e, MUC1 e MUC2 

(búfalas Murrah com ECCP entre 1,5 - 2,5 (n = 8) e 2,51 - 3,51 (n = 7), respectivamente). As búfalas foram 

mecanicamente ordenhadas diariamente no turno matutino às 06:00h e automaticamente coletadas todas as 

semanas (+7; +14; +21; +28; +35 e +42 dias). Em seguida, foram congeladas a -20°C para posteriores 

avaliações da composição das frações proteicas (proteína bruta, nitrogênio não-caseinoso e não-proteico, 

proteína verdadeira, caseína e proteína do soro). Houve interação entre raça e semanas para o teor de proteína 

verdadeira (P = 0,030) e efeito de semana para a proteína do soro (P<0,001). Entretanto, não foi verificado 

efeito de raça e semanas nas demais frações proteicas do leite (P>0,05). A composição das frações do leite em 

búfalas das raças Murrah e Mediterrâneo é influenciada pelo escore de condição corporal ao parto e pelo efeito 

de raça durante o período de transição. 
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Resumo:  

A produção de alimentos de valor agregado, custo competitivo, e produzido de forma ambientalmente correta, 

com mínima emissão de GEE e resíduos, requer o estabelecimento de dietas e estratégias de manejo que 

maximizem os recursos disponíveis e que minimizem principalmente a produção relativa de CH4 para assim 

obter aumento na eficiência produtiva. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de CH4 

de borregas alimentadas com feno de forrageiras nativas do pantanal. A pesquisa foi realizada no Laboratório 

de Respirometria do Semiárido da Embrapa Caprinos e Ovinos. Foram utilizadas 16 borregas da raça Santa 

Inês, com idade entre 9 e 10 meses, alimentadas exclusivamente com quatro fenos, sendo três oriundos de 

pastos nativos do Pantanal: feno de capim grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae), feno de capim-arroz 

(Luziola subintegra) e feno de capim braquiária (Brachiaria sp.) e o feno de Tífton 85 (Cynodon spp.), como 

controle. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições para 

cada tratamento. Utilizou-se duas câmeras respirométricas de circuito aberto para avaliar as borregas quanto à 

produção de gases pelo método de calorimetria indireta. Dentro das câmaras, o tempo de mensuração foi de 

aproximadamente 21 horas seguidas, onde foram medidas a produção de CH4 e apresentados como: g/Kg de 

MS e g/Kg de MS digestível. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. Borregas alimentadas com capim Tífton 85 e capim Arroz 

produziram mais CH4 (g/Kg de MS). Já quando expresso a produção de CH4 por g/Kg de MS digestível, foi 

possível observar maior produção para borregas alimentadas com Capim Tífton 85. A produção de CH4 por 

unidade de MS ou nutriente ingerido diminui com o aumento do nível de ingestão. Dessa forma, o resultado 

verificado neste estudo pode ser atribuído aos maiores valores de MS (869,6) do capim Tífton 85. Dietas à 

base de forrageiras tropicais (C4), elevam a relação acetato:propionato em virtude da maior quantidade de 

carboidratos fibrosos, o que favorece o processo de metanogênese. Diante deste contexto, conclui-se que as 

forrageiras nativas do Pantanal podem ser utilizadas na dieta animal que visa um sistema de produção com 

menor emissão de CH4.  
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Resumo:  

Para uma avaliação mais eficiente dos alimentos e do efeito sobre o metabolismo energético dos animais, o 

uso de técnicas de respirometria, como os sistemas de respirometria de circuito aberto, determinam as 

necessidades nutricionais e as taxas de utilização dos substratos energéticos, a partir do consumo de O2, da 

produção de CO2 e cálculo do quociente respiratório. Diante desse contexto, objetivou-se quantificar o 

consumo de O2, a produção de CO2 e calcular o quociente respiratório de borregadas Santa Inês alimentadas 

com fenos de espécies nativas do Pantanal. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Respirometria do 

Semiárido da Embrapa Caprinos e Ovinos. Foram utilizadas 16 borregas da raça Santa Inês, com idade entre 

9 e 10 meses, alimentadas exclusivamente com quatro fenos, sendo três oriundos de pastos nativos do Pantanal: 

feno de capim grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae), feno de capim-arroz (Luziola subintegra) e feno de 

capim braquiária (Brachiaria spp.) e o feno de Tífton 85 (Cynodon spp.), como controle. Os animais foram 

distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições para cada tratamento. Utilizou-se 

duas câmeras respirométricas de circuito aberto para avaliar as borregas quanto à produção de gases pelo 

método de calorimetria indireta. Dentro das câmaras, o tempo de mensuração foi de aproximadamente 21 horas 

seguidas, onde foram medidas a produção de CO2, o consumo de O2 e calculado o quociente respiratório 

(produção de CO2/ consumo de O2). A análise dos dados foi feita utilizando-se o programa estatístico SAS® e 

aplicado teste de Tukey a 5% de significância. Foi possível verificar que as borregas alimentadas com feno de 

Capim-arroz produziram mais CO2 (464,69 L/dia. Já no que diz respeito ao consumo de O2, o capim Braquiária 

promoveu maior consumo (239,70 L/dia) pelos animais. Em relação ao quociente respiratório, observou-se 

que o feno de Capim-arroz proporcionou maior quociente respiratório (2,40). Estes resultados podem ser 

explicados pelas dietas serem composta exclusivamente de volumoso, apresentando assim, altos valores de 

FDN (726,1 a 780,6 g kgMS-1) e baixos de CNF (113,9 a 145,1 g kgMS-1). Diante do exposto, borregas 

alimentadas com feno de Capim-arroz produzem mais CO2 e apresentam menor quociente respiratório. Fator 

esse, que diz respeito também a menor eficiência de utilização energética. 
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Resumo:  

O conhecimento do peso vivo é indispensável para avaliação do crescimento, estado nutricional, administração 

adequada de medicamentos, ajustes no arraçoamento, de forma a se estabelecer metas de ganho de peso, 

conforme o sistema de produção e na ausência de balança o método mais simples, rápido e eficaz é a estimativa 

do peso vivo através das medidas corporais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o peso e cinco medidas 

corporais em três categorias de bubalinos, com a finalidade de caracterização e apoio ao manejo dos rebanhos 

no estado de Pernambuco. Foram avaliados animais de ambos os sexos para as categorias de adultos (427), 

novilhos (143) e bezerros (65) bubalinos mestiços e puros da raça Murrah, em diferentes propriedades da Zona 

da Mata de Pernambuco, no período de agosto de 2020 a agosto de 2022. A análise procedeu a avaliação da 

estatística descritiva e correlações por categoria para as variáveis de peso vivo (PV) em quilos e as medidas 

(em centímetros) para perímetro torácico (PT), comprimento corporal (CC), altura de cernelha (AC), altura de 

garupa (AG) e circunferência do vazio (CV). A distinção multivariada entre as três categorias foi avaliada 

através de agrupamento por escores de componentes principais considerando todas as variáveis. Todas as 

correlações foram positivas e significativas a 1%. As menores e maiores correlações por categoria foram: 

bezerros (0,435 CV-PV; 0,897 AC-AG), novilho (0,404 AC-PT; 0,811 PT-CV), adulto (0,428 AC-CC; 0,811 

PT-PV). Com finalidade de estimativa aproximada do PV através do uso de alguma medida corporal, as 

maiores correlações com alguma outra medida corporal por categoria foram: bezerros (0,758 AG), novilho 

(0,753 CC) e adulto (0,811 PT). A análise de agrupamento utilizando os dois primeiros componentes principais 

(acúmulo de 97,1% da variância da amostra) demonstrou grande separação entre as categorias de bezerros e 

adultos, sendo a categoria de novilhos posicionada entre eles, com observações que por vezes se mesclavam 

as outras duas categorias, o que era esperado acontecer devido ao perfil de crescimento corporal dos indivíduos 

nesta fase. Os resultados apresentaram potencial de uso como referência para as categorias da raça no estado, 

além de fornecer importantes informações de relações alométricas úteis para o manejo e, ainda, possibilitar a 

estimativa de peso vivo a partir de uma medida corporal com elevada correlação e apoiar possíveis programas 

de melhoramento genético. 

Palavras-chave: Búfalos; Biometria; Melhoramento genético; ;  
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Resumo:  

O Berganês é um grupo genético oriundo do cruzamento entre as raças Santa Inês e Bergamácia. Criadores e 

pesquisadores buscam registrar esses animais como uma nova raça, porém alguns entraves causam 

dificuldades. Sabe-se que são animais rústicos, de grande porte e apresentam boa conformação de carcaça. 

Devido a falta de informações sobre estes animais, objetivou-se avaliar o padrão morfométrico de ovinos 

Berganês criados a mesorregião do São Francisco Pernambucano.Material e métodos: A pesquisa foi realizada 

durante a IV EXPOLEITE, em Afrânio, Pernambuco. Foram mensurados 43 animais Berganês sendo 27 

fêmeas e 16 machos, com dentição de leite. Para a coleta dos dados de peso e medidas corporais usou-se 

balança digital, hipômetro e fita métrica. Os animais estavam sob piso reto, não inclinado e as medidas 

realizadas foram: comprimento corporal (CC) e perímetro torácico (PT). Foram calculados dois índices 

indicadores da capacidade corporal dos animais sendo a capacidade corporal 1 (CC1), a relação entre peso (kg) 

e o comprimento corporal (cm); e a capacidade corporal 2 (CC2), relação entre o peso e perímetro torácico 

(cm). Os dados foram tabulados e submetidos a análise estatísticas como teste t student a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão: Houve diferença significativa em CC1 com correlação de 0,712 para as fêmeas, que 

apresentaram peso de 43,7kg e 60,5cm de CC. O mesmo ocorreu com CC2, com média de 0,516 e PT de 

83,0cm. Isso demostra que apesar de jovens, ainda em desenvolvimento corporal, possuem características 

zootécnicas de boas futuras matrizes. Com relação aos machos, verificou-se diferença significativa, onde CC1 

apresentou correlação de 0,823 com peso de 53,6kg e CC de 63,0cm. No CC2 observou-se diferença 

significativa, com correlação de 0,613 e média de PT de 84,0cm demostrando também que os machos mesmo 

jovens, já apresentam boa evolução corporal compatível com o sexo. As diferenças corporais entre machos e 

fêmeas Berganês já era esperada, uma vez que estas caraterísticas são observadas nas raças que compõem este 

grupo genético. Os índices de CC1 e CC2 evidenciaram maior evolução dos machos. As características 

corporais avaliadas mostraram-se positivamente relacionadas, indicando o potencial desenvolvimento do 

Berganês para a ovinocultura no semiárido. 

Palavras-chave: Morfologia; Ovinocultura; Semiárido; ;  
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Resumo:  

A seleção de animais com base na observação e mensuração do seu exterior corporal, se apoia principalmente 

na existência de uma associação entre a forma do indivíduo e a função por ele desempenhada. Na 

caprinocultura leiteira, a morfometria corporal externa pode ser uma ferramenta auxiliar na seleção de animais 

dentro dos rebanhos. Nesse contexto, objetivou-se avaliar as características morfometrias de caprinos leiteiros 

criados no sertão pernambucano.Material e O trabalho foi realizado durante o torneio leiteiro da Exposição 

Agropecuária de Afrânio, Pernambuco. Foram utilizadas nove cabras adultas em lactação, sendo cinco da raça 

saanen, uma alpina americana e três mestiças de anglo nubiana, saanen e pardo alpina. Para obtenção das 

medidas morfométricas, utilizou-se fita métrica e hipômetro, coletando os seguintes dados (cm): altura de 

garupa (AG), comprimento corporal (CC), perímetro torácico (PT), inclinação da garupa (IG), distância entre 

ílios (DIL) e distância entre ísquios (DIS). Após a obtenção dos dados, realizou-se a estatística descritiva e foi 

verificada a correlação entre as seguintes medidas: comprimento corporal e perímetro torácico; altura da 

garupa e inclinação e; distância entre ílios e distância entre ísquios. Foi realizado ainda o teste de t student a 

5% de probabilidade. Verificou-se alta correlação entre o CC e o PT, com valor de 0,870. As médias observadas 

para estas variáveis foram de 62,22 ± 5,21 cm e 87,22 ± 9,48 cm, respectivamente. Uma alta correlação também 

foi observada entre a AG e IG, com valor de 0,932. As médias observadas foram de 71,61 ± 6,76 cm e 17,11 

± 1,62 cm, respectivamente. Assim como as outras variáveis estudadas, a DIL e DIS também apresentou alta 

correlação, valor igual a 0,788. As médias observadas foram de 16,27 ± 2,43 cm para DIL e 17,50 ± 1,27 para 

DIS. Todas as mensurações e correlações observadas, caracterizam os animais como tipicamente de leite, uma 

vez que os atributos morfológicos externos indicam esta tendência. Ainda foi possível constatar que a 

conformação corporal destas cabras é compatível com a idade, demostrando boa capacidade estrutural para 

reprodução e produção de leite. Dessa forma, pode-se inferir que os animais avaliados possuem condições 

morfológicas externas favoráveis para a produção leiteira e reprodução, sendo necessário outros estudos 

complementares para proporcionar maior embasamento técnico nos eventos de competição. 

Palavras-chave: Mensuração; Caprinocultura; Semiárido; ;  
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Resumo:  

A ovinocultura é uma atividade de destaque no Semiárido Brasileiro, no entanto os índices zootécnicos são 

baixos devido à grande sazonalidade na produção de forragem, logo são necessárias estratégias como a 

suplementação para complementar aos rebanhos os nutrientes deficitários na pastagem em várias ocasiões. 

Assim, objetivou-se avaliar a temperatura corporal e retal de matrizes ovinas suplementadas a pasto com 

diferentes fontes proteicas. O experimento foi realizado no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura 

(NEEF/DZ/CCA/UFC), da Universidade Federal do Ceará. Adotou-se um delineamento inteiramente ao acaso, 

com dois tratamentos: suplementação concentrada com duas fontes proteicas, farelo de soja (FS) ou farelo de 

mamona industrialmente destoxificado (FM) e 8 repetições. Utilizaram-se 16 matrizes da raça Morada Nova 

variedade branca, pesando em média 48 kg, no terço final da gestação. As medidas da temperatura corporal 

(TC) e retal (TR) foram realizadas nos horários de 07:00; 12:00 e 17:00 horas. A TR foi mensurada com 

termômetro clínico digital, introduzido na ampola retal do animal. A TC correspondeu à média de cinco regiões 

no corpo do animal: fronte, pescoço, lombo, costado e ventre, sendo obtida com um termômetro infravermelho 

digital. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. As TC e TR não foram afetadas (P>0,05) pelas diferentes fontes proteicas, sendo 

observado valores para TC de 36,12 e 36,18 °C e TR de 38,24 e 38,26 °C para ovelhas recebendo FS e FM, 

respectivamente. Observou-se maior TR no horário de 17:00 horas (38,46 °C), os outros horários apresentaram 

valores semelhantes, 38,07 e 38,20 °C para 07:00 e 12:00 horas, respectivamente. Os valores ideais para a TR 

variam de 38,5 a 39,9 ºC, logo os valores encontrados nesse estudo estão dentro da faixa ideal para ovinos. A 

TC apresentou menor valor no horário de 17:00 horas (35,88 °C), seguido do horário 07:00 horas (36,17 °C) 

e maior TC no horário de 12 horas (36,39 °C), pois nesse horário a temperatura ambiental é mais elevada. A 

menor TC observada no último horário pode estar relacionada ao fato de que os animais se encontravam na 

área de sombra natural antes da avaliação. O uso do farelo de mamona como fonte proteica alternativa ao farelo 

de soja em rações para matrizes ovinas não afeta as suas temperaturas retal e corporal. 

Palavras-chave: Fonte alternativa proteica; Ovinos; Ricinus communis; Temperatura corporal; Temperatura 
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Resumo:  

A nutrição proteica do rebanho é uma das principais moduladoras do metabolismo animal, com destaque nos 

manejos adotados em sistemas de produção leiteira. Assim, por a proteína bruta (PB) impactar diretamente o 

rúmen e a produção de vacas leiteiras, a mensuração do Nitrogênio Ureico do Leite (NUL) tornou-se uma 

ferramenta diagnóstica do metabolismo nitrogenado nesses sistemas. Assim, objetivou-se analisar os teores de 

NUL de rebanhos leiteiros mestiços na região de Novo Oriente - CE, utilizando-o como indicador do uso de 

PB das dietas. As amostras de leite foram obtidas semanalmente em 10 propriedades, oriundas de rebanho com 

média de 8 matrizes, coletadas na primeira ordenha (7:00h) e refrigeradas em caixa térmica com gelo. As 

amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 2300rpm, separando a fração lipídica, e as amostras 

desengorduradas foram submetidas à quantificação do NUL através de kits de testagem de uréia Labtest CE® 

com análise colorimétrica (334 a 365nm). Além do leite, foram analisados teores de PB dos concentrados e 

volumosos fornecidos às vacas em cada propriedade durante o período experimental, visando relacionar aos 

níveis de NUL. Observou-se que 40% das propriedades apresentaram valores médios de 11,64 mg/dL de NUL, 

dentro do recomendado para rebanhos leiteiros (10 a 16 mg/dL), sendo em sua maioria, propriedades onde se 

fornecia pastagem nativa como forragem, o que demonstra que, mesmo com baixo teor de PB desta (7,47% 

em média), houve adequação no metabolismo proteico das vacas. Nas propriedades onde se fornecia silagem 

de sorgo como fonte de volumoso exclusiva (10,78% PB) os teores de NUL também se mantiveram dentro dos 

níveis ideais, com média de 13,81 mg/dL, indicando eficiente produção de amônia ruminal. As vacas 

alimentadas no cocho com dietas composta por milho e capim Elefante apresentaram média de 8,9 mg/dL de 

NUL, o que pode estar associado ao baixo teor de PB da dieta (8,76%) e a baixa qualidade do volumoso (PB 

< 4,0%). Nas propriedades que forneciam dietas compostas por capim Mombaça e ração concentrada (milho, 

soja e torta de algodão), os valores de NUL mantiveram-se próximos a 10,49mg/dL, pois embora a dieta 

forneça boa quantidade de PB (17,63%), a diferença entre o tempo de fornecimento e a ordenha, não 

proporcionou o pico de amônia plasmático e no leite. Os teores de NUL em vacas mestiças variam conforme 

a fonte de PB fornecida, sendo possível modificar os mesmos, ao se adequar níveis dietéticos desse nutriente 

nas dietas. 
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Resumo:  

Produtores de carne ovina no Brasil buscam novas alternativas e tecnologias que visem aumentar os índices 

produtivos além de padronizar o produto e a oferta para o mercado, resultando na maximização dos lucros na 

atividade, como forma de superar a desorganização da cadeia produtiva da carne ovina no Brasil. A técnica de 

ultrassom apresenta-se como uma importante ferramenta para a avaliação da composição da carcaça, podendo 

auxiliar na seleção dos animais por meio da composição corporal in vivo. Dessa forma, objetivou-se avaliar o 

uso da ultrassonografia in vivo para mensuração de características da carcaça de borregos Santa Inês abatidos 

em diferentes pesos. Foram utilizados 24 borregos da raça Santa Inês, não castrados, com aproximadamente 

80 dias de idade e peso corporal médio inicial 16,53 ± 1,92 kg. Os pesos corporais avaliados ao abate foram: 

26; 32; 38 e 44 kg. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e seis repetições. As avaliações in vivo por ultrassonografia em tempo real foram realizadas 

quinzenalmente, até o abate de cada grupo de animais conforme os tratamentos avaliados. A área de olho de 

lombo (AOL), a espessura de gordura subcutânea (EGS) foram medidas no Longissimus Dorsi, entre a 12ª e a 

13ª costelas, enquanto a profundidade do músculo Longissimus dorsi na lombar (PLDL) e a espessura de 

gordura subcutânea na lombar (EGSL) foram mensuradas entre a 3ª e a 4ª vertebras lombares. De cada vídeo 

foram capturadas três imagens/animal, as quais foram analisadas utilizando-se o programa Image J. Foi obtida 

média/animal dos valores encontrados para cada variável, por dia de mensuração, as quais foram submetidas 

a? análise de variância e regressão. Com base nas imagens da ultrassonografia in vivo, observou-se que a AOL, 

a EGS, a PLDL e a EGSL linearmente crescentes (P<0,05) à medida que o peso de abate aumentou. Para cada 

kg acrescido no peso de abate, a AOL aumentou 0,260 cm², enquanto a EGS aumentou 0,092 mm, e a PLDL 

e a EGLS aumentaram, 0,031cm e 0,007 cm, respectivamente. A espessura de gordura subcutânea na lombar 

variou de 0,475 cm aos 26 kg para 0,587 cm aos 44 kg (P<0,05). Dessa forma, conclui-se, baseado na avaliação 

in vivo por ultrassom, que há o aumento nas medidas das variáveis que determinam a composição da carcaça, 

à proporção que o peso de abate dos borregos Santa Inês não castrados aumenta. 

Palavras-chave: pequenos ruminantes; produção de ruminantes; qualidade da carne ovina; ;  
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Resumo:  

A técnica de ultrassom pode ser uma importante ferramenta para quantificar os tecidos muscular e ósseo de 

forma não invasiva, critério bastante requerido pelo mercado consumidor atual, que visa uma produção que 

garanta o bem-estar dos animais. Além disso, a referida técnica apresenta alta correlação com as variáveis 

medidas na carcaça, permitindo assim, avaliação da composição da carcaça bem próxima aquela encontrada 

no animal pós-abate. Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo, correlacionar os valores de área de 

olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) encontrados na ultrassonografia in vivo e no 

pós-abate. Foram utilizados 24 borregos da raça Santa Inês, não castrados, com aproximadamente 80 dias de 

idade e peso corporal médio inicial 16,53 ± 1,92 kg. Os pesos corporais avaliados ao abate foram: 26; 32; 38 

e 44 kg. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis 

repetições. As avaliações in vivo por ultrassonografia em tempo real foram realizadas quinzenalmente, até o 

abate de cada grupo de animais conforme os tratamentos avaliados. A AOL e a EGS foram medidas no 

Longissimus Dorsi, entre a 12ª e a 13ª costelas, enquanto a espessura de gordura subcutânea na lombar (EGSL) 

e a profundidade do músculo Longissimus Dorsi na lombar (PLDL) foram mensuradas entre a 3ª e a 4ª 

vertebras lombares. De cada vídeo, foram capturadas três imagens por animal, as quais foram analisadas 

utilizando-se o programa Image J. Foi obtida a média por animal dos valores encontrados para cada variável, 

por dia de mensuração, as quais foram submetidas a? análise de variância e regressão. Para a análise estatística 

entre a AOL e EGS determinadas por ultrassonografia in vivo e na carcaça pós-abate foi empregado o 

suplemento Real Statistics do software Excel. As medidas da AOL e da EGS, obtidas in vivo por ultrassom, 

apresentaram correlações elevadas (R² = 0,84 e R² = 0,72, respectivamente) e significativas (P<0,001) quando 

comparadas às mensuradas nas carcaças no período pós-abate dos borregos. A equação de correlação entre a 

área de olho de lombo e a espessura de gordura subcutânea in vivo por ultrassom e na carcaça, também 

apresentou coeficiente de correlação alto, sendo as correlações de 0, 92 para AOL e 0,85 para EGS. Conclui-

se, dessa forma, que a técnica da ultrassonografia in vivo pode ser utilizada para estimar a composição corporal 

de ovinos Santa Inês. 
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Resumo:  

Nas regiões Nordeste e Sudeste encontra-se o maior número de caprinocultores e, consequentemente, são as 

regiões que mais produzem leite de cabra, destacando-se entre os estados com maior produção a Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco (IBGE, 2018). O trabalho teve como objetivo, avaliar as 

características do sistema alimentar de caprinos leiteiros na região Oeste do estado do Rio Grande do Norte, 

quanto ao uso de culturas temporárias. A pesquisa foi realizada em 11 propriedades produtoras de leite de 

cabra situadas nos municípios de Assú, Apodi, Mossoró, Caraúbas e Pau dos Ferros. A abordagem da pesquisa 

foi do tipo qualitativa e descritiva, sendo utilizado, para coletar os dados, um questionário semiestruturado 

contendo dados referentes ao perfil dos produtores e caracterização de manejo alimentar. Os dados coletados 

foram organizados em planilhas no Microsoft Excel® para determinar os dados quantitativos e, 

posteriormente, uma análise descritiva em que os valores relativos para cada questionamento realizado. Como 

forma de minimizar os efeitos da escassez de volumoso, 90% dos produtores cultivam em suas propriedades 

algum tipo de cultura temporária, sendo o milho (Zea mays) (42,9%) e o sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) 

(57,1%) as mais exploradas. Observa-se que 40% dos produtores cultivam o milho em uma área de até 1 ha e 

60% em uma extensão entre 1 a 5 ha, e que a única forma de utilização da forragem do milho é para a produção 

de silagem. Verificou-se, ainda, que 83,3% não utilizam irrigação no plantio do milho e 14% dos entrevistados 

afirmaram não saber a idade da planta no momento da colheita, o que evidencia o fato dos produtores não 

darem a devida importância a esse manejo que, por sua vez, influencia diretamente na qualidade do volumoso. 

Com relação ao sorgo, observou-se que 14,2% dos produtores cultivam o sorgo em uma área de 5 a 10 ha, o 

que mostra que muitos produtores investem mais nessa cultura do que na do milho, sendo boa parte da 

produção de sorgo destinada para a produção de silagem (85,7%). Observou-se que 90% dos produtores 

realizam a colheita do sorgo em um intervalo de 90 dias pós plantio, enquanto 12,5% afirmaram não saber o 

período que realiza a colheita. Conclui-se que, há uma necessidade de assistência técnica nas propriedades, 

pois a maioria dos produtores não utilizam as técnicas corretas para produção de volumoso de qualidade, o que 

pode afetar os índices produtivos dos animais. 
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Resumo:  

A produção de caprinos e ovinos é caracterizada como uma alternativa de alimentação e renda extra através da 

comercialização de carnes. A participação da indústria frigorífica brasileira na cadeia produtiva da 

ovinocaprinocultura de corte é relativamente baixa. No nordeste boa parte dos abates, são realizados de forma 

clandestina, não levando em consideração as estruturas adequadas para que se tenha segurança alimentar. Um 

dos maiores entraves nesta região ainda é o emprego de tecnologias relacionadas a manejos diários, resultando 

em falta de regularidade de produto no mercado local. Assim, objetivou-se caracterizar a produção e a 

comercialização da ovinocaprinocultura desenvolvida no município de São Francisco de Assis do 

Piauí.Material e métodos: A pesquisa foi realizada através da coleta de dados utilizando questionários para as 

entrevistas realizadas nas propriedades de 54 agricultores do município de São Francisco de Assis do Piauí, 

onde perguntou-se questões relacionadas aos dados do rebanho, peso médio dos animais e comercialização. 

Resultados e discussão: Observou-se que 43% do rebanho ovino são animais SRD (sem raça definida), 28% 

são ½ sangue Dorper, 18% são Dorper PO, 6% são ½ Dorper x Santa Inês, 4% ½ sangue Santa Inês, e 1% são 

Santa Inês. Já em relação aos caprinos observou-se que 63% dos rebanhos avaliados são animais SRD, tendo 

23% da raça Boer, 5% são ½ sangue Saanen, 4% são Sannen PO, 3% são ½ Boer x Saanen, e com menos de 

1% tendo animais ½ sangue Boer, ½ Anglo x Boer e ½ sangue Anglo. Observou-se ainda que o peso dos 

animais entre 5 a 12 meses apresentou média, para caprinos de 14,24 kg e de 13,63 kg para ovinos, sendo 

considerado um peso relativamente baixo, necessitando de melhoras no desempenho. Cerca de 94,5% das 

propriedades avaliadas destinam os seus animais para o comércio local, 3,7% não comercializam, e apenas 

1,8% vendem para outros criadores. Consequentemente, os valores de venda variaram entre 13 e 18 R$/kg, 

tendo média de 14,8 R$/kg valores abaixo do praticado na maioria dos municípios da mesma região, e com 

uma média de 17,6 animais vendidos por ano sem regularidade de oferta no mercado. A maioria dos ovinos e 

caprinos criados são sem raça definida e atingem idade para abate com peso abaixo da média para a espécie, 

sendo necessário emprego de melhores tecnologias zootécnicas para melhorar a produção e a regularidade de 

oferta ao mercado de carne da região.  
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Resumo:  

Enzimas fibrolíticas exógenas (celulase e hemicelulase), tem a capacidade de potencializar a degradação dos 

polissacarídeos fibrosos em ambiente ruminal, estimulando a digestão total e a taxa de degradação. O objetivo 

desse estudo foi avaliar dois planos nutricionais com a adição de doses crescentes de enzimas fibrolíticas no 

comportamento alimentar de bovinos de corte em fase recria na época das águas. Material e métodos: Foram 

utilizados 102 novilhos da raça Nelore contemporâneos com peso médio de 320 kg de peso vivo. Os animais 

foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2x3, sendo os fatores 

estratégia de suplementação: 1) proteica (PP) 0,1% PV ou 2) proteico-energética (PPE) 0,3% PV; e níveis de 

blend enzimático: 1) sem adição do blend enzimático, 2) -1 g/animal/dia de Ronozyme WX (xilanase) + 

Ronozyme VP ou 3) 2 g/animal/dia de Ronozyme WX + 7,5 g/animal/dia de Ronozyme VP. As recomendações 

nutricionais e de consumo seguem os padrões estabelecidos pela empresa DSM Produtos Nutricionais Brasil 

S.A. Os animais foram igualmente distribuídos em 6 piquetes de Brachiaria brizantha cv. Marandu , 

totalizando 17 animais/piquete, onde já estavam recebendo os tratamentos experimentais no período de secas. 

número de visitas ao cocho/dia, consumo médio por visita, predição do consumo de água/dia. Para este ensaio 

foi mensurado diariamente o número de visitas ao bebedouro, predição do consumo médio de água/visita e 

horários de cada consumo de suplemento e água. As mensurações foram realizadas utilizando equipamento de 

aferição automático da INTERGADO presente nos piquetes. Os dados obtidos foram analisados PROC 

MIXED do SAS. Resultados e discussão: Os animais suplementados com PPE apresentaram maior frequência 

de idas ao cocho (totais e com consumo) em relação aos animais suplementados com PP. Foi observado efeito 

linear crescente para a frequência de visitas totais ao cocho para os animais suplementados com PP (Y= 11,44+ 

0,1517X; r2 = 0,20) e PPE (Y= 16,40+ 0,107X; r2 = 0,22). Foi observado efeito quadrático para o tempo de 

visita ao cocho com consumo em relação aos animais suplementados com PP (Y= 730,93 +110,56X - 12,50X2; 

r2 = 0,23), sendo observado ponto ótimo de inclusão de carboidrases em 4,42 g/dia. Conclusões: Ambos planos 

nutricionais são recomendados para bovinos Nelore em fase de recria no período das águas, no entanto 

recomenda-se em ambos a dose de 5,00 g/dia de blend enzimático de carboidrases. 
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Resumo:  

Os grãos de cereais caracterizam-se como um importante ingrediente na dieta energética dos animais, sendo 

um dos insumos que mais encarecem um sistema de produção. Dessa forma, o uso de alimentos alternativos, 

como a palma forrageira, tem sido uma opção para diminuir custos devido suas características energéticas, 

quantidades essenciais de minerais e eficiência do uso da água. u-se comparar o perfil metabólico energético 

de ovinos Santa Inês submetidos a dieta com concentrado padrão e com silagem de palma durante periparto. 

O experimento foi conduzido no Setor de Pequenos Ruminantes do CTBJ/UFPI. Foram utilizadas 20 ovelhas 

prenhes Santa Inês, divididas em 2 grupos de suplementação alimentar (1% do peso vivo de concentrado a 

base de farelo de milho, farelo de soja e sal mineral e 3kg de silagem de palma forrageira com 100g de farelo 

de soja) realizada 15 dias antes até 15 dias após o parto. Durante esse período, foram realizadas coletas de 

sangue sempre pela manhã, a cada 7 dias. As concentrações de glicose, triglicerídeos e colesterol mantiveram-

se dentro da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(p<0,05). As concentrações dos metabólitos energéticos não apresentaram diferença estatística significativa 

(p<0,05) entre os grupos de suplementação. A concentração plasmática de glicose e colesterol encontravam-

se dentro dos valores de referência, sendo de 54,56 e 58,7 mg/dl para glicose e de 68,3 e 69,7 mg/dl para o 

colesterol, no grupo concentrado e silagem de palma, respectivamente. Dessa forma, as duas suplementações 

permitiram concentrações adequadas desses metabólitos importantes para garantir eficiência reprodutiva. 

Quanto ao triglicerídeos nos animais suplementados com concentrado e silagem de palma obteve-se 

concentrações acima do valor de referência, com média de 38,8 e 33,5 mg/dl, respectivamente. O aumento da 

concentração plasmática de triglicerídeos pode estar relacionado a um balanço energético negativo quando há 

mobilização de reservas para produção de energia. Contudo, o menor valor numérico no grupo suplementado 

com silagem de palma, pode indicar que a mesma induziu menor atividade lipolítica. Conclui-se que a silagem 

de palma é um substituto energético viável durante o periparto, porém mais estudos devem realizados a fim de 

verificar os efeitos metabólicos dessa suplementação. 
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ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                350 

METABÓLITOS ENERGÉTICOS DE OVELHAS SANTA INÊS SUPLEMENTADAS À 

PASTO DURANTE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO 
 

Tiago Rodrigues Pereira 1; Maria Antônia Carvalho de Lima 2; Luana Pontes Ramos 2; Francélia 

Ribeiro Farias 2; Fernando Martins do Lago 2; Hildo Silva de Aguiar Filho 2; Estela dos Santos Silva 2; 

Fernada Patrícia Gottardi 3 
1Bolsista. Endereço: Av. Manoel Gracindo, BR-135, Km-01, Planalto Horizonte, CEP: 64900-000, Bom Jesus - PI. 

Campus Professora Cinobelina Elvas, Universidade Federal do Piauí - UFPI; 2Discente. Endereço: Av. Manoel 

Gracindo, BR-135, Km-01, Planalto Horizonte, CEP: 64900-000, Bom Jesus - PI. Campus Professora Cinobelina Elvas, 

Universidade Federal do Piauí - UFPI; 3Docente. Endereço: Av. Manoel Gracindo, BR-135, Km-01, Planalto Horizonte, 

CEP: 64900-000, Bom Jesus - PI. Campus Professora Cinobelina Elvas, Universidade Federal do Piauí - UFPI 

 

Resumo:  

Sabe-se que o terço final de gestação e o início da lactação são períodos de grande demanda energética, sendo 

essencial para a produtividade de ovinos a competência do organismo em utilizar a energia e manter níveis de 

metabólitos importantes. O objetivo desse trabalho foi comparar níveis de metabólitos energéticos entre o final 

de gestação e início de lactação. O experimento foi realizado no Setor de Pequenos Ruminantes do Colégio 

Técnico de Bom Jesus/UFPI. Foram utilizadas 20 ovelhas prenhes Santa Inês, com média de 6 anos, criadas 

em pastagem de Andropogon gayanus, que receberam suplementação energética, 15 dias antes até 15 dias após 

o parto, com consumo médio de 3,0 Mcal de EM (energia metabolizável) e 120 g de PB (proteína bruta), 

conforme recomendado pelo NRC (2007). As amostras de sangue das ovelhas foram obtidas pela manhã ao 

final da gestação (G) e com 15 dias de lactação (L), para quantificação de Glicose plasmática, Colesterol e 

Triglicerídeos séricos, utilizando-se kits comerciais (Labtest ®). Foi realizado um delineamento inteiramente 

casualizado, com comparação de médias pelo teste de Tukey(P<0,05). As concentrações de glicose, 

triglicerídeos e colesterol mantiveram-se dentro da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, sem diferenças 

estatística (p<0,05) entre as concentrações dos metabólitos na gestação e lactação. As médias de glicose 

mantiveram-se dentro dos valores de referência, no entanto, na gestação foi numericamente maior do que a 

verificada na lactação (66,7 e 55,1 mg/dl respectivamente), indicando a mobilização desse metabólito no 

momento pré-parto. As concentrações de colesterol encontradas foram de 62,7mg/dl na gestação e 73,5mg/dl 

na lactação, valores dentro das referências (52 - 76 mg/dl), indicando a capacidade do animal de movimentar 

suas reservas corporais para a produção de energia ou hormônios nessas fases fisiológicas. As concentrações 

de triglicerídeos foram de 30,1mg/dl na gestação e 41,2mg/dl na lactação, valores maiores do que da referência 

(9 - 30 mg/dl), o que indica um aumento da mobilização das reservas corporais para compensar déficits 

energéticos. Desse modo, conclui-se que os metabólitos energéticos tendem a ter as mesmas variações, 

relacionadas a mobilização de reservas energéticas do organismo, durante o final da gestação e lactação, 

mesmo em ovelhas recebendo suplementações energéticas à pasto. 
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Resumo:  

Os nematódeos gastrintestinais são parasitos que causam grave impacto na exploração de pequenos 

ruminantes. u-se avaliar a carga parasitaria de nematódeos gastrintestinais de ovinos criados por pequenos 

produtores no assentamento rural no município de Santa Inês-BA. Foram avaliados animais criados de forma 

extensivo só prendendo a noite, que se alimentam exclusivamente com vegetação nativa onde os animais são 

criados em uma ária com baixa lotação. Oriundo de propriedade que não contam com assistência técnica e 

estão a seis meses sem vermifugados. As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal e encaminhadas 

ao Laboratório de Parasitologia do IF Baiano Campus Santa Inês. Foram coletadas fezes de 21 animais, 

individualmente, devidamente identificadas e acondicionadas em refrigeração. Nesses mesmos animais foi 

realizado o método FAMACHA. As idades dos animais para realizar essa análise, variam entre 3 mês a 6 anos. 

Constatou-se baixa carga parasitária nos 7 parasitados, com variação de 100 a 800 pelo exame de OPG na 

família Trichostrongylidae. Pode-se verificar a discordância entre a carga parasitária e o resultado da avaliação 

pelo FAMACHA, uma vez que 70% dos animais estava no grau de 3 a 4 do FAMACHA, sugerindo risco de 

infecção maior que o constatado. Os resultados obtido pelo exame de OPG, demostrou que os animais estão 

com baixa carga de nematódeos, e o resultado avaliados pelo FAMACHA não está relacionado com os 

parasitados nematódeo. 

Palavras-chave: carga parasitaria; famacha; ruminante; ;  
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Resumo:  

Pesquisas são realizadas na produção de ruminantes com o objetivo de aumentar o desempenho animal por 

meio do fornecimento de dietas que proporcionem melhor eficiência econômica e mínimos impactos 

ambientais. A utilização de aditivos alimentares em dietas para ruminantes faz com que compostos sejam 

estudados na procura de substituir os ionóforos a exemplo da quitosana. A quitosana é um biopolímero 

biodegradável derivado da quitina, componente presente no exoesqueleto de insetos e crustáceos, que tem 

como principal característica atividade antimicrobiana, além de apresentar potencial como modulador de 

fermentação ruminal. u-se avaliar os efeitos da inclusão da quitosana na produção e composição do leite de 

vacas em lactação. Quatro vacas Jersey, multíparas, canuladas no rúmen [média de dias de lactação = 150 ± 

45 dias; e produção de 22.2 ± 4.5 kg/dia, peso corporal = 350 ± 25 kg] foram distribuídas em um sistema em 

crossover, com períodos de 21 dias. Os animais foram alojados em baias individuais de 19 m2 , com área de 

circulação de 9,5m2 com camas de areia, e área de alimentação de 9,5m2 e, distribuídos aleatoriamente para 

receber as seguintes dietas experimentais: 1) Controle (CON), composta por ração basal sem a inclusão de 

quitosana; 2) Dieta basal com a inclusão de quitosana (0,2% da dieta ou 4g/kg na matéria seca total consumida). 

Nos dias 14, 15 e 16 de cada período experimental foram avaliadas as produções do leite e produção de leite 

corrigida. Nestes mesmos dias, amostras de leite foram coletadas e refrigeradas a -20°C para posteriores 

análises da composição quanto aos teores de gordura, proteína bruta, lactose, extrato seco total e 

desengordurado. Além disso, foram avaliados o peso corporal, escore de condição corporal e leite corrigido 

para energia. Não houve efeito da inclusão de quitosana nas produções e composição do leite (P>0,05). 

Similarmente, o peso corporal, escore de condição corporal e leite corrigido para energia não foram 

influenciados pelas dietas (P>0,05). A inclusão de quitosana não altera a produção e composição do leite em 

dietas para vacas Jersey. 

Palavras-chave: aditivo; antimicrobiano; bovinos de leite; ionóforos;  
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Resumo:  

Compostos secundários vegetais, como os taninos condensados, quando adicionados às dietas de ovinos podem 

alterar a composição bioquímica do sangue destes, e embora os efeitos sobre o metabolismo dos animais ainda 

não estejam totalmente elucidados, dependendo dos níveis presentes no sangue, pode-se considerar seu efeito 

benéfico ou não. Diante disto, objetivou-se determinar o perfil bioquímico de ovinos recebendo tanino 

condensado de Acácia negra (Acacia mearsii) em diferentes momentos na dieta. O experimento foi realizado 

no Campus Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE. Utilizou-se 

40 ovinos machos não castrados, com peso vivo médio de 19 kg, distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado com 10 repetições, nos seguintes tratamentos: tratamento 1: 10 animais sem tanino na dieta; 

tratamento 2: 10 animais com 4% de tanino na dieta por 60 dias (todo período experimental); tratamento 3: 10 

animais com 4% de tanino do dia 1 ao 30 (metade inicial do experimento); e tratamento 4: 10 animais com 4% 

de tanino do dia 31 até o dia 60 (metade final do experimento). Para determinação da bioquímica sérica, ao 

fim do período experimental, foram coletados 9 ml de sangue em tubos à vácuo, através da punção da veia 

jugular, quatro horas após a primeira alimentação. Em seguida as amostras foram centrifugadas a 4000 rpm 

por 20 minutos e o soro obtido foi armazenado em eppendorfs a -20°C. As análises foram realizadas com kits 

comerciais específicos para cada parâmetro da BIOCLIN S.A. Foram observadas diferenças significativas 

(P<0,05) entre os tratamentos para albumina, ácido úrico, proteínas totais, glicose, aspartato aminotransferase 

(AST), alanina aminotransferase (ALT) e creatinina. Para albumina, importante indicador de função hepática 

e estado nutricional, os animais do T1 e T2 tiveram respectivamente os menores valores, 2,60 e 3,06 g/dL, 

sendo a referência 2,40 - 3,00 g/dL. A glicose, cuja referência se encontra entre 50 - 80 mg/dL , e embora seja 

um parâmetro que pouco se altera, devido aos mecanismos de homeostase do organismo, observou-se que os 

animais dos tratamentos T2, T3 e T4 apresentaram valores acima da referência, com 80,84; 85,36; 83,16 mg/dL 

respectivamente, enquanto T1 apresentou 77,07 mg/dL. A inclusão de tanino condensado comercial da acácia 

negra em diferentes momentos na dieta influencia os parâmetros bioquímicos, sem prejudicar o metabolismo 

dos ovinos nas condições em que o estudo foi realizado. 

Palavras-chave: Compostos secundários vegetais; Metabolismo; Nutrição; Parâmetros bioquímicos.;  
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Resumo:  

A contagem de Ovos por grama de fezes (OPG), é um teste bastante utilizado para detectar ovos de 

endoparasitos que podem estar presentes nas fezes dos animais. O principal escopo da utilização desta técnica 

é de mitigar a população de parasitas nas fezes e, consequentemente a contaminação ambiental. O exame foi 

realizado a partir da coleta de fezes diretamente da ampola retal de determinada espécie e em seguida é 

realizado a maceração (4g de fezes em bovinos e equinos e 2g em ovinos e suínos) do material dentro de um 

béquer com auxílio de bastão de vidro. Após essa etapa, o material é adicionado a uma solução hipersaturada 

de NaCl e água (56ml para bovinos e equinos e 28ml para ovinos e suínos), posteriormente utilizou-se uma 

gaze ou peneira para que seja feita a tamisação das fezes. Com auxílio de uma pipeta de Pasteur, o líquido é 

colocado na câmara de contagem de Mcmaster (preenchendo os dois lados da câmara). Seguidamente, foi 

colocada no microscópio (na objetiva de 10x) para realização da leitura. Para obtenção da contagem total de 

ovos, todo os ovos contados (somente na parte interna) foram multiplicados por 50, chegando assim ao 

resultado final do teste. Tendo isso como base, realizou-se a coleta de onze equinos em uma propriedade do 

município de Bacabal, localizada no interior do Maranhão, nos quais foram registrados um total de 7.200 ovos, 

sendo distribuídos em: equino1 (400 ovos), equino2 (1250), equino3 (50), equino4 (450), equino5 (1600), 

equino6 (0), equino7 (150), equino8 (500), equino9 (2450), equino10 (250), equino11 (100). Além do mais, a 

maioria dos helmintos podem ser silenciosos, tornando assim a realização do OPG ainda mais importante na 

rotina dos animais, sendo necessária a realização de duas a três vezes durante um ano. É de suma importância 

o acompanhamento de um médico veterinário nesse tipo de situação, pois os endoparasitas podem criar 

resistência a alguns medicamentos, tornando necessário a mudança de dose ou até mesmo da medicação. Sendo 

assim, é de grande relevância promover o conhecimento a respeito de tal exame para que os tutores possam, 

juntamente com o veterinário, procurar o melhor tratamento para seus animais. 

Palavras-chave: Endoparasitas; Equinos; Ovos; ;  
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Resumo:  

O cultivo in vitro de células somáticas consiste em uma etapa importante para o desenvolvimento de 

biotécnicas que visam à conservação e multiplicação animal, tais como a clonagem por transferência nuclear. 

Em geral, um dos fatores importantes a serem considerados nesta etapa consiste na região da pele a ser 

empregada na obtenção destas células. A Dasyprocta leporina é um roedor encontrado na América do Sul de 

valioso papel ecológico, econômico e científico, sendo interessante o estabelecimento desta biotecnologia na 

espécie. Portanto, objetivo foi avaliar a qualidade de células somáticas da pele auricular, abdominal, e inguinal, 

derivadas de D. leporina durante o cultivo in vitro. Para tanto, amostras somáticas derivadas de biópsias de 

pele de três D. leporina adultas anestesiadas foram coletadas, fragmentadas e cultivadas in vitro em meio 

essencial mínimo modificado por Dulbecco (DMEM) acrescido de 10% de soro fetal bovino e 2% de solução 

de antibióticos-antimicóticos (38,5°C e 5% de CO2). Após o crescimento celular ao redor dos fragmentos (9,0 

mm3), células derivadas das três regiões da pele foram avaliadas para viabilidade usando o ensaio de azul de 

tripan, atividade metabólica usando o ensaio de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-difeniltetrazólio (teste de MTT), 

e qualidade celular pela avaliação de apoptose usando o ensaio fluorescente (laranja de acridina e brometo de 

etídio). Finalmente, os dados foram expressos como média ± erro padrão e analisados usando ANOVA e teste 

de Tukey, considerando P < 0,05. Nenhuma diferença (p > 0,05) foi observada para a viabilidade (auricular: 

96,0 ± 1,4%, abdominal: 96,9 ± 0,3%, inguinal: 91,0 ± 7,4%), atividade metabólica (auricular: 96,4 ± 4,2%, 

abdominal: 87,7 ± 13,5%, inguinal: 100,0 ± 7,2%), e qualidade celular pela avaliação de apoptose (auricular: 

96,2 ± 0,9%, abdominal: 97,0 ± 0,5%, inguinal: 98,3 ± 0,2%) das células somáticas derivadas das diferentes 

regiões da pele de D. leporina. Essas regiões da pele de D. leporina parecem apresentar similares 

características quanto à distribuição e quantidade das células somáticas que não afetam a qualidade celular 

durante o cultivo in vitro. Tais informações são essenciais para a escolha da fonte celular para a clonagem 

reprodutiva. Em conclusão, a pele auricular, abdominal e inguinal de D. leporina podem ser empregadas para 

a obtenção de células somáticas visando a clonagem reprodutiva na espécie.  

Palavras-chave: Roedores; Transferência Nuclear de células somáticas; Qualidade Celular; ;  
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Resumo:  

As ectoparasitoses são consideradas entraves para a conservação de animais silvestres em Zoológicos e Centros 

de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em decorrência de imunossupressões relacionadas ao estresse de 

cativeiro, ou do tráfico, de onde geralmente os animais são advindos. Devido à hematofagia, os carrapatos 

podem transmitir diversos patógenos com importância médico-veterinária. São importantes como 

transmissores de agentes infecciosos para animais e humanos. Apesar de existirem trabalhos que realizaram a 

identificação de carrapatos de animais silvestres no Nordeste do Brasil, esses estudos são escassos e muitas 

vezes antigos. u-se relatar as espécies de carrapatos encontrados em animais silvestres mantidos em dois 

Zoológicos e um CETAS da região Nordeste do Brasil. Material e métodos: Os procedimentos foram 

aprovados pela CEUA-UFERSA, sob os nº de parecer 11/2020 e 37/2020. Foram coletados 53 carrapatos de 

10 hospedeiros provenientes do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa-PB; Parque Zoobotânico 

Getúlio Vargas, Salvador-BA; e CETAS Cruz das Almas, Cruz das Almas-BA. Os carrapatos foram retirados 

de forma manual em ocasiões de manejo e procedimentos veterinários, acondicionados em álcool 70º e 

encaminhados ao Laboratório de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (LPA-

UFERSA). A identificação foi realizada por morfologia com auxílio de estereomicroscopia e chaves 

taxonômicas específicas. Resultados e discussão: Os Ixodidae identificados foram Amblyomma spp. em Boa 

constrictor constrictor e Rhinella jimi; Amblyomma rotundatum em B. constrictor constritor, Epicrates assisi, 

Iguana iguana, Chelonoidis carbonaria e R. jimi; Amblyomma nodosum em Tamandua tetradactyla; e 

Amblyomma varium em Bradypus variegatus. Apesar do esforço das instituições mantenedouras de animais 

silvestres em promover a prevenção contra parasitoses e outras doenças, o controle ambiental de recintos que 

geralmente estão associados a florestas é inviável, além de que muitos desses animais são provenientes de vida 

livre ou do tráfico, sendo assim predispostos aos ectoparasitos. Conclusões: O conhecimento das relações 

parasitárias reladas, na presente pesquisa, colabora com a comunidade científica e contribui para dados 

ecológicos de cada uma das espécies hospedeiras, favorecendo a conservação e preservação desses animais.  

Palavras-chave: Ixodidae; Jiboia ; Preguiça-comum; Sapo-cururu; Tamanduá 
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Resumo:  

A água tem usos diversos, sejam estes domésticos, agrícolas ou industriais. Entretanto, a dessedentação é vital 

para todos os seres vivos. Apesar da água ser essencial à vida, ela pode conter micro-organismos causadores 

de enfermidades, que ameaçam a vida das populações, humanas ou animais, monitorar a qualidade 

microbiológica desta substância é essencial para a vida e se faz indispensável. O objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a contagem de bactérias heterotróficas (CBH), Coliformes Totais (CT), Coliformes Termotolerantes 

(CM) e presença de Escherichia coli (EC) na água de dessedentação destinada ao consumo de animais 

silvestres, de um criadouro conservacionista de Pecari tajacu (catetos), Rhea americana (ema) e Dasyprocta 

prymnolopha (cutias), localizado em Teresina-PI. Material e Volumes de 100 mL de água dos diversos 

bebedouros localizados nos alojamentos dos criatórios (baias de catetos/BC; piquetes de catetos/PC; piquetes 

das emas/PE; baias das cutias/BD) foram coletados para constituir um "pool" das águas que serviam a cada 

espécie animal, totalizando quatro amostras. As pesquisas de CT, CM, teste completo para EC e CBH foram 

realizados por meio de procedimentos recomendados pela APHA. Resultados e Discussão: Para todas as 

amostras de água analisadas, a contagem de CT foi maior que 1600 NMP/100 mL, e a contagem de CM variou 

de 280 NMP/100 mL a > 1600 NMP/100 mL. Para EC, apenas as amostras dos criatórios BC e PE, foram 

positivas. As CBH variaram entre 7,0 X 103 a 5,7 X 104 UFC/mL. Baseados nos parâmetros estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 396/2008 quanto ao padrão microbiológico da água destinada a dessedentação animal, 

os resultados obtidos se encontram acima do permitido para CM. Quanto a presença de EC, os resultados 

observados encontram-se satisfatórios, diferentemente dos obtidos para as análises de CBH, onde, apesar da 

Resolução CONAMA não estabelecer limites de segurança, apresentaram-se muito acima do permitido para 

legislações de água para consumo humano, indicando possibilidades de alterações organolépticas e/ou 

biológicas, corroborando as evidências de falhas no processo de desinfecção da água. A inadequação para CM 

na água fornecida a estes animais demonstra a necessidade de correções para assegurar parâmetros sanitários 

mais seguros desde que estes micro-organismos podem ser causadores de outras enfermidades, não apenas de 

importância entérica. 

Palavras-chave: Coliformes; Contaminação; Escherichia coli; Qualidade;  
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Resumo:  

A alimentação é o segmento do mercado pet que mais evolui em direção a saúde e bem estar dos animais, 

nesse sentido, aumenta-se a procura por alimentos saudáveis. Contudo, são necessárias avaliações nutricionais 

de aceitabilidade e de adequação nutricional para atender aos requerimentos de cada fase de desenvolvimento, 

condicionamento físico e aspectos morfológicos de cães. Assim, objetivou-se determinar a preferência 

alimentar de cães atletas da raça Pastor Alemão, e fazer um acompanhamento nutricional e fisiológico durante 

período de preparação para competição. O experimento foi conduzido em canil, e foi testada a escolha entre 

duas dietas, a dieta controle (RC - ração comercial) e a dieta alternativa (AN- Alimentação natural composta 

por carcaça de frango). Ao todo foram acompanhados 12 cães adultos, machos e fêmeas, da raça Pastor 

Alemão, com pesos entre 20 e 25 kg, alimentados duas vezes ao dia (09:00 e 17:00 horas) em quantidade 

suficiente para atender às necessidades de energia metabolizável (NEM), de acordo com AAFCO (2008). A 

água foi fornecida à vontade. No teste de preferência alimentar, foi utilizado duas vasilhas com as dietas 

ofertadas (AN e RC) ao mesmo tempo, e pesada a quantidade fornecida e as sobras para verificar a taxa de 

ingestão alimentar (Tx) e consumo médio (g/animal/dia). A taxa de ingestão (Txa), foi calculada de acordo 

com as seguintes equações: Txa = [ingestão da dieta A/ (ingestão da dieta A + ingestão da dieta B)]*100 para 

a dieta A Txb = 100 - Txa para dieta B. Os dados foram avaliados pelo programa R no pacote ExpDes e no 

teste de tukey à 5%. O tempo de alimentação foi, em média, de 6,7 minutos, sendo: 3,4 minutos em média na 

AN e 3,3 minutos na RC. A taxa de ingestão para AN foi de 60,41 % e 39,58% para RC. Os animais que 

escolheram a alimentação natural apresentam fezes mais endurecidas, com menos odor e sem muco, 

provavelmente em decorrência da presença de fibras na dieta, que auxiliam na correta absorção de nutrientes 

pelo intestino, relacionando à saúde intestinal e participa ativamente da digestão, assegurando que os nutrientes 

sejam aproveitados ao máximo. Não houve registro de alterações comportamentais após as refeições, os cães 

inseriram água normalmente. Cães de competição apresentaram preferência alimentar por alimentação natural, 

desprendendo mais tempo para consumo, sem alterar comportamento normal, assim, pode-se adicionar como 

uma opção para compor dieta de cães atletas durante preparo para competições. 

Palavras-chave: alimentação natural; mercado pet; pet food; zootecnia;  
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Resumo:  

Recintos de animais silvestres cativos influenciam diretamente em seu bem-estar. Assim, cada espaço deve se 

adequar, especificamente, para as necessidades que cada espécie possui. Portanto, objetivou-se avaliar o uso 

do espaço nos recintos de aves, répteis e mamíferos. O estudo foi realizado no Ecopoint, durante março a julho 

de 2022. Totalizaram-se 28 horas de observações, em horários distintos, de aves (9 papagaios, 2 emas e 1 

murucututu), répteis (23 jabutis) e mamíferos (2 onças-pardas, 2 macacos-prego e 1 veado-catingueiro). Na 

produção dos etogramas, os recintos foram delimitados em direita (D), esquerda (E), superior (S), inferior (I), 

frente (F) e atrás (A). O método empregado foi o Scan Sampling, com sessões de 1 hora; observação de alguns 

segundos para registro; e intervalo de 10 minutos nas observações. Os dados foram submetidos ao cálculo de 

frequência relativa. Primeiramente, salienta-se que todos os recintos apresentavam local sombreado; solário; 

água ad libitum; piso de areia com troncos; pedras; vegetação; e pontos de fuga (com exceção dos papagaios). 

Para as aves, eram dispostos poleiros. Consequentemente, todas as espécies utilizaram a maior parte do recinto 

à esquerda, superior e frente; com exceção das emas, que permaneceram inferiormente, pois não voam. Em 

seguida, os répteis, permaneceram na parte frontal (60,44%) e à esquerda (52,75%), devido à proximidade da 

fonte de água e vegetação. Por serem terrestres eles se deslocavam inferiormente. Em contraste, nos mamíferos, 

as onças e o veado estiveram boa parte à esquerda, onde se localizavam suas áreas de descanso. Os macacos 

mantinham-se à direita (60,42%), em função da disposição de elementos para escalarem e local para 

armazenarem seus alimentos. Ainda, onças e macacos se dispuseram, significativamente, na frente, pois são 

animais curiosos e observadores. Mas, o veado, por ser uma presa, utilizou a parte de trás do recinto (54,17%), 

ficando recluso. Ademais, onças e veados, estiveram na parte inferior, enquanto os macacos, por serem 

arborícolas, preferiram a parte superior (77,08%). Destarte, conclui-se que o uso dos recintos pelos animais 

está diretamente ligado às características morfológicas, comportamentais, disposição de elementos essenciais 

como água e comida, além de enriquecimentos para interação ambiental. Logo, para uma melhor utilização do 

espaço, é essencial que haja um plano de fuga, mobilização e verticalização, com adição de mais recursos à 

disposição das espécies. 

Palavras-chave: bem-estar animal; comportamento; enriquecimento ambiental; fauna silvestre;  
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Resumo:  

As Baratas de Madagascar (Gromphadorhina portentosa), é um animal de estimação utilizado como uma 

ferramenta didática de baixo custo, podendo também auxiliar crianças com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) em seu desenvolvimento sensorial. Este trabalho busca relatar uma experiência familiar que utiliza 

Baratas de Madagascar para a Terapia Sensorial de uma criança com TEA. Consiste, na integração desses 

animais na rotina de forma dinâmica, trabalhando a convivência dessa espécie durante a manutenção do seu 

terrário, alimentação, brincadeiras com estímulos ao toque e educação ambiental. Dessa forma, obteve-se, 

progressivamente, por parte da criança, melhor controle de força empregada, maior tolerância a estímulos 

durante contato com superfícies distintas, apresentação de afeto através do contato físico, despertar de noções 

sobre cuidado e responsabilidade. Neste caso, observamos a utilidade desses animais, que são discriminados 

muitas vezes como inúteis a produção animal e/ou repugnantes socialmente, desmistificando a espécie de modo 

que sua contribuição na saúde humana seja evidenciada.  

Palavras-chave: Zooterapia; Pet-terapia; Autismo ; Entomologia; Pets exóticos  
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Resumo:  

A pandemia de COVID-19 configurou-se como um dos momentos mais desafiadores da história da 

humanidade, com grandes modificações na estrutura social. Os impactos na vida, na saúde, na liberdade e no 

comportamento humano, causados pelo isolamento social, apresentam consequências psicossociais a longo 

prazo, inclusive nas relações com animais de estimação. Com objetivo de identificar alterações 

comportamentais em cães e investigar a correlação existente com tutores durante o isolamento social no 

período pandêmico, foi elaborou-se um estudo através de formulário online construído dentro das normas do 

comitê de ética em humanos da Universidade Estadual do Piauí (CEP/UESPI) e aprovado via parecer 

n.5.206.816. O formulário foi elaborado utilizando pacote G suite no Google forms com perguntas sobre as 

condições socioeconômicas do tutor, aspectos do perfil do animal, com informações sobre a alimentação, os 

investimentos em enriquecimento ambiente, interações sociais e o comparativo dos períodos pré e pós 

pandemia. O link gerado foi compartilhado por tutores nas mais diversas regiões da cidade de Teresina/PI, 

totalizando 130 (cento e trinta) respostas coletadas. Os tutores, a maioria, são mulheres jovens, na faixa etária 

dos 21 aos 30 anos, estudantes do nível superior incompleto, com renda média de 1 a 3 salários mínimos, que 

tiveram mudança de hábitos no isolamento social e passaram a ser tutores durante a pandemia (20,9%). Houve 

predomínio de cães oriundos de adoção e com alterações na rotina de passeios e o convívio familiar durante a 

pandemia. Não houve demonstração de comportamentos agressivos ou de estresse, contudo há resultado de 

62% no aumento da necessidade afetiva, ou apego do cão ao tutor, além da maior hiperatividade relatada de 

41,9% e 32,6% mostraram-se latindo mais. Com relação a alimentação, apenas 16,3% informaram falta de 

apetite pelos animais. Concluímos que, nesse período, a constante presença dos tutores em casa provocou 

atitudes de hiperapego nos cães e o retorno às atividades presenciais dos proprietários potencializou o 

comportamento ansioso do animal, como latir e desobediência. 

Palavras-chave: Alterações comportamentais; Hiperapego; Etologia; ;  
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Resumo:  

As carnes em geral são susceptíveis a alterações físico-químicas, um dos motivos para a sua deterioração é a 

oxidação lipídica, que traz perdas, diminui a produtividade e traz danos à saúde humana. Neste contexto, 

compostos vegetais antioxidantes vem sendo estudados (HAYES et al., 2010). A própolis, material resinoso 

elaborado pelas abelhas, e o orégano, ambos ricos em compostos fenólicos, tem poder antioxidante. O objetivo 

foi avaliar a ação do orégano e extrato de própolis sobre a oxidação lipídica de carcaças de codornas europeias 

embaladas à vácuo, sob refrigeração. O extrato de orégano à 4% foi preparado seguindo a metodologia descrita 

por Michiels et al. (2012), com adaptações. Já o extrato de própolis à 2% foi preparado seguindo a metodologia 

de Almeida (2013). Foram adquiridas 80 unidades no comércio de Mossoró-RN. Essas foram submetidas à 

aspersão manual, com 20 aspersões de 1 mL cada, por 6 minutos, contendo água destilada autoclavada como 

controle, aspersão com solução contendo extrato de orégano e extrato de propólis. Foram realizadas as análises 

de oxidação lipídica nos dias 0, 7, 14 e 21 de armazenamento. A avaliação da oxidação lipídica foi realizada 

pelo método das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os dados foram expressos em valores 

de média ± desvio padrão bem como frequência simples e porcentagem através do programa SigmaPlot (Systat 

Software, Inc) versão 12.0. No dia 0 os tratamentos não diferiram do controle, neste momento, a oxidação 

lipídica foi baixa em todos os tratamentos, e aumentando gradativamente no tratamento controle. Os 

tratamentos contendo extrato de orégano à 4% e extrato de própolis à 2% controlaram a oxidação lipídica 

quando comparados com o tratamento controle, iniciando no dia 7 e se estendendo até o dia 21, os tratamentos 

foram igualmente eficientes no controle da oxidação lipídica das carcaças de codorna europeia embaladas à 

vácuo. Dadas as devidas concentrações analisadas no trabalho, ambos os extratos reduziram a oxidação 

lipídica.  

Palavras-chave: Carne; Contaminação; Vida de prateleira; ;  
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Resumo:  

Atualmente, o Brasil se destaca como um dos maiores exportadores de carne bovina no mundo, com sua 

produção majoritariamente a pasto. O presente estudo fez o levantamento da ocorrência de problemas orais em 

bovinos abatidos em Chapadinha -- MA. O estudo foi realizado durante o período de (outubro a abril), 

totalizando 32 semanas. As avaliações das arcadas dentárias dos bovinos foram feitas em visitas semanais, 

onde todos os animais abatidos nesse dia tinham suas arcadas dentárias avaliados pós-morte. Através dessa 

avaliação, era estimado a idade dos animais, identificando problemas orais e quantificando os mesmos, a partir 

da detecção de alterações no número, forma e posicionamento dos elementos dentários. Os dados apontam a 

distribuição de idade de abate dos bovinos avaliados, onde sua a maior frequência é evidenciada nos animais 

de 3 anos de idades, e animais de mais de quatro anos totaliza 31,8%, também foi constatado somente 27,7 % 

de achados nos dentes inferiores de animais com idade de 4 anos, e a maior frequência de achados nos dentes 

superiores é apontada com 25,9% nos animais, bem como a presença de pelo menos duas alterações dentárias 

em todos as carcaças abatidas e avaliadas. Os elementos evidenciados oferecem possibilidade de ordenação 

zootécnica na criação melhoramento e estabelecimento de novas técnicas com potencial de incremento no 

desempenho, rendimento e qualidade da carne oferecida a população. 

Palavras-chave: Bovinos; Odontologia veterinária; arcada dentária; ;  

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                366 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 

PLECTRANTHUS AMBOINICUS FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

ISOLADAS DE LEITE DE CABRAS COM MASTITE SUBCLÍNICA 
 

Antonia Beatriz Melo Ferreira 1; Luana Monte Prado 2; Liana Maria Ferreira da Silva 3; Hevila 

Oliveira Salles 4; Viviane de Souza 5 
1Bolsista de Iniciação Científica, BICT/FUNCAP. Sobral, CE, Brasil. Embrapa Caprinos e Ovinos; 2Bolsista de 

Iniciação Científica, BICT/FUNCAP. Sobral, CE, Brasil. Embrapa Caprinos e Ovinos; 3Técnica. Sobral, CE, Brasil. 

Embrapa Caprinos e Ovinos; 4Pesquisadora. Sobral, CE, Brasil. Embrapa Caprinos e Ovinos; 5Pesquisadora A. Sobral, 

CE, Brasil. Embrapa Caprinos e Ovinos 

 

Resumo:  

Mastite é a inflamação da glândula mamária, em geral provocada pela presença de micro-organismos, pode 

ser curada por tratamento com antibióticos. No entanto, o antibiótico usado para tratar mastite pode trazer 

mudanças na composição do leite, assim, a utilização de espécies vegetais com atividade antimicrobiana torna-

se uma possibilidade, dentre essas especies destaca-se a Plectranctus amboinius (Lour.) Dessa forma, 

objetivou-se analisar a capacidade antimicrobiana do óleo essencial de Plectranthus amboinicus frente a cepas 

de Staphylococcus aureus, isoladas de leite de cabras com mastite subclínica. A planta foi coletada no Horto 

de Plantas Medicinais do Centro Universitário Inta - UNINTA. No período de Agosto a Novembro de 2021, 

foram coletadas 276 amostras de leite de cabra em propriedades do Cariri Paraibano e Sertão Pernambucano. 

Realizou-se o isolamento e identificação das amostras com cepas de Staphylococcus spp, sendo inoculado 0,01 

mL de cada amostra de leite, com auxílio de uma alça bacteriológica, e estriado diretamente em placas de petri, 

ainda foram realizados teste de catalase, teste de coagulase livre em tudo e teste de voges-proskauer. A 

determinação da atividade antimicrobiana do OEPA foi feita utilizando discos de difusão. Foram utilizadas 05 

cepas patogênas isoladas de leite de cabra de S.aureus (BRM052648, BRM047120, BRM053554, BRM052656, 

BRM052660) e 01 cepa padrão de S. aureus ATCC. Em cada placa foi colocada 05 discos de difusão, cada 

disco representava uma concentração de OEPA diferente. Após o período de incubação das placas de petri, 

contendo os discos com OEPA, foi realizada a leitura dos resultados, que consistiu na medição do diametro 

dos halos de inibição quando formados. O resultados obtidos mostraram que nas cepas de S. aureus 

BRM052648, BRM047120, BRM052656, BRM052654 apresentaram-se halos com média de diâmetros bem 

aproximados, e pode-se observar que em todas as concentrações do OEPA utilizadas houve um inibição de 

crescimento das cepas, indicando que estas apresentam uma sensibilidade ao OEPA. Para a estirpe 

BRM052660 e a cepa S. aureus Padrão ATCC não houve nenhuma inibição de crescimento, indicando que 

estas são resistentes ao OEPA. Portanto, pode-se concluir que o OEPA possui propriedades antimicrobianas e 

que com estudos mais aprofundado possa ser utilizado para a possível produção de um fitoterápico com OEPA, 

eficaz, seguro e com quantidade de ativos adequada ao tratamento de mastite em caprinos. 

Palavras-chave: Atividade Antimicrobiana; Leite; Mastite; Plectranthus amboinicus; Teste. 
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Resumo:  

O fígado encontra-se entre as vísceras com maior percentual de descarte. Esse órgão é afetado por diversas 

enfermidades e, quando condenado, constitui um prejuízo econômico direto para a indústria frigorífica, além 

da grande importância para a saúde pública, pois muitas das alterações patológicas diagnosticadas na inspeção 

post-mortem são zoonoses. O presente trabalho teve por objetivo a verificação das principais causas de 

condenações de fígados bovinos, sendo de suma importância para servir como base para ajustes no manejo 

destes animais destinados ao abate e para a diminuição das perdas provocadas pelo descarte desse órgão. A 

pesquisa baseou-se no acompanhamento da inspeção de fígados de bovinos abatidos em um frigorífico com 

inspeção estadual, no município de Sena Madureira/AC, durante o período de maio a dezembro de 2021, em 

que foram abatidos 2364 bovinos, 631 bovinos machos e 1733 fêmeas. A inspeção das vísceras na linha de 

"E" de inspeção de abate foi realizada, seguindo os critérios de condenação de vísceras oficialmente vigentes, 

baseando- se em exame visual, palpação e incisão do parênquima dos órgãos e dos linfonodos específicos. De 

um total de 2.364 bovinos abatidos, foram encontradas lesões em 248 fígados, que corresponde a 87,22%. A 

maior causa das condenações respectivamente foram de teleangiectasia com 69,8%, periepatite (12,5%), 

esteatose (7,7%), cirrose (6,0%), congestão (2,0%), contaminação de carcaça (1,6%) e abcesso (0,4%). A baixa 

taxa de condenação por abscesso hepático (0,4%), pode se dar ao fato de os bovinos abatidos serem criados 

sob regime extensivo. Em estudo realizado no ano de 2002 a 2006 no estado de São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, encontrou 1,60% do total de alterações hepáticas, 

apresentando frequência de abscessos maior em bovinos confinados (2,54%) do que nos criados 

extensivamente (1,28%). A causa de condenação nesse estudo por contaminação do fígado foi de 1,60%. 

Segundo dados de Moreira et al., (1999), a taxa de condenação de fígados em abatedouro varia entre 3,46 e 

21,12%. O resultado encontrado provavelmente mostra que os funcionários apresentam técnicas de inspeção 

aprimoradas, além de um manejo mais cuidadoso. As principais causas de condenações hepáticas, em bovinos 

abatidos e inspecionados em frigorífico do município de Sena Madureira, situado na Amazônia Ocidental, são 

a telangiectasia, periepatite, esteatose, cirrose, congestão, contaminação de carcaça e abscesso.  

Palavras-chave: condenação; descarte; econômico; fígado; inspeção 
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Resumo:  

A criação de aves para produção de ovos pode ser produzida de forma industrial, com aves criadas em gaiolas 

localizadas em granjas avícolas. Mas também, podem ser criadas de forma livre denominadas de poedeira 

caipira, este sistema por sua vez está associado ao bem-estar devido a criação extensiva, sendo mais utilizado 

por pequenos avicultores. O mercado consumidor vem sofrendo mudanças quanto as orientações sobre 

alimentação e saúde, assim, os consumidores a cada dia tornam-se mais exigentes com o produto adquirido, 

estando mais atentos sobre a qualidade, aspectos sensoriais, higienização, embalagem e presença de injurias, 

estão dispostos a adquirir e a pagar mais por produtos que apresentam tais características. Desse modo, o 

objetivo com este estudo consistiu em identificar o perfil do consumidor de ovos caipiras no munícipio de São 

Miguel do Guamá- PA. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a plataforma online ''Google forms'' 

enviados à população do município por meio de aplicativos virtuais no período de fevereiro a março de 2022. 

A pesquisa obteve 50 respostas, sendo 55,1% do sexo masculino e 44,9% do sexo feminino. Destes, 79,6% 

consomem ovos de galinha caipira e 20,4% não consome. Quando questionados se os ovos de galinha caipira 

e ovos obtidos de forma industrial apresentavam diferenças nutricionais, 83,7% dos consumidores relataram 

que sim e 16,3% responderam que não há. Em relação à frequência do consumo de ovos caipiras no munícipio 

de são Miguel do Pará, 37% dos consumidores consomem duas vezes ou mais por semana. Quando perguntado 

o local de compra dos ovos caipiras, 35% dos participantes relataram comprar diretamente com o produtor, 

25% realiza a aquisição em feiras livres da cidade, 20% faz a compra em supermercados, 12,5% dos 

entrevistados possuem criações próprias e 7,5% dos consumidores compram de vendedores externos. A fim 

de saber quais características atraem os consumidores no momento de comprar os ovos caipiras, 54,8% 

responderam o sabor. Quanto à preferência da cor da casca dos ovos caipiras comercializados, 73,2% dos 

consumidores prefere ovos de cor amarronzados. Diante dos dados abordados, observa-se o elevado consumo 

de ovos caipiras no munícipio de São Miguel do Pará, onde os consumidores adquirem o alimento, 

principalmente pelo seu sabor. 

Palavras-chave: agronegócio; aves; consumo; mercado; produto 
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Resumo:  

A bovinocultura de corte é uma das principais atividades pecuárias do Brasil, que exige tecnologias, para 

atender as demandas dos mercados consumidores interno e externo por produtos de melhor qualidade. O 

objetivo do trabalho foi avaliar as correlações entre as medidas ultrassonográficas de carcaça com medidas 

tomadas após o abate e as características físicas da carne, relacionando-as com qualidade de carcaça e carne. 

Foram utilizados animais comerciais da raça Nelore, sendo 40 machos castrados aos 18 meses e abatidos aos 

25 meses, com ±630 kg de peso vivo, provenientes da Fazenda Nelore Birigui, localizada no município de 

Bela Vista-MS. Os animais foram mantidos, do nascimento ao sobreano, em pastagem de Urochloa brizantha 

cv. MG-5, com sal mineral ad libitum e terminados em confinamento, por 120 dias, com silagem de milho e 

concentrado. As medidas ultrassonográficas de área de olho-de-lombo (AOL-US), espessura de gordura 

subcutânea (EGS-US) e escore de marmoreio (MARM) foram relacionadas com peso vivo ao abate (PV), peso 

de carcaça quente (PCQ), rendimento de carcaça (RC), luminosidade (L), intensidade da cor vermelha (a), 

intensidade da cor amarela (b), potencial hidrogeniônico (pH), capacidade de retenção de água (CRA), perda 

de água no cozimento (PPC) e força de cisalhamento (FC). Os coeficientes de correlação linear simples de 

Pearson foram computados com significância de 5%. Observamos correlação positiva significativa de AOL-

US com PV, PCQ e RC (0,38; 0,54 e 0,41, respectivamente), indicando que AOL-US tem relação com o 

rendimento dos cortes comerciais. Para EGS-US observamos correlação positiva com PV (0,31) e negativa 

com RC (-0,56), indicando que animais mais pesados tendem depositar gordura, porém essa gordura excessiva 

é retirada na toalete, diminuindo o rendimento de carcaça. Observou-se aumento da PPC com o aumento de 

AOL-US (0,36) e redução da PPC com o aumento de EGS-US (-0,43), indicando a importância de animais 

equilibrados para o abate, devido ao antagonismo entre essas características. MARM correlacionou-se 

negativamente com FC (-0,419), indicando que o aumento da gordura intramuscular reduz a força necessária 

para romper as fibras, sendo a força de cisalhamento uma medida objetiva de maciez que é o atributo mais 

importante em relação à aceitação do consumidor. As avaliações realizadas no trabalho indicaram que há 

correlações, e que por meio da seleção por ultrassonografia se pode ter animais melhores para qualidade de 

carne. 

Palavras-chave: Crescimento dos Tecidos; Longissimus Dorsi; Zebu; ;  
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Resumo:  
O resfriamento post mortem da carçaca está entre as principais condutas para controlar o crescimento microbiano, retardar a deterioração e estender a validade comercial de 

carnes, sendo as perdas obtidas nesse processo em função de diversos fatores. Diante disto, objetivou-se avaliar as perdas por resfriamento na carcaça de ovinos recebendo 

tanino condensado de Acácia negra (Acacia mearsii) em diferentes momentos na dieta. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

Campus Ciências Agrárias, Petrolina-PE. Utilizou-se 40 ovinos machos não castrados, ± 19 kg, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições 

e os seguintes tratamentos: tratamento 1: 10 animais sem receberem tanino na dieta; tratamento 2: 10 animais com 4% de tanino na dieta por 60 dias (todo o experimento); 

tratamento 3: 10 animais com 4% de tanino do dia 1 ao 30 (metade inicial do experimento); e tratamento 4: 10 animais com 4% de tanino do dia 31 até o dia 60 (metade final 

do experimento). Para obtenção da perda por resfriamento, os animais foram expostos a jejum de 16 horas de alimentos sólidos, em seguida batidos com normas do vigentes 

do RIISPOA. As carcaças foram pesadas em seguida ao abate e então consideradas como peso de carcaça quente (PCQ). Às 24hs post mortem foram pesadas novamente 

para peso de carcaça fria (PCF). As perdas por resfriamento foram calculadas por meio da fórmula PR = [((PCQ-PCF) /PCQ) *100]. Foi observada diferença significativa 

entre os tratamentos, sendo o maior valor encontrada para o T1 onde os animais não receberam tanino na dieta com 3,25% de perda, enquanto para os demais foi de 3,24%, 

3,08% e 3,06% respectivamente para T4, T2 e T3. Os valores encontrados, nos tratamentos, têm relação com o grau de acabamento das carcaças, que é responsável neste 

caso, pela proteção que minimiza a perda de água pela carcaça, sendo o valor aceitável de perda entre 3,0 e 4,9%. A inclusão de tanino condensado comercial da acácia negra 

em diferentes momentos na dieta influencia o a perda por resfriamento na carcaça ovina, porém dentro padrão aceitável, nas condições em que o estudo foi realizado, 

indicando que os animais estavam em adequado grau de acabamento e as carcaças foram manejadas de forma adequada. 

Palavras-chave: Característica de Carcaça; Compostos Secundários; Nutrição Animal; Ovinocultura; 

Qualidade de Carne 
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Resumo:  

Carne de ovinos é considerada rica em proteínas, minerais e vitaminas, contendo mais ferro do que carne de 

frango ou peixe, por isso pode ser considerada saudável e pode ser empregada em dietas de baixa caloria, 

contudo o consumo ainda é considerado incipiente dentre a população. Assim, com objetivo de avaliar o 

mercado consumidor da carne de carneiro e identificar quais as características ou fatores que afetam o 

consumo. Utilizou-se um questionário on-line 

(https://docs.google.com/forms/d/1ol0vd93pxVrkJXyz9c_WknapoUyMBSRYaE34lt8oD2U/edit), com 17 

perguntas relacionadas ao perfil do consumidor é abordando questões socioeconômicas, voltado para os 

consumidores da região norte de Teresina-Pi, assim apresentando um alcance de 100 pessoas entrevistadas. 

Realizou-se entrevistas em pontos comerciais de venda de carne de ovinos abatidos, frigorifico, feiras. A 

pesquisa demonstrou que grande parte dos consumidores são do sexo feminino 54,4%, com idade entre 32 a 

45 anos 33,3% e que apresenta grau de escolaridade médio completo 49,5%, possuindo uma renda de até 1 

salário mínimo 45,9% é que normalmente o seu local de compra são em açougues 58,5%. A carne ovina 

apresentou alta aceitação, sendo consumida por 86,6% dos entrevistados. Dentre os que tem interesse de 

experimentar 91,9%, já na questão da rejeição a taxa e baixíssima 8,1%,o fator dela apresentar essa pequena 

parcela de rejeição e devido ao seu preço, o aroma e no difícil acesso ao seu local de compra.Com relação ao 

consumo da carne, de acordo com a pesquisa 90,7% das pessoas que residem na zona norte de Teresina já 

consumiram essa carne, e apenas 9,3% não consumiram. Conclui-se que o baixo consumo está relacionada a 

alguns fatores como, o elevado preço da carne de ovino 72%, em relação ao seu aroma 31,6% é no difícil 

acesso, no caso local de compra 38,8%.  

Palavras-chave: Consumo; Mercado; Ovinos; ;  
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Resumo:  

A produção de embutidos é uma forma de agregar valor à produção animal. Entretanto, para se obter sucesso 

nesta atividade é necessário conhecer o perfil e as preferências dos consumidores. Por isso, o objetivo deste 

trabalho foi caracterizar o perfil dos consumidores e o mercado de embutidos no município de Demerval 

Lobão-PI. Foram aplicados 153 questionários com 18 perguntas entre os dias 18/07 a 12/08 de 2022 com 

consumidores de carne. As entrevistas foram realizadas pessoalmente em mercearias, residências e por 

questionário on-line, os dados coletados foram organizados e distribuídos em porcentagem. O questionário era 

composto por perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico do consumidor, além de perguntas relacionadas 

aos hábitos de compra e consumo de embutidos. Foi constatado que no Município de Demerval Lobão-PI, as 

mulheres são maioria entre os consumidores de embutidos (54,6%), com predominância em moradores da zona 

rural (55,6%), com nível de escolaridade e renda considerado baixo, já que 51% não concluiu o ensino 

fundamental, e analfabetos 16,3%, e com apenas 9,8% recebendo mais de R$ 2.500,00. Os embutidos suínos 

apresentaram baixa aceitação, não sendo consumidos por 40,9% dos entrevistados, e 17,4% consomem apenas 

em datas comemorativas, além do que o consumo é baixo, pois 33,7% não consomem mais de 0,5 kg/mês. 

Soma-se a isso o fato de 51,7% dos consumidores não estarem dispostos a aumentar o consumo, indicando 

que o mercado está saturado, e a expansão do consumo pode ser difícil. Além disso, dentre os que estão 

dispostos a aumentar o consumo, 65,2% apontam o preço como fator limitante, indicando que uma política de 

preços baixos seria necessária para ampliar o consumo. Os consumidores de embutidos suínos apontaram 

preferência para a compra em supermercados (78,7%). Isso indica que os produtores devem adequar seus 

produtos para atender a esse público. Dentre os aspectos dos embutidos suínos que influenciam a compra, o 

teor de gordura, preço, validade, embalagem e inspeção são os fatores que mais influenciam na decisão. 

Conclui-se que entre os consumidores de embutidos em Demerval Lobão-PI predominam pessoas de baixa 

renda e escolaridade, e a aceitação desses produtos é baixa e com pouca possibilidade de expansão.  

Palavras-chave: Aceitação; Consumo; Mercado ; Questionário;  
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Resumo:  

Entre as proteínas mais consumidas do mundo, a carne suína ocupa posição de destaque, e tem feito parte do 

cotidiano dos demervalenses. Uma forma de compreender as escolhas do consumidor sobre a carne que 

adquirem é realizando uma pesquisa de hábitos de consumo. O propósito deste trabalho foi caracterizar o perfil 

dos consumidores de carne suína no município de Demerval Lobão-PI. Foi aplicado um questionário com 17 

perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico e hábitos de consumo de carne suína a 153 pessoas. As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente em mercearias, residências e por questionário on-line, os dados 

coletados foram organizados e distribuídos em porcentagem. De acordo com este levantamento, as mulheres 

são maioria entre os compradores de carne suína (54,6%), e há uma predominância em moradores da zona 

rural 55,6%, com nível de escolaridade baixo, uma vez que 51% não concluiu o ensino fundamental, e o 

número de analfabetos chega a 16,3%. A renda familiar da maioria dos consumidores é baixa, com apenas 

9,8% recebendo mais de R$2.500,00. A carne suína apresentou alta aceitação, sendo consumida por 96,7% 

dos entrevistados. Dentre os que não consomem, 47,1% não gostam do sabor, indicando que uma melhoria na 

qualidade do produto pode elevar o consumo. Quando a ordem de preferência por proteína, a carne suína é 

considerada a melhor por 18,9%, e a segunda melhor por 39,2%, reforçando a alta aceitação da carne suína no 

município. O consumidor de carne suína que não tem preferência quanto ao local de compra (46,2%), e os que 

demonstram preferência preferem açougues (19,3%) e supermercados (16,6%). Isso indica que os produtores 

devem adequar seus produtos para atender a esses mercados. Dentre os aspectos da carne suína que influenciam 

a compra, o teor de gordura, o corte e o preço são os fatores que mais influenciam na decisão, já a marca foi 

considerada sem importância para a maioria dos entrevistados. Dentre os que já consumiam, 83,6% afirmaram 

que gostariam de consumir mais do que o habitual, tendo 61% destes apontando o preço como maior limitante. 

Conclui-se que no município de Demerval Lobão-PI os consumidores de carne suína possuem renda e 

escolaridade baixa, com uma alta aceitação e interesse por consumir mais carne suína, apontando a 

possibilidade de ocorrer aumento no consumo com melhoria na qualidade da carne e redução no preço.  

Palavras-chave: Aceitação; Consumo; Mercado; Preferência;  
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Resumo:  

O Brasil é um grande produtor, consumidor e exportador de carne bovina. No entanto, para manter a qualidade 

da carne, o país deve seguir padrões higiênico-sanitários, como a necessidade de remoção de lesões e/ou 

abscessos causados por reações vacinais ou a aplicações medicamentosas, que são encontradas em carcaças 

bovinas, na linha de abate, especificamente, na inspeção post mortem. Dessa forma, objetivou-se com este 

trabalho avaliar a frequência de reações inflamatórias presentes em carcaças bovinas de animais abatidos em 

um frigorifico do município de Pirapozinho-SP sob inspeção oficial estadual SISP nº 070767, decorrentes da 

aplicação de vacinas e/ou medicamentos, e sua consequente perda econômica para o produtor rural. Foram 

avaliadas 435 carcaças bovinas, abatidas no referido frigorífico e foram coletadas lesões provocadas por 

reações inflamatórias devido a aplicações de vacinas e/ou medicamentos, nas linhas de inspeção post mortem 

H e I (Exame das faces medial e lateral da parte caudal da meia-carcaça e Exame das faces medial e lateral da 

parte cranial da meia-carcaça, respectivamente). Essas lesões foram extraídas das meias-carcaças, observadas 

macroscopicamente e pesadas. As análises foram conduzidas no software R. Adotou-se 5% de nível de 

significância. Dos 435 animais abatidos, 100% apresentaram lesões decorrentes da aplicação de vacinas e/ou 

medicamentos, sendo inflamatórias em sua maioria. As carcaças dos animais abatidos pesaram em média, 

183,14 ± 32,22 kg (IC95% = 180,06 a 186,21), com valores entre 128 e 331 kg. As lesões inflamatórias 

removidas das carcaças pesaram em média 2,07 ± 1,12 kg (IC95% = 1,96 a 2,17 kg), com valores entre 0,1 e 

6,45 kg. Em média, o percentual de perdas decorrentes da remoção dos abcessos foi de 1,08% ± 0,62% (IC95% 

= 1,02 a 1,14%). As fêmeas apresentaram menor perda de tecido por lesões decorrentes de reação vacinal e/ou 

medicamentosa e, para cada um ano de idade a mais que o animal apresentasse, houve um incremento de 0,03% 

de descarte de tecidos afetados por abcessos, em relação ao peso total da carcaça. Dessa forma, a verificação 

de elevadas perdas econômicas decorrentes da presença de abcessos na musculatura das carnes de bovinos 

impõe a necessidade de se refletir sobre o manejo dos animais a serem vacinados e/ou submetidos a tratamentos 

medicamentosos, com vistas a diminuir a frequência dessas lesões e, consequentemente, a depreciação da 

carcaça. 

Palavras-chave: Abcesso Vacinal; Perdas econômicas; Higiene Inspeção; ;  
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Resumo:  

A raça Santa Inês popularizou-se a sua produção em quase todo o território brasileiro, principalmente no 

Nordeste, região de formação da raça, onde são produzidas principalmente como meio de subsistência e no 

Sudeste, boa parte para atender o mercado consumidor. O uso desta raça nas duas regiões mencionadas levanta 

a hipóteses sobre a qualidade nutricionais da carne, considerando a pressão de seleção menor devido ao 

ambiente alimentar, composição da dieta energética de qualidade inferior, e prováveis diferenças na idade de 

abate em animais criados no Nordeste em relação ao Sudeste. As melhores condições nutricionais Sudeste 

permitem maior pressão de seleção sobre a raça Santa Inês e com isto abate de cordeiros precoces, em 

contraponto ao Nordeste onde a diversidade dentro da raça para tais características provavelmente são maiores. 

u-se nesta pesquisa, avaliar as caraterísticas físico-química (umidade, proteína bruta, gordura, mineral, pH, L, 

a, b) da carne de cordeiros Santa Inês provenientes das regiões Nordeste e Sudeste mediante uma meta-análise. 

No ScienceDirect e Google Scholar, ''cordeiros, Santa Inês, raças, carcaça, carne'' foram utilizadas para a busca 

dos artigos, entre os anos 2000 até 2022, segundo os critérios de inclusão: a) o artigo deve tratar sobre a raça 

Santa Inês; b) a pesquisa deve possuir um tratamento controle (com dietas suficientes para ganhos mínimos de 

peso conforme o NRC); c) não superar 40 kg de peso para abate; e, d) oriundos de confinamento, seguindo o 

fluxo PRISMA. Inicialmente, 110 artigos foram selecionados, após os critérios de inclusão, 32 artigos 

formaram a base de dados (25 para Nordeste, 246 cordeiros e 7 para Sudeste com 89 cordeiros). Conforme as 

regiões, as variáveis de interesses, foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro- Wilk (5% de 

probabilidade) e análise de variância. Umidade da carne (P=0,067), mineral (P=0,172), pH (P=0,051), L 

(P=0,299), a (P=0,615) e, b (P=0,275) não foram influenciadas pela região. Porém, proteína bruta (P=0,040) 

foi superior para a carne da região Nordeste e gordura (P=0,009) superior para o Sudeste. Parâmetros sensoriais 

da carne não diferem entre as regiões, porém, nutricionalmente, a carne do Nordeste apresenta maior valor 

proteico. 

Palavras-chave: Marketing; ovino; qualidade da carne; ;  
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Resumo:  

A Unidade Haugh (UH) é uma medida utilizada para mensurar a qualidade do ovo, também denominada 

frescor do ovo. Esta metodologia utiliza o logaritmo da altura do albúmen espesso e o peso do ovo. Sendo que 

a qualidade do ovo varia com o logaritmo da altura do albúmen espesso. Fatores como os ambientais, período 

e as condições de armazenamento do ovo ou o tipo de criação as quais as galinhas são submetidas influenciam 

diretamente a qualidade ovo. Desta forma, objetivou-se avaliar a influência do tempo e da temperatura de 

armazenamento sobre o frescor dos ovos de galinhas criadas em sistema cage free. Para tanto, foram utilizados 

80 ovos provenientes de galinhas da raça GLC com idade de 35 semanas de idade. Os ovos foram pesados 

individualmente e a partir de um delineamento inteiramente casualizado foram divididos em dois grupos para 

armazenamento em temperatura ambiente (25 °C) e refrigerado (5 °C). A cada sete dias (0, 7, 14, 21 e 28), 8 

ovos de cada ambiente foram avaliados, caracterizando um esquema fatorial 2x5 (duas temperaturas x 5 

idades). As variáveis avaliadas foram pH do albúmen e a UH. Os dados foram avaliados considerando-se 

probabilidade de 5%, quando as médias foram significativas para ambientes utilizou-se o teste F e para idades 

de estocagem utilizou-se regressão. Para classificação do frescor utilizou-se a metodologia proposta por 

Raymond Haugh (1937) que classifica em: qualidade excelente (AA) quando o albúmen apresenta valores de 

UH superiores a 72; ovos de qualidade alta (A), entre 60 e 72 UH e ovos de qualidade inferior (B), com valores 

de UH inferiores a 60 são considerados de qualidade ruim. Houve efeito de interação sobre o pH do albúmen 

(P = 0,0001), porém sobre a UH este efeito não foi observado (P > 0,05). Avaliando isoladamente, a 

temperatura e a idade de armazenamento promoveram aumento do pH. Ovos na temperatura de 25 °C tiveram 

pH de 9,12 vs. 9,02 na temperatura 5 °C (P = 0,0006). A UH de ovos armazenados em 5 °C se mantiveram em 

82,54 vs. 78,56 de ovos em temperatura de 25 °C. A idade promoveu redução da UH (P = 0,0133). No dia zero 

a UH era de 84,13 caindo para 73,52 aos 28 dias de armazenamento em 25 °C; no ambiente 5°C de caiu 84,13 

para 80,80 aos 28 dias. Pela classificação de Raymond Haugh ambos se mantiveram com qualidade excelente 

(AA). Conclui-se que o frescor do ovo de galinhas criadas em sistema cage free se mantem até os 28 dias 

quando os ovos são armazenados em temperaturas de 5 °C. 

Palavras-chave: Mensuração ; Qualidade Interna ; Validade; ;  
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Resumo:  

O ovo é um produto perecível, que após a postura, inicia-se a redução de sua qualidade em razão de alguns 

fatores. Em condições inadequadas, principalmente de temperatura, a água do albúmen é transportada para a 

gema por gradiente osmótico, tornando o albúmen liquefeito. u-se avaliar a qualidade interna de ovos 

provenientes de codornas japonesas armazenados em diferentes tempos de prateleira e temperatura. Para tanto, 

100 ovos provenientes de codornas com idade de 38 semanas de vida foram coletados no mesmo horário foram 

distribuídos a partir de um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 x 5, sendo dois 

ambientes de armazenamento: ambiente (26ºC) e refrigerado (5ºC); e cinco períodos de estocagem: zero, sete, 

14, 21 e 28 dias. A cada sete dias 10 ovos de cada ambiente foram avaliados quanto ao índice gema, Unidade 

Haugh (UH), pH da gema e pH do albúmen. Os dados foram avaliados considerando-se probabilidade de 5%, 

quando as médias foram significativas para ambientes utilizou-se o teste F e para idades de estocagem utilizou-

se regressão. Não houve efeito de interação dos fatores. Observou-se que as variáveis índice gema, Unidade 

Haugh e pH da gema e albúmen foram influenciados (P<0,05) pela temperatura e já o tempo de armazenamento 

influenciou (P<0,05) o índice gema e o pH da gema e albúmen. Em relação ao índice gema, em temperatura a 

5ºC, houve uma proximidade com os valores encontrados no dia zero (0,450 vs. 0,413), entretanto, os ovos 

armazenados a 26ºC apresentaram uma redução (0,210) (P=0,001). Os ovos refrigerados, em média, mostraram 

valores maiores de Unidade Haugh comparados aos encontrados em temperatura ambiente (81,96 vs. 80,59) 

(P=0,0101), contudo, no dia 0 a Unidade Haugh foi de 83,13. Em ovos estocados à 26ºC a redução é mais 

acentuada, chegando aos 28 dias com 78,99. Porém, em temperatura refrigerada aos 28 dias apresentaram 

81,30 de Unidade Haugh, se mantendo próximo ao encontrado no dia zero. Em avaliação isolada, o tempo de 

armazenamento e a temperatura aumentaram o pH da gema e do albúmen. A gema teve aumentos do pH da 

gema em temperatura à 26°C (7,17 vs. 6,72 de ovos de temperatura de 5°C) (P=0,0001). O pH do albúmen em 

ovos refrigerados foi menor do que ovos a 26ºC. O pH do albúmen de ovos refrigerados aproximaram do dia 

zero (9,05). Conclui-se que os ovos de codornas japonesas armazenados em temperatura refrigerada (5°C) 

torna-se possível manter a qualidade interna dos ovos até 28 dias. 

Palavras-chave: Coturnix coturnix japônica; frescor do ovo; validade; ;  
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Resumo:  

O ovo é um dos alimentos mais completos da alimentação humana por possuir alto valor biológico, 

apresentando uma composição rica em vitaminas, minerais, ácidos graxos e proteínas. Entretanto, é um 

alimento perecível, já que logo após sua postura, se inicia o processo de perda de qualidade, principalmente, 

quando armazenados em temperatura inadequada. Portanto, tem-se como objetivo, avaliar o efeito do local e 

do tempo de armazenamento na qualidade de ovos de galinha caipira Canela-Preta. Para tanto, foram avaliados 

118 ovos submetidos a dois locais (geladeira e ambiente) e dois períodos de armazenamentos (7 e 14 dias), 

oriundos de galinha caipira Canela-Preta, com idade de 31 a 36 semana, alojadas em galpão experimento 

localizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí-UFPI. As variáveis analisadas 

foram peso dos ovos (g), gravidade específica (g/cm3), altura do albúmen (mm), unidade Haugh, peso gema 

(g), peso albúmen (g) e peso da casca (g). As análises estatísticas dos resultados obtidos foram realizadas 

através do software SAS® e para verificar a significância entre as médias dos tratamentos foi aplicado o teste 

de Student-Newman-Keuls, ao nível de 5% de probabilidade. Não se observou efeito significativo (P>0,05) 

para o peso do ovo, peso da gema, peso do albúmen e peso da casca em relação aos ambientes e tempos de 

armazenamento. Assim como não houve interação significativa entre o local e o tempo de armazenamento para 

nenhuma das variáveis avaliadas. Contudo, a gravidade específica, altura do albúmen e unidade Haugh foram 

influenciadas (P<0,05) tanto em função do tempo como do local de armazenamento. Os melhores resultados 

de gravidade específica, foram obtidos quando os ovos foram armazenados na geladeira por um período de 

sete dias. Para ovos de aves comercial, consideram-se gravidades específica normais, entre 1,080 e 1,084, 

acima desses valores são considerados ovos com cascas excelentes e abaixo desses valores como de pior 

qualidade. Constatou-se também que a maior altura de albúmen e unidade Haugh ocorreram nos ovos 

armazenados na geladeira e no período de sete dias. Fato estes justificados pela perda de umidade que ocorre 

no ovo com o tempo prolongado de armazenamento. Assim, os ovos de galinha caipira Canela-Preta quando 

armazenados por sete dias em geladeira são de melhor qualidade. 

Palavras-chave: Avicultura de postura; Conservação de alimentos; Unidade Haugh; Canela-Preta;  
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Resumo:  

Materiais poliméricos derivados do petróleo são bastante usados na fabricação de embalagens devido à sua 

versatilidade e baixo custo, porém são materiais não recicláveis e apresentam baixa biodegradabilidade e levam 

ao descarte excessivo de resíduos e problemas de poluição ambiental. Neste sentido, embalagens 

biodegradáveis têm sido produzidas a partir de polissacarídeos e adicionados de óleos apresentando melhor 

efeito plastificante e melhor biodegradação no meio ambiente. Dessa forma, objetivou-se desenvolver e 

caracterizar termal-mecanicamente filmes biodegradáveis de alginato de sódio incorporados com óleo de buriti 

(OB) para conservação de alimentos, com ênfase em hamburguer. Para preparo dos filmes utilizou-se a técnica 

de "casting" com a solução filmogênica de alginato de sódio, adicionada das concentrações de OB a 0; 0,5; 

1,0; 1,5% em um delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e 10 repetições. Os resultados 

observados para Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) expressaram 

similaridade entre os filmes com diferentes concentrações do óleo de buriti. Porém, observou-se saturação dos 

filmes em relação a adição dos óleos nas duas maiores concentrações adicionadas (1,0 e 1,5% OB), mesmo 

após a alteração das proporções da solução de emulsão, levando ao extravasamento do OB para a placa, 

representando assim, perdas inviáveis do produto. Houve aumento (p <0,05) nos valores médios de resistência 

à tração (RT), diminuição no módulo elástico (ME) e aumento na deformação por fratura (DF) indicam filmes 

mais flexíveis. O ME reduziu (p <0,05) quando o OB foi acrescentado, e a partir da concentração de 1,5%, os 

valores se elevam novamente, perdendo a resistência do filme. A resistência à tração elevou com a adição de 

0,5% de OB, entretanto conforme a concentração de OB aumentou, essa resistência reduziu (p <0,05). Porém, 

em relação à DF, tanto 0,5% como 1,0% OB apresentaram resultados similares, observando redução da DF a 

partir da concentração de 1,5% OB (p <0,05). A caracterização dos filmes de alginato de sódio elaborados nas 

diferentes concentrações de óleo de buriti demonstrou que a concentração de 0,5 % foi a mais indicada para 

formação e qualidade dos biofilmes, pois apresentou características mecânicas e térmicas o mais próximo do 

desejável para indústria de alimentos e que descrevem os filmes biodegradáveis. 
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Resumo:  

O óleo de buriti (OB) proveniente da polpa da fruta buriti (Mauritia flexuosa) possui composição fenólica com 

propriedades antioxidantes, fotoprotetoras e antimicrobianas comprovadas. Por outro lado, o alginato de sódio 

já é utilizado na indústria de alimentos, como agente espessante, estabilizador, emulsificante, quelante, 

encapsulamento, expansor e também para formar filmes. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as 

características físico-químicas e mecânicas de hambúrgueres revestidos com filmes de alginato de sódio 

adicionados de OB na concentração de 0,5%. Os hamburguers foram produzidos em laboratório com a 

proporção de 90% de carne bovina e 10% de bacon, sem adição de condimentos, com o mesmo tamanho e 

peso, esterilizados e submetidos a três tratamentos: embalados à vácuo com o filme biodegradável de alginato 

de sódio + 0,5% de OB; revestido à vácuo apenas com biofilme de alginato de sódio (0%); e hamburguer sem 

revestimento (controle). Os tempos de prateleira avaliados foram 0, 3, 6 e 9 dias à 4 ºC. Os valores de pH 

observados para os tratamentos controle (sem biofilme) e 0% OB (somente alginato) apresentaram aumento 

de pH nos dias 3 e 6 de armazenamento dos hambúrgueres sem diferença de pH entre os tratamentos em todos 

os dias de avaliação (p >0,05). Não houve efeito da adição do OB no biofilme sobre a perda por cocção e 

capacidade de retenção de água (p >0,05) em nenhum dos períodos avaliados. No entanto, apenas para o 

tratamento com revestimento comestível à base de alginato ativo (0% e 0,5% de OB), observou-se menor força 

de cisalhamento no dia 0 (p <0,05) em comparação aos outros dias de avaliação (3, 6, e 9º dia), que foram 

semelhantes entre si (p >0,05). Houve decréscimo (p <0,05) nos índices de coloração luminosidade (L*), 

vermelho (a*) e amarelo (b*) ao longo dos dias de armazenamento dos hambúrgueres com estabilização dos 

parâmetros de cor a partir do 6º dia em todos os tratamentos. Não houve diferença (p >0,05) entre os biofilmes 

para os parâmetros mecânicos de elasticidade, mastigação e coesividade. A dureza dos hambúrgueres, no 

entanto, apresentou aumento no 9º dia de armazenamento quando revestido com biofilme + 0,5% OB, 

diferentemente do tratamento controle, que apresentaram a menor dureza. A adição de 0,5% de OB ao 

revestimento biodegradável à base de alginato preservou a qualidade química, cor e textura do hambúrguer 

bovino podendo substituir embalagens convencionais e, assim contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável. 
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Resumo:  

O uso de aditivos naturais de plantas como moduladores dos processos de fermentação ruminal constitui uma 

importante estratégia na nutrição animal, pois possibilita melhorias no desempenho animal e pode ainda, alterar 

as características dos produtos, como o leite e seus derivados. Deste modo, objetivou-se avaliar o efeito da 

adição de extratos aquosos das folhas de moringa (Moringa oleífera) na alimentação de ovelhas em lactação, 

sobre os parâmetros instrumentais do queijo. O experimento foi conduzido no Laboratório de Ovinocultura da 

Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados. Foram utilizadas 12 ovelhas da 

raça Pantaneira com 87±4,3 de lactação e 46,7±4,2kg peso corporal inicial. As ovelhas foram distribuídas em 

um delineamento de quadrado latino 3x3 replicado com três tratamentos (Controle - 20ml de água como 

placebo; 20-AEMO - 20ml de extrato aquoso de moringa; 40-AEMO - 40ml de extrato aquoso de moringa) e 

três períodos de 14 dias (9 dias para adaptação e 5 dias para coleta de dados). Os tratamentos foram fornecidos 

por via oral diariamente. O leite ordenhado foi coletado em galões de 5L, de forma composta, por animal e por 

períodos de 14 dias e congelado a -18ºC para posterior produção dos queijos. Para produção de queijo, o leite 

foi descongelado lentamente em ambiente refrigerado e em seguida foi pasteurizado. Posteriormente, o leite 

foi resfriado até chegar a 38°C, e então foi adicionado coalho e o sal. Após 50 minutos em descanso a massa 

foi cortada com auxílio de uma espátula e passada em peneira para escoamento do soro e então, colocada nas 

formas. Os queijos foram mantidos em câmara de maturação com temperatura e umidade controlada pelo 

período de 14 dias. Os parâmetros instrumentais analisados nos queijos foram: umidade, análise da atividade 

de água (Aw); pH; coloração, capacidade de derretimento (CD) e rendimento. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e quando significativos, os valores médios foram comparados pelo teste 

Tukey a 5% de significância. Todos os parâmetros estudados foram semelhantes entre os tratamentos (P>0,05). 

As médias observadas foram: 39,88; 0,92; 6,47; 83,78; -5,95; 15,21; -0,03 e 63,90, respectivamente para 

umidade, Aw; pH; luminosidade, intensidade de vermelho, intensidade de amarelo, CD e rendimento dos 

queijos. Conclui-se que a adição dos extratos aquosos da folha de moringa na dieta de ovelhas em lactação não 

afeta os parâmetros instrumentais do queijo. 
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Resumo:  

O custo de produção é um dos fatores mais limitantes para a suplementação de ruminantes no Brasil, por isso, 

existe a necessidade de utilização de alimentos alternativos, para diminuir os custos e aumentar a produção. 

Diante disso, é necessário adotar alternativas, como a utilização de frutos-refugo (LIMA et al. 2012). O melão 

caracteriza-se como uma opção para suplementação de ruminantes no período de escassez de alimentos no 

semiárido brasileiro, em razão da sua disponibilidade e qualidade nutricional (rico em carboidratos não fibrosos 

e água). Entretanto, objetivou-se avaliar os efeitos do fornecimento de melão na dieta sobre o rendimento de 

carcaça de ovinos em confinamento e a perda no resfriamento. Utilizaram-se trinta ovinos, machos, com 

aproximadamente 20 kg de peso corporal, sem padrão racial definido (SPRD), distribuídos em um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e seis repetições, o trabalho seguiu todas 

as orientações do comitê de ética da UFERSA 23091.010626/20-23. Foram avaliadas cinco dietas 

experimentais, na relação Volumoso:Concentrado (V:C) 40:60 compostas de feno de capim Elefante, 

concentrado padrão composto por (milho, farelo de soja, farelo de trigo e núcleo mineral e vitamínico) e melão 

in natura. As dietas foram formuladas de acordo com recomendações do NRC (2007) objetivando ganhos em 

peso de 0,200 kg/dia. O melão in natura foi fornecido em substituição do milho nas rações de concentrado com 

relação a dieta total nos níveis de 0; 25; 50; 75 e 100%, respectivamente. Após o período de confinamento, os 

animais foram abatidos para avaliação dos rendimentos de carcaça quente e fria e da perda por resfriamento. 

Os pesos e os rendimentos de carcaça não foram significativos (P>0,05) com a substituição do milho por melão 

na ração, resultado observado também na perda no resfriamento. A inclusão de melão na dieta substituindo o 

milho não provocou alteração em relação ao aumento do peso do animal e a perda no resfriamento. Já o peso 

final foi significativo para um contraste linear, tendo uma queda de 0,06% quando o animal é submetido ao 

tratamento com substituição total do milho por melão. A substituição do milho por melão em dietas à base de 

feno de capim elefante para ovinos não provoca alterações nas características quantitativas da carcaça e 

também não provocou perdas durante o resfriamento, portanto, essa alternativa alimentar deve ser 

recomendada, desde que seu preço seja economicamente viável. 
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Resumo:  

Estratégias nutricionais para diminuir os custos de alimentação são necessárias para a rentabilidade na 

produção em bovinos leiteiros. A suplementação lipídica com fontes de gordura pode diminuir os custos com 

alimentação, pois aumenta a densidade energética das dietas. Além disso, o desempenho pode ser melhorado 

através de aditivos com atividade antimicrobiana para modificar a fermentação ruminal, a exemplo da 

quitosana. A quitosana, biopolímero natural derivado da quitina é reconhecido por propriedades 

antimicrobianas em ruminantes. u-se avaliar os efeitos da interação entre fontes de ácidos graxos insaturados 

e quitosana no perfil de ácidos graxos no leite de vacas em lactação. Cinco vacas Jersey multíparas fistuladas 

no rúmen [média de dias de lactação = 105 ± 23 dias; produção de leite 18,1 ± 3,9 kg; peso corporal = 350 ± 

30 kg] foram distribuídas e um quadrado latino 5 × 5, com períodos de avaliação de 21 dias e alimentadas com 

cinco dietas: 1)(CO), Controle, ração basal à base de farelo de soja e milho, com inclusão de 3% de óleo de 

dendê; 2)(OS), óleo de soja, inclusão de 3% de óleo de soja; 3)(GS), grão de soja, inclusão de 16% do grão de 

soja cru e integral; 4)(OSQ), óleo de soja + quitosana, inclusão de 3% de óleo de soja e 0,2% de quitosana com 

base na MS total; 5)(GSQ), grão de soja + quitosana, inclusão de 16% de grão de soja cru e integral e 0,2% de 

quitosana com base na MS total. Nos dias 15, 16 e 17 de cada período experimental, amostras de leite foram 

coletadas, sendo posteriormente liofilizadas para as análises do perfil de ácidos graxos do leite por 

cromatografia gasosa. A dieta CO aumentou as concentrações de C16:0 e C18:1 c-9 e diminuiu as 

concentrações de C4, C6, C8, C10, C12, C14, C18:1 t-11, C18:1 c-11, C18:2 n6-c, C18:3 n3, ácido linoleico 

conjugado (CLA) c-9, t-11, C20:4, <C16, >C16 em comparação às demais dietas (P<0,05). Maiores 

concentrações de C18:1 t-9, C18:1 t-11, C18:2 n6-c, C18:3 n3, CLA c-9, t-11, <C16, saturados C18, total de 

saturados, insaturados e relação insaturados/saturados (I/S) foram observados na dieta GS em comparação à 

dieta OS (P<0,05). Maiores concentrações de C18:1 t-10, C18:1 c-9, C18:2 n6-c, C18:3 n3, CLA c-9, t-11, 

saturados C18, total de saturados, insaturados e relação I/S foram verificadas nas dietas GSQ e OSQ em 

comparação às dietas GS e OS (P<0,05). A associação entre quitosana e fontes de ácidos graxos de cadeia 

longa altera o perfil de ácidos graxos do leite de vacas Jersey. 
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Resumo:  

Com o avanço das pesquisas em produção animal, o uso de variáveis para estimar uma ou mais característica 

tem sido recomendado, o que vem diminuindo custos e ganhando tempo. Neste sentido, foi realizada a pesquisa 

com o objetivo de predizer a composição tecidual da carcaça a partir da composição física do lombo de ovinos 

Santa Inês terminados em pastagem nativa. O trabalho foi desenvolvido a partir dos experimentos de 

desempenho, realizados com ovinos em pastejo na Fazenda Lameirão, município de Santa Terezinha, Paraíba, 

pertence ao Núcleo de Pesquisa para o Semiárido (NUPEÁRIDO), da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), coordenados pelo professor José Morais Pereira Filho. Ao todo foram utilizados dados de 

aproximadamente 164 ovinos,com peso inicial variando de 16 a 18 kg e abatidos com média de 30 kg de peso 

vivo, oriundos de 5 experimentos desenvolvido entre 2011 a 2016. Para tanto foram utilizadas a meia carcaça 

esquerda de cada animal que foi seccionado o corte lombo, após isso o corte foi dissecado em músculo, osso 

e gordura, os quais foram utilizados para a estimativa tecidual da carcaça em quantidade e rendimento. Os 

dados foram colocados em planilha do Excel e separados por quatro classes de peso ao abate: ≤ 20 kg; >20≤25; 

>25≤30; > 30 kg. Os dados foram submetidos a análises de correlação geral e dentro de cada classe de peso, e 

quando significativa foi submetida à regressão para a predição do peso e da composição tecidual da carcaça. 

Após a tabulação dos dados os resultados mostraram que o corte do lombo apresentou bons índices de 

correlação e rendimento para os componentes músculo, gordura total e gordura intermuscular, apresentando 

bom nível de significância associado ao coeficiente de determinação, característica essa que pode ser explicada 

pela categoria de animais trabalhada com desenvolvimento inicial precoce desse corte. 
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Resumo:  

A composição tecidual é fator importante na determinação da qualidade da carcaça, devido aos seus efeitos no 

valor comercial dos cortes. A avaliação se dá através da dissecação completa ou parcial da carcaça, com a 

separação dos constituintes teciduais. u-se predizer a composição tecidual da perna a partir da composição 

física da carcaça de ovinos Santa Inês terminados em pastagem nativa. Os dados foram obtidos de 

experimentos de desempenho com ovinos na Fazenda Lameirão, município de Santa Terezinha, Paraíba, sertão 

paraibano, que faz parte do Núcleo de Pesquisa do Semiárido, da Universidade Federal de Campina Grande. 

Foram utilizados dados de 164 ovinos, de 5 experimentos realizados de 2011 a 2016, onde tiveram como 

objetivo avaliar desempenho e característica de carcaça de ovinos Santa Inês terminados em pastejo. Os 

animais apresentaram peso inicial de 16 a 20 kg, sendo mantidos em pastejo das 08:00 as 17:00 horas, tendo a 

disposição água e sal mineral, e dependendo dos objetivos recebiam suplementação. O abate ocorreu quando 

os animais atingiram 30 kg de peso, ou 120 dias de pastejo. A meia carcaça esquerda foi seccionada para obter 

o corte comercial da perna, sendo identificado e congelado a -20 graus. 15 dias depois o corte foi descongelado 

e dissecado em músculo, osso e gordura. Com a obtenção dos pesos teciduais foi calculado o rendimento de 

cada tecido no corte e na carcaça. Para a estimativa tecidual da carcaça foram utilizados o peso e o rendimento 

de cada tecido para estimar os respectivos pesos e rendimento tecidual. Após a tabulação, os dados foram 

submetidos a análise de correlação geral e dentro de cada classe de peso. A predição do peso e da composição 

tecidual foi obtida pela análise de regressão, sendo submetida à relação linear e quadrática. Foi utilizado o 

resultado que apresentou maior nível de significância associado ao maior coeficiente de determinação. Nos 

casos pertinentes foi avaliada a regressão múltipla. As análises foram realizadas através dos procedimentos 

"PROC CORR para correlação e PROC REG para regressão", utilizando SAS (2010), ao nível de 5% de 

significância. A perna apresentou alto grau de correlação e rendimento, apresentando valor de P e R2 

expressivo. Conclui-se que a perna apresentou alto nível de significância associado ao maior coeficiente de 

determinação, explicado pela categoria animal ,, , peso e idade, onde nesta faixa etária que foram trabalhados 

esses tecidos se desenvolvem de forma precoce. 
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Resumo:  

A adulteração do leite é uma realidade premente no Brasil; diante desse cenário, o Programa Nacional de 

Combate à Fraude no Leite (PCFL) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem sendo 

aprimorado desde o ano de 2007, contemplando ações fiscalizatórias focadas na realização de coletas oficiais 

de amostras (leite UHT, pasteurizado ou em pó) e na verificação de indícios de fraude.Uma alternativa para 

avaliação de amostras de leite são as Redes Neurais Artificiais (RNA) (VALENTE et al., 2014). Ferneda 

(2006) define redes neurais como: "um campo da ciência da computação ligado à inteligência artificial, 

buscando implementar modelos matemáticos que se assemelhem às estruturas neurais biológicas; apresentam 

capacidade de adaptar os seus parâmetros como resultado da interação com o meio externo, melhorando 

gradativamente o seu desempenho na solução de um determinado problema". o objetivo do trabalho foi 

elaborar e nutrir uma RNA, para auxiliar na detecção do leite fraudado. MATERIAIS e METÓDOS O trabalho 

foi desenvolvido no núcleo de criação de rebanho bovino com aptidão leiteira ligada ao Centro de Ciências 

Agrárias (CCA) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - Campus Paulo VI e as amostras foram 

analisadas em partes nos laboratórios da instituição. um total de 100 amostras de leite normal, sem adulteração 

foram utilizadas para configurar a Rede Neural Artificial (RNA). Desse total, 20% das amostras (n=20) serão 

adulteradas pela adição de valores percentuais crescentes de água (1%, 5%, 10% e 20%), o que resultará em 

80 amostras adulteradas, 20 amostras para cada percentual de adição de água. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a rede neural artificial foi possível classificar as amostras em leite normal ou adulterado pela adição de 

água. Das 160 amostras analisadas ocorreu erro de classificação em oito, ou seja, erro de 5%. Porém a 

classificação errônea apresentou porcentagem baixa. Já, para as amostras não adulteradas não ocorreu erro de 

classificação.Das redes testadas, entre Multilayer perceptron e RBF, aquelas com dois neurônios na camada 

de saída apresentaram melhores resultados. CONCLUSÃO A partir dos resultados obtidos pode-se concluir 

que a qualidade físico-química das 100 amostras de leite in natura analisadas estavam adequadas aos padrões 

físico-químicos estabelecidos na legislação brasileira. A utilização de RNA permite a detecção de fraude por 

adição de água ao leite a partir dos resultados obtidos na análise de rotina.  
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Resumo:  

A análise sensorial é um método aplicado para avaliar as características dos alimentos perceptíveis aos 

sentidos, utilizando conhecimentos de Ciência de Alimentos, Fisiologia e Estatística. O leite caprino tem obtido 

destaque apresentando especificidades, como menor concentração de caseína (20%), reduzindo a 

probabilidade de acarretar problemas alérgicos e sendo indicado por médicos para indivíduos que possuem 

intolerância ao leite de vaca, crianças e idosos. A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma espécie abundante na 

região do Cariri Cearense produzindo frutos que pode integrar a composição das rações mantendo o valor 

energético e minimizar os custos com alimentos energéticos, tais como o milho. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar a intensidade do sabor amargo do leite de cabras alimentadas com óleo de macaúba na ração 

concentrada. Utilizou-se leite caprino de quatro cabras mestiças do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará, campus Crato, com peso médio corporal de 44,27 kg, mantidas em galpão coberto, alocadas em 

baias individuais com piso cimentado, providas de comedouro e bebedouro. A dieta foi distribuída em quatro 

tratamentos baseados em feno de tifton como volumoso e concentrado a base de farelo de soja, milho em grão 

moído, ureia pecuária, calcário calcítico, núcleo mineral e óleo de macaúba em níveis crescentes: 0,0; 2,0; 4,0; 

e 6,0% respectivamente, com delineamento estatístico em quadrado latino. Fez-se o teste sensorial no refeitório 

do IFCE e os provadores receberam individualmente uma bandeja contendo uma amostra de cada tratamento, 

codificadas aleatoriamente, um copo com água para limpeza do palato. Uma ficha contendo uma escala de 

nove pontos (1 extremamente fraco, 5 nem fraco nem forte, 9 extremamente forte) foi utilizada no teste de 

aceitação. O percentual de respostas indicando a intensidade forte do sabor amargo foi maior no T1 (29,07%) 

do que nas demais amostras. Observou-se ainda que 61,63% e 55,81% dos provadores indicaram perceber uma 

intensidade fraca para o sabor amargo nas amostras do T4 e T1 respectivamente. O sabor amargo do leite 

caprino é o atributo mais importante no que tange a aceitabilidade e preferência do consumidor. Assim, os 

resultados obtidos neste estudo indicam que o óleo de macaúba além de ser uma excelente fonte de ácidos 

graxos insaturados, pode alterar positivamente características sensoriais do leite relacionadas com o amargor. 
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Resumo:  

O leite de cabra tem papel essencial como fonte de cálcio, gordura com elevada digestibilidade, proteína de 

alto valor biológico e hipoalergenicidade. Embora seja comprovadamente um leite com melhor disponibilidade 

de nutrientes em relação ao leite de vaca, em geral sofre rejeição do mercado consumidor em função do seu 

odor característico proporcionado por ácidos graxos de cadeia curta (cáprico, capróico e caprílico). A macaúba 

(Acrocomia aculeata) é uma espécie abundante na região do Cariri Cearense que produz frutos que pode 

integrar a composição das rações mantendo o valor energético e minimizar os custos com alimentos 

energéticos, tais como o milho. Este trabalho teve como objetivo avaliar a intensidade do odor no leite de 

cabras alimentadas com óleo de macaúba na ração concentrada. Utilizou-se leite caprino de quatro cabras 

mestiças do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Crato, com peso médio corporal 

de 44,27 kg, mantidas em galpão coberto, alocadas em baias individuais com piso cimentado, providas de 

comedouro e bebedouro. A dieta foi distribuída em quatro tratamentos baseados em feno de tifton como 

volumoso e concentrado a base de farelo de soja, milho em grão moído, ureia pecuária, calcário calcítico, 

núcleo mineral e óleo de macaúba em níveis crescentes: 0,0; 2,0; 4,0; e 6,0% respectivamente, com 

delineamento estatístico em quadrado latino. Fez-se o teste sensorial no refeitório do IFCE e os provadores 

receberam individualmente uma bandeja contendo uma amostra de cada tratamento, codificadas 

aleatoriamente, um copo com água para limpeza do palato. Uma ficha contendo uma escala de nove pontos (1 

extremamente fraco, 5 nem fraco nem forte, 9 extremamente forte) foi utilizada no teste de aceitação. Pode-se 

observar que em todas os tratamentos, acima de 50% das respostas encontram-se na escala de intensidade fraca 

ou indiferente do odor no leite. Entretanto, ao compararmos o T1 (0,0% de óleo de macaúba) com os demais 

tratamentos T2, T3 e T4 (2,0; 4,0 e 6,0% de óleo de macaúba, respectivamente) é possível perceber que o 

percentual de respostas indicando a intensidade fraco do odor no T1 (50%) e T4 (50%) demostram que a 

inclusão do óleo não alterou o odor característico do leite de cabra. Portanto, a inclusão de óleo de macaúba 

não modificou as características quanto ao odor do leite caprino, demostrando uma característica aceitável da 

utilização do óleo por ser uma excelente fonte de ácidos graxos insaturados. 

Palavras-chave: Aceitabilidade; composição físico-química; escala hedônica; ;  
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Resumo:  

A quitosana, é um biopolímero não tóxico e biodegradável e maior componente do exoesqueleto de crustáceos. 

Ela tem sido utilizada como aditivo alimentar em substituição aos ionóforos em dietas para ruminantes, como 

bovinos leiteiros, com potencial para modulador da fermentação ruminal, principalmente em virtude de suas 

conhecidas propriedades antimicrobianas. u-se avaliar os efeitos da inclusão da quitosana no perfil de ácidos 

graxos do leite de vacas em lactação. Quatro vacas Jersey, multíparas, canuladas no rúmen [média de dias de 

lactação = 150 ± 45 dias; e produção de 22.2 ± 4.5 kg/dia, peso corporal = 350 ± 25 kg] foram distribuídas em 

um sistema em crossover, com períodos de 21 dias. Os animais foram alojados em baias individuais de 19 m2 

, com área de circulação de 9,5m2 com camas de areia, e área de alimentação de 9,5m2 e, distribuídos 

aleatoriamente para receber as seguintes dietas experimentais: 1) Controle (CON), composta por ração basal 

sem a inclusão de quitosana; 2) Dieta basal com a inclusão de quitosana (0,2% da dieta ou 4g/kg na matéria 

seca total consumida). Nos dias 14, 15 e 16 de cada período experimental foram coletadas amostras de leite, 

as quais foram refrigeradas a -20°C para posteriores análises do perfil de ácidos graxos, cromatografia gasosa. 

Vacas alimentadas com a dieta controle apresentaram maiores concentrações no leite de C18:1 cis-11 (P = 

0,025) em comparação àquelas alimentadas com a dieta contendo quitosana. Apesar disso, não houve efeito 

das dietas nas concentrações no leite de C4, C6, C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C14:1, C16:0, C18:0, C18:1 

t-9, C18:1 t-11, C18:1 c-9, C18:2 n6-c, C18:3 n6C18:3 n3, ácido linoleico conjugado (CLA) c-9, t-11, CLA t-

10, c-12, C20:4 (P>0,05). De forma similar, não foi verificado efeito da inclusão de quitosana nas 

concentrações no leite de <c16,>C16, C16 total, insaturados C18, saturados C18, saturados, insaturados, e 

relação de ácidos graxos insaturados:saturados no leite de vacas em lactação (P>0,05). O fornecimento de 

quitosana modifica o perfil de ácidos graxos saturados e insaturados no leite em vacas Jersey.  

Palavras-chave: aditivos; antimicrobianos; bovinos de leite; quitina;  
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Resumo:  

A extensão rural é baseada na coletividade e consolidação de conhecimentos. Nesse contexto estão as 

mulheres, que constroem sua identidade camponesa acionando diversas estratégias de convivência com o 

semiárido, o que contribui para o fortalecimento da agricultura familiar e manutenção dos sistemas produtivos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a satisfação de agricultoras com as oficinas ofertadas pelo projeto de 

Extensão do IFCE Crateús denominado "Mulheres do Campus ao Campo" na comunidade Inácio José, 

Quiterianópolis/CE. As oficinas foram mediadas por uma técnica em agropecuária, uma estudante de zootecnia 

e um técnico da Ematerce, sendo que os temas centrais foram avicultura caipira (em 23/11/2021) e horticultura 

(em 25/03/2022). A escolha dos temas se deu pelo fato de as mulheres atuarem fortemente com essas atividades 

nos quintais produtivos. Após as oficinas, distribuíram-se questionários semiestruturados a fim de verificar o 

nível de satisfação das participantes quanto à qualidade dos eventos e avaliar os conteúdos abordados. Na 

oficina de avicultura participaram oito agricultoras que, prontamente, responderam o questionário composto 

por cinco perguntas. Todas manifestaram satisfação, sendo que 62,5% afirmaram que não tinham 

conhecimentos relacionados às doenças avícolas e 37,5% desconheciam qualquer tipo de protocolo de 

vacinação. As mulheres também avaliaram os tópicos de maior relevância baseados no conhecimento e 

interesse individual, sendo possível a escolha de mais de um. Assim, os tópicos "raças" e "receitas de 

medicamentos caseiros para prevenção de doenças" lideraram com 87,5% cada. Em seguida, vieram 

"alimentação alternativa para avicultura caipira" e "calendário de vacinação" com 37,5% e 25% 

respectivamente. Na oficina de horticultura participaram cinco agricultoras. Assim, 80% afirmaram não ter 

conhecimentos consolidados sobre manejo de plantas, adubação e transplantio de mudas. Quanto aos tópicos 

de maior relevância 60% afirmaram ser "adubação e compostagem" e 40% consideraram "preparo de 

canteiros". No tocante às críticas, para ambas as oficinas, nenhuma agricultora se manifestou. Conclui-se que 

a metodologia adotada, o dinamismo e a didática do(as) mediador(as) proporcionaram bons momentos de 

aprendizado cooperativo entre produtores e extensionistas, unindo conhecimentos científicos com os 

tradicionais. Ademais, foi possível ter uma visão avaliativa quanto aos tópicos de maior relevância para as 

agricultoras em questão.  

Palavras-chave: Agroecologia; Semiárido; Agricultura Familiar;; Extensão Rural.;  
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Resumo:  

O aspecto estrutural da Educação do Campo é embasado, de maneira teórico-político-ideológica, em políticas 

públicas educacionais de preservação cultural dos territórios, sendo desenvolvidas no contexto de luta dos 

movimentos camponeses. Embora recente, a Educação do Campo nasce de uma demanda dos movimentos 

sociais, sobretudo do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), para consolidar a educação nos 

assentamentos rurais de Reforma Agrária. O objetivo deste trabalho é analisar as diretrizes curriculares da 

Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos, localizada na comunidade Balseiros, Zona Rural do 

município de Ipueiras-CE, e sua contribuição para uma educação contextualizada no território do Sertão dos 

Crateús. Para isso, foram analisados o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Projeto de Vida da Família 

Camponesa (PVFC) de 10 estudantes do 3º ano do ensino médio. Ademais, houve um acompanhamento das 

aulas, de forma remota, durante o período de 10 de maio a 11 de junho de 2021 por uma semana em cada turma 

do ensino médio, mediante autorização dos professores. Além das aulas, também foram aplicados 

questionários a uma amostra de 20 estudantes selecionado aleatoriamente entre o 1ª a 3º ano, para identificação 

do local de residência, além de perguntas sobre os planos após a conclusão do ensino médio. Assim, a EFA 

buscou estruturar um PPP, que atrelado ao PVFC atendesse as necessidades do território, respaldando a 

importancia da agricultura familiar, em um processo de ensino-aprendizagem junto a família e comunidade. A 

presença dos estudantes provenientes do campo, corresponde a 74% e o desejo, pela maioria de 37%, em 

permanecer no meio rural, buscando proporcionar o desenvolvimento profissional e econômico da região, 

mostra como a educação camponesa é arqueada pelo anseio de desenvolvimento e valorização do trabalho 

proveniente do campo. Agregando os interesses dessa classe trabalhadora em toda a sua dimensão econômica, 

política e cultural, a sua organização resulta dos valores sociais igualitários dessa população. Nesse sentido, a 

EFA Padre Eliésio dos Santos se coloca em posição de transformação de realidades. Conclui-se que, a 

Educação do Campo está consolidada, efetivamente, nas diretrizes curriculares da EFA Padre Eliésio dos 

Santos, incentivando a manutenção da cultura local, bem como a conscientização dos jovens para a importância 

da construção das lutas políticas do território. 

Palavras-chave: Educação contextualizada; Semiárido Brasileiro; Pedagogia da Alternância; Cultura;  

Apoio  

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Crateús, pela concessão da 

bolsa de pesquisa. 
 



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                393 

CARACTERIZAÇÃO DO MANEJO NUTRICIONAL DA CAPRINOCULTURA DE LEITE 

NA REGIÃO DE JAGUARETAMA-CEARÁ 
 

Alonso dos Santos Severo* 1; Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana 1; Vitória de Fátima Costa 

Araujo 1; Dara Barbosa de Menezes 1; Milena Teixeira Lima 1; Marcos Lins Saboia de Albuquerque 1; 

Patrícia Guimarães Pimentel 2; Lays Débora Silva Mariz 2 
1Discente. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará; 2Docente. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará 

 

Resumo:  

A sustentabilidade na caprinocultura leiteira no Nordeste está aliada a adoção de estratégias nutricionais 

adequadas à região. Assim a caracterização e conhecimento do manejo nutricional adotado nas propriedades 

rurais é essencial para a tomada de decisões que visem otimizar o uso dos recursos disponíveis assegurando a 

continuidade e lucratividade da atividade. O objetivo do estudo foi de fazer o levantamento e caracterizar o 

manejo nutricional adotado por caprinocultores leiteiros no município de Jaguaretama, Ceará. Desta forma foi 

desenvolvido e aplicado um questionário presencial para os produtores em parceria com a Associação dos 

Caprinovinocultores de Jaguaretama e Cooperativa dos Produtores de caprino e ovino do Vale Jaguaribano. 

Foi realizada análises descritivas dos 20 questionários respondidos. Foi demonstrado que 55% das 

propriedades adotam os sistemas de produção extensivo; 40% semiextensivo e 5% intensivo. É reconhecido 

que as oscilações estacionais da região frente ao suprimento e demanda de nutrientes devem ser estudadas 

como fatores determinantes da necessidade de suplementação alimentar para a elevação da produtividade dos 

animais na região. A grande maioria dos produtores (75%) reportaram que adotam estratégias de conservação 

de forragens, sendo que deste total 87% reportaram que utilizam a ensilagem exclusivamente ou associada a 

outra forrageira. Além disto, este grupo também demonstrou a representatividade da palma forrageira na 

alimentação animal no semiárido, visto que 66,7% reportaram utilizá-la nas propriedades, enquanto que o uso 

de capineiras abrangeu apenas 40% destas propriedades. Na grande maioria das propriedades (95%) é adotada 

a suplementação com concentrado, porém observou-se que 68,4% desse total realizam a suplementação para 

todas as categorias animais e 31,6% fornecem apenas para categorias de animais em produção. Percebe-se um 

crescente interesse dos produtores em adotar estratégias de suplementação dos rebanhos na região de 

Jaguaretama. Porém, ainda é notória a necessidade de um maior incentivo e orientação de uso adequado de 

estratégias alimentares para se obter melhorias dos índices produtivos da caprinocultura leiteira da região. 

Palavras-chave: Sistemas de produção; Conservação de forragem; Suplementação; ;  
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Resumo:  

A caprinocultura leiteira tem se demonstrado como uma atividade de grande importância socioeconômica na 

região Nordeste. Porém desafios relacionados ao acesso e orientação na aplicação de tecnologias são 

vivenciados nas diferentes propriedades rurais e comprometem a sustentabilidade destes sistemas. É 

reconhecida que a orientação técnica nas propriedades é fundamental para assegurar a viabilidade e 

manutenção da atividade em diferentes conjunturas regionais. Assim, um diagnóstico da realidade dos 

produtores é necessário para a tomada de decisões concisas com a realidade da região. Desta forma, objetivou-

se com esse estudo fazer um levantamento e análise do acesso à assistência técnica nas propriedades rurais e 

abordar os principais desafios e interesses de produtores de leite caprino de Jaguaretama-Ceará. Desta forma 

foi desenvolvido e aplicado um questionário para os produtores em parceria com a Associação dos 

Caprinovinocultores de Jaguaretama e Cooperativa dos Produtores de caprino e ovino do Vale Jaguaribano. 

Foi realizada análises descritivas dos 20 questionários respondidos. Todos os entrevistados reportaram que 

recebem assistência técnica nas propriedades, porém percebeu-se uma variação na frequência de visita e o 

tempo. Foi demonstrado que 75% dos produtores recebem visitas mensais, 15% trimestrais, 5% quinzenais e 

5% quadrimestrais, sendo monitorados por técnico agrícola em sua maioria e apenas 10% são assistidos 

também pelo médico veterinário. Além disso, relataram que um dos grandes desafios da atividade está à falta 

de água (25% dos entrevistados) e também a comercialização e ou preço pago pelo produto, no caso o leite 

(30% dos entrevistados). Durante a entrevista, os produtores demonstraram grande interesse por acesso à 

materiais ou cursos práticos para o aprimoramento do conhecimento baseando nos sistemas de produtivos. O 

manejo geral foi o assunto de maior interesse de 30% dos entrevistados, enquanto que o manejo sanitário, 

reprodutivo, nutricional e manejo de ordenha, foram requisitados por 25%, 25%, e 10%, respectivamente dos 

entrevistados. Em geral, percebe-se uma atuação significativa da assistência técnica nas propriedades rurais de 

Jaguaretama, além de grande interesse por parte dos produtores em adquirir conhecimento. Porém, desafios 

relacionados à disponibilização de água e comercialização dos produtos demonstra a necessidade de melhorias 

em políticas públicas que incentivem a sustentabilidade da caprinocultura leiteira na região.  

Palavras-chave: Incentivo; Assistência; Políticas públicas; Sustentabilidade; Limitações. 
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Resumo:  

A agropecuária no Semiárido Brasileiro é dependente das condições climáticas, apresentando índices 

produtivos limitados devido à baixa pluviosidade. Tecnologias elaboradas por instituições de ensino e pesquisa 

prestam um papel significativo para o aumento da produção e desmistificação de que o Semiárido é uma região 

sem recursos suficientes para a produção agropecuária. Assim, a busca por metodologias que ampliem os 

conhecimentos de técnicos, alunos de ciências agrárias e agricultores é constante, sobretudo na pandemia de 

Covid-19, que paralisou os serviços de ATER. u-se avaliar a repercussão do podcast "Agro da Cast" como 

instrumento propagador de informações agropecuárias durante a pandemia. A elaboração do mesmo seguiu as 

seguintes etapas: definição do tema, escolha dos participantes, elaboração dos scripts, gravação, edição do 

episódio e publicação em plataformas de streaming de músicas. As temáticas fundamentaram-se nos seguintes 

temas: Estrutura da produção animal, Sistemas de produção pecuários, Manejo alimentar, sanitário e 

reprodutivo, e todas focavam em desmistificar assuntos polêmicos da produção agropecuária. Para 

complementar os temas, uma vez por mês o podcast desfrutava da participação de convidados e especialistas. 

Dados da recepção de informações e perfil dos ouvintes foram fornecidos e analisados pela Anchor. Constatou-

se que 56% dos ouvintes eram mulheres e 39% homens. A faixa etária de maior percentual foi entre pessoas 

de 28-34 anos (37%), e de 23-27 anos (34%). E 51% deles ouviram o podcast através do Resso, 14% pelo 

Spotify e 26% pelo site Anchor. Os dispositivos mais usados para acessar o podcast foram os Androids (58%) 

e iOS (7%). Acerca da localização geográfica dos ouvintes, observou-se que a maior concentração está no 

Brasil (85%) e nos Estados Unidos (12%). No Brasil, o estado que se destacou foi São Paulo (20%) e Ceará 

(18%), e nos Estados Unidos, foram Virgínia (29%), Washington (20%) e Texas (14%). Os temas mais ouvidos 

pelo público, foram: Desafios da assistência técnica, Mercado dos produtos de origem animal, Verminose, 

Estação de Monta, Higiene nas instalações, Ectoparasitose, Entrevista com um produtor local e Agricultura 

familiar e pecuária agroecológica. Conclui-se que um podcast agropecuário, além de servir como um método 

eficaz de se fazer ensino e extensão rural, também é uma ferramenta funcional para a comunicação e recepção 

de conteúdos entre alunos, técnicos e produtores rurais de várias partes do mundo. 
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Resumo:  

A Empresa Júnior de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará (Emzootec Jr.) foi fundada no ano de 2016 

e desde então tem sido gerida por estudantes do curso, com o propósito de realizar projetos e serviços que 

contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado 

de trabalho. A análise das experiências vivenciadas pelos membros é essencial para demonstrar a importância 

da continuidade deste movimento na universidade. O objetivo com este estudo é de analisar a percepção dos 

atuais e ex-integrantes da Emzootec Jr. e a sua contribuição para formação dos alunos de graduação da UFC. 

Foi realizada uma coleta de dados por meio de formulário via Google forms, tendo como público-alvo 

integrantes e ex-integrantes da Emzootec Jr. O questionário continha 10 perguntas fechadas sendo o formato 

utilizado para as respostas baseado na Escala Likert, que avalia o grau de concordância, com as respostas 

variando entre: 1- discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- indiferente, 4- concordo parcialmente e 5- 

concordo totalmente. De acordo com o questionário, constatou-se que 91,4% dos participantes concordaram 

totalmente com a contribuição da Emzootec Jr para desenvolvimento pessoal e profissional, enquanto 4,3% 

concorda parcialmente e 4,3% avaliaram como indiferente. Sobre a melhoria na comunicação interpessoal, 

65,2% concorda totalmente e 34,8% concorda parcialmente. Na avaliação da contribuição da empresa para o 

enriquecimento curricular 78,3% concorda totalmente, 17,4% concorda parcialmente e 4,3% avaliaram como 

indiferente. Em relação ao contato maior com seu campo de atuação 60,9% concorda totalmente, 26,1% 

concordou parcialmente e 13% avaliou com indiferente. Quanto a Emzootec Júnior, como oportunidade de 

associação do teórico ao prático 69,6% concorda totalmente, 26,1% concorda parcialmente e 4,3 avaliou 

indiferente. Em relação a contribuição da empresa como uma vivência empresarial 65,2% concorda totalmente, 

30,4% concorda parcialmente e 4,3% avaliaram como indeciso. Em geral, percebe-se que diante das avaliações 

alguns desafios como a comunicação interpessoal devem ser aprimorados, portanto é sugestivo que os atuais 

e futuros membros adotem estratégias direcionadas à esta questão. Porém destaca-se a notória contribuição e 

importância da Emzootec Jr. no desenvolvimento pessoal e profissional de seus integrantes. 

Palavras-chave: Vivência empresarial; Estudantes; Universidade; Graduação; Importância. 

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                397 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO DE APICULTORES QUE FAZEM PARTE DA ROTA DO 

MEL NO SERTÃO DOS INHAMUNS NO CEARÁ 
 

Andeson R. Costa 1; Andeson R. Fernandes 2; Angela M. B. Alves 3; Aldilene C. de Oliveira 4; Fabiana 

Pinho 5 
1Discente. Av. Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567 - Venancio, Crateús - CE, 63708-260. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará; 2Discente. Av. Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567 - Venancio, Crateús - CE, 63708-

260. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; 3Discente. Av. Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567 - 

Venancio, Crateús - CE, 63708-260. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; 4Discente. Av. Dr. 

Geraldo Barbosa Marques, 567 - Venancio, Crateús - CE, 63708-260. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará; 5Discente. Av. Dr. Geraldo Barbosa Marques, 567 - Venancio, Crateús - CE, 63708-260. Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

 

Resumo:  

A apicultura no sertão dos Inhamuns, no Interior do Ceará, vem se destacando como uma alternativa de 

exploração autossustentável dos recursos naturais, permitindo um aumento da lucratividade para agricultores 

que adotam essa para complementar a renda familiar. Devido à falta de informação e inconsistência de dados 

referentes à apicultura, como cadeia produtiva na região dos Inhamuns, objetivou-se com esse estudo avaliar 

a questão socioeconômica dos apicultores dessa região. Esta pesquisa foi do tipo descritiva de caráter 

qualitativo, pela aplicação de questionário para avaliação socioeconômica da rota do mel no sertão dos 

Inhamuns no Ceará. O questionário foi aplicado, no período de 12/02/2022 a 22/07/2022. Ao todo, 97 

apicultores responderam ao questionário, sendo que esses residem nos seguintes municípios: São Benedito, 

Nova Russas, Catunda, Crateús, Novo Oriente, Arneiroz, Madalena, Independência, Ipaporanga, Ararendá. Os 

resultados obtidos com a pesquisa foram categorizados da seguinte forma: Idade do produtor - 18 a 29 anos 

17,53%; 30 a 39 anos 30,93%; 40 a 49 anos 23,71%; 50 a 59 anos 19,59%; > de 60 anos 8,25%. Perfil 

econômico - Agricultor(a) 62,89%; Aposentado/pensionista 10,31%; Outro 26,80%. Mão de obra utilizada na 

propriedade - Somente familiar 81,48%; Contratada (Diária) 18,52%. Tamanho da propriedade - 12,37% < 10 

ha-1; 29,90% - de 10 a < 50 ha-1; 27,84 - de 50 a < 100 ha-1; > 500 ha-1. Produto(s) ou serviço das abelhas 

explorados na propriedade - Mel 45,54%; Cera 35,68%; Própolis 7,04%; Apitoxina 2,82%; Pólen 1,88%; 

Geleia real 0,47%; Rainha 6,10%; Aluguel de colônias 0,47%. Produção média por colmeia-ano de mel na 

propriedade em kg - Até 10 kg - 10, 31%; 11 a 15 kg - 20,62%; 16 a 20 kg - 20,62%; 21 a 30 kg - 29,90%; 31 

a 40 kg - 9,28%; Acima de 40 kg - 9,28%. Quantidade produzida de mel no último ano - 0,1 kg a 200 kg 

26,80%; 201 kg a 400 kg - 15,46%; 201 kg a 400 kg - 28,87%; 1.001 kg a 2.000 kg - 22,68%2.001 kg a 4.000 

kg - 6,19%. Quantidade de colheitas de mel realizadas no ano - 1 colheita 2,06%; 2 colheitas 17,53%; 3 

colheitas 46,39%; Acima de 3 colheitas 34,02%. Melhor preço de venda no kg do mel produzido no último 

ano - R$ 8,01 a R$ 10,00 1,03%; R$ 10,01 a R$ 12,00 4,12%; Acima de R$ 12,00 94,85%. Portanto, os 

resultados obtidos com a pesquisa, sugerem a ampliação da exploração apícola como forma de obter maior 

lucratividade por parte dos agricultores familiares, fortalecendo a economia circular na região. 

Palavras-chave: Apicultura; Agricultura; Economia Circular; Questionário;  
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Resumo:  

A relação ensino-pesquisa-extensão é historicamente a estrutura base que suporta a academia universitária 

brasileira. A busca constante pela indissociabilidade desse tripé é fundamental para a melhoria do processo de 

formação de profissionais e difusão das tecnologias geradas nesse ambiente. A pandemia da Covid-19 induziu 

a resiliência nas universidades, onde as ferramentas digitais foram fundamentais na manutenção das atividades 

e na interação com a sociedade nesse período. Com isso, objetivou-se difundir e discutir em plataforma de 

vídeo on-line conhecimentos acadêmico, científico e técnico focado na produção de ruminantes. O intuito foi 

aproximar por meio de encontros na web, a academia, empresas privadas e produtores rurais. Para isso, foram 

promovidos entre novembro de 2020 e dezembro de 2021 eventos on-line no Canal do YouTube do Grupo de 

Estudos em Ruminantes e Forragicultura da Amazônia (GERFAM) da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA). Esses eventos contavam com a emissão de certificado aos participantes e tinham como 

público-alvo: alunos, docentes, técnicos e produtores da área de ciências agrárias de diversos estados 

brasileiros. Os palestrantes convidados pertenciam a diferentes instituições do Brasil e dos Estados Unidos, 

assim como profissionais da iniciativa privada e egressos da UFRA. Entre as temáticas abordadas destacam-

se: manejo de pastagens, conservação de forragem, nutrição de ruminantes, melhoramento animal, economia 

da produção, fertilidade do solo e temáticas acadêmicas. Os eventos foram divulgados previamente nas redes 

sociais do grupo e web site da UFRA. No total, foram realizadas 18 palestras com média de 84 telespectadores 

por transmissão ao vivo. O público foi composto por 90,2% de discentes e docentes da UFRA, 7,8% de 

discentes e docentes de outras instituições e 2,0% de técnicos e produtores rurais. Após o fim dos eventos, os 

vídeos permaneceram no canal do Canal do YouTube do GERFAM, fazendo com que todos os vídeos 

obtivessem um total de 6.687 visualizações, com 80,2% de participantes no Brasil e 19,8%, em outros países. 

O fato de se tratar de um evento on-line facilitou o acesso de pessoas ao redor do mundo. Ainda como resultado, 

nesse período o Canal do GERFAM aumentou o engajamento e passou a contar no final de 2021 com 

aproximadamente 1.300 inscritos. Esse instrumento tem permitido a universidade ampliar os horizontes de 

alcance das tecnologias que antes limitavam-se a região, por serem eventos presenciais. 

Palavras-chave: Extensão universitária; GERFAM; Lives; Rede Social; YouTube 

Apoio  

GERFAM, ISPA, PROEX, UFRA, Tortuga, YARA, Tortas SERIP, Votorantim, Viter, e todos os 

palestrantes e participantes dos eventos. 
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Resumo:  

A verminose traz impactos na ovinocultura em virtude da anemia e perda de peso dos animais acometidos e, 

consequentemente, com redução no escore de condição corporal (ECC). O método FAMACHA tem sido 

indicado no controle integrado da verminose em pequenos ruminantes, pois se baseia na aplicação seletiva de 

anti-helmínticos conforme a avaliação para anemia pela coloração da mucosa ocular, sendo recomendado a 

vermifugação de animais avaliados como FAMACHA graus 3, 4 ou 5, considerados animais com algum grau 

de anemia. Baseado nisto, o presente trabalho teve como objetivo relacionar valores para escore de condição 

corporal (ECC) e contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de ovinos classificados como anêmicos 

avaliados pelo método FAMACHA. O trabalho foi realizado em rebanho ovino de propriedade situada na zona 

rural do município de Paulistana-PI. Foram selecionados aleatoriamente 15 ovinos, machos e fêmeas de 

diferentes idades, sendo oito avaliados como FAMACHA grau 3 e sete avaliados como FAMACHA grau 4, 

não havendo animais com grau 5 na referida propriedade no momento do experimento. Estes animais foram 

avaliados para ECC (escala de 1-5), bem como realizada coleta de fezes para contagem de OPG. Para a análise 

estatística, os animais com FAMACHA 3 e 4 foram comparados entre si quanto ao ECC e OPG pelo teste de 

Kruskal-Wallis, ao nível de significância de 5%. Valores agrupados de ECC e OPG de ambos os graus 

FAMACHA também foram submetidos ao teste de correlação de Spearman, ao nível de significância de 5%. 

%. As análises estatísticas foram realizadas com uso do software estatístico BioEstat 5.0. Os animais com 

FAMACHA graus 3 e 4 apresentaram ECC de 2,7±0,6 e 2,6±0,5 respectivamente, sem diferença estatística 

entre estes grupos (P=0,78). Também não foram encontradas diferenças estatísticas entre animais agrupados 

em FAMACHA 3 e 4 para contagem de OPG (P=0,14), apresentando médias de 488±528 e 1400±1577 para 

FAMACHA graus 3 e 4, respectivamente. Porém, foi encontrada correlação estatisticamente negativa entre o 

ECC e OPG dos animais trabalhados (r=-0,55, P=0,03), indicando que menores valores de condição corporal 

estão relacionados a maiores valores de OPG. Ovinos classificados como FAMACHA graus 3 ou 4 não diferem 

quanto à condição corporal e valores de OPG. Entretanto, o ECC destes amimais apresenta correlação negativa 

com o OPG, sugerindo um efeito da intensidade infestação de helmintos gastrintestinais na sua condição 

corporal. 

Palavras-chave: verminose; controle integrado; ovinocultura; ;  
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Resumo:  

O uso inadequado de vermífugos no controle da verminose ovina tem levado à ocorrência da resistência anti-

helmíntica em muitas criações. Assim, este estudo objetivou avaliar os efeitos no grau de anemia, condição 

corporal e nível de endoparasitismo após 14 dias de uso da Doramectina no controle da verminose ovina em 

propriedade rural no município de Paulistana-PI. Para tanto foram selecionados dez ovinos, machos e fêmeas 

de diferentes idades, divididos nos grupos Controle (n=5), formado por animais não tratados, e o grupo 

Doramectina (n=5), formado por animais vermifugados com Doramectina 1% na dose de 1ml/50kg do peso 

vivo, por via subcutânea. Os animais foram avaliados imediatamente antes (D0) e 14 dias após (D14) a 

aplicação do vermífugo para FAMACHA, escore de condição corporal (ECC), contagem de ovos por grama 

de fezes (OPG) e para eficácia e redução de OPG da Doramectina, sendo: Eficácia (%) = [(Média OPG do 

grupo Controle em D14 - Média OPG do grupo Doramectina em D14) / Média OPG grupo Controle em D14] 

x 100; Redução (%) = [(Média de OPG grupo Doramectina em D0 - Média de OPG grupo Doramectina em 

D14) / Média de OPG grupo Doramectina em D0] x 100. A efetividade do anti-helmíntico seguiu o 

Regulamento Técnico do Ministério da Agricultura (Portaria nº 48/1997) como altamente efetivo 

(redução>98%); efetivo (redução entre 90 e 98%); moderadamente efetivo (redução entre 80 e 89%) e 

insuficientemente ativo (redução<80%). A comparação das médias dos resultados entre D0 e D14 em cada 

grupo foi feita pelo teste Kruskal-Wallis, à 5% de significância, com uso do software estatístico BioEstat 5.0. 

Foi encontrada diferença estatística (P<0,05) para FAMACHA entre D0 e D14 tanto nos grupos Controle 

(3,2±0,4 e 1,6±0,9) e Doramectina (3,4±0,5 e 2,2±0,4), de modo que esta redução em ambos os grupos se deva 

a outros fatores que não à vermifugação; mas sem diferenças estatísticas (P>0,05) para os parâmetros ECC 

(Controle: 2,8±0,6 e 2,4±0,5; Doramectina: 2,4±0,5 e 2,4±0,7) e OPG (Controle: 520±383 e 740±904; 

Doramectina: 1720±1849 e 480±1018) (médias para D0 e D14 respectivamente). A eficácia e redução do OPG 

da Doramectina foram respectivamente de 35% e 72%, sendo o vermífugo considerado insuficientemente ativo 

em ambos os parâmetros. A baixa eficácia da Doramectina sugere a ocorrência de resistência anti-helmíntica 

no rebanho trabalhado e não contribuiu para melhora significativa na condição corporal e do endoparasitismo 

após 14 dias de aplicação. 
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Resumo:  

O Programa de Residência Profissional Agrícola por ser um veículo de disseminação e transferência de 

conhecimento técnico possui uma alcance mais efetivo, atuando nas comunidades rurais assim contribuindo 

diretamente com a implantação das políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável. Desta forma, 

objetiva-se divulgar o vultoso papel da Residência Profissional Agrícola na disseminação dos conhecimentos 

técnicos de profissionais recém formados no Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano 

(CTF) pertencente a Universidade Federal do Piauí (UFPI) em núcleos de agricultura familiar. Para a 

realização do estudo utilizou-se como referência as experiências vivenciadas pelos residentes durante a 

assistência técnica realizada em cinco comunidades nos municípios de Floriano e Landri Sales, no Estado do 

Piauí. Baseando-se no conhecimento da realidade das famílias assistidas e na vivência como um instrumento 

pedagógico, procedeu-se com pesquisa-ação, a qual se constituiu em etapas, quais sejam: 1.Visita previa aos 

núcleos de agricultura familiar realizada pelas orientadoras de campo visando conhecer a realidade produtiva 

das famílias; 2.Treinamento dos residentes por meio de práticas a campo e aulas ministradas por docentes e 

técnicos do CTF abordando temáticas das áreas de produção animal e vegetal; 3.Pré-Residência caracterizada 

por dia de campo nas comunidades com objetivo de apresentar os residentes aos produtores permitindo àqueles 

conhecerem as famílias, as práticas agropecuárias e demais atividades; 4.Residência com duração de um ano 

(31/08/2021 a 31/08/2022), caracterizada pela permanência dos residentes nos núcleos rurais. 

Concomitantemente, realizou-se o preenchimento de ficha diagnóstico contendo dados sobre as famílias, metas 

a serem alcançadas, práticas agropecuárias a serem realizadas somado a promoção de cursos, palestras e dia 

de campo. O programa de residência como forma de educação do campo é um instrumento que dialoga com 

uma concepção pedagógica crítica, vinculada a formação humana e a troca de conhecimento entre os residentes 

e os produtores rurais. Assim contribuindo substancialmente com o desenvolvimento profissional do técnico 

bem como acorrer os produtores em suas práticas agropecuárias. O Programa de Residência Profissional 

Agrícola promoveu mudanças profícuas nas comunidades, além de ampliar os conhecimentos técnicos e a 

vivência humanística dos residentes.  

Palavras-chave: Educação; Agricultura familiar; Agricultura; ;  

Apoio  

À Universidade Federal do Piauí (UFPI); ao Instituto Federal do Piauí (IFPI) e aos produtores 

assistidos pelo programa. 
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Resumo:  

A extensão rural participativa confere, a técnicos e agricultores, um protagonismo nas decisões referentes ao 

desenvolvimento rural. O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia usada na disciplina de Extensão 

Rural do 5° período do curso de Zootecnia do IFCE-Crateús, visando a formação de 21 estudantes. A disciplina 

foi dividida em dois períodos: de 24/11/2021 a 16/02/2022 com conteúdos teóricos; e de 09/03/2022 a 

27/04/2022 com aulas práticas e discussões em sala. A problematização iniciou com a escolha da propriedade 

para realização das atividades. Os critérios foram: fácil acesso; pessoas afim de contribuir com a formação dos 

discentes; e ocorrência de sistemas pecuários. A propriedade escolhida se localiza em Independência, a 39 Km 

da sede de Crateús e é composta por uma família de 4 pessoas. Inicialmente, realizou-se uma visita de 

reconhecimento sem os alunos para planejar as etapas seguintes. Em aula, dividiu-se a turma em 5 equipes 

para aplicação de instrumentos do Diagnóstico Rural Participativo (DRP). No dia 12/03/2022 houve a visita 

inicial dos alunos à propriedade, sendo que a 1ª equipe realizou uma entrevista em grupo; a 2ª fez uma 

caminhada transversal; a 3ª construiu uma linha do tempo da propriedade; a 4ª construiu um calendário sazonal; 

e a 5ª realizou uma análise FOFA. Na aula posterior debateram-se os problemas e possíveis estratégias para 

mitigá-los. Definiu-se três linhas de ação: estabelecimento de um protocolo de monitoramento dos ovinos; 

avaliação das pastagens; e organização da avicultura caipira. A turma foi redividida em três equipes para 

realizar demonstrações práticas nas linhas de ações mencionadas. O retorno ocorreu em 09/04/2022 e cada 

equipe foi acompanhada por um docente e pelo zootecnista. Para os ovinos, os alunos realizaram pesagens, 

avaliação do escore corporal, avaliação da idade pela dentição e vermifugação. Para as pastagens, a equipe 

analisou o potencial forrageiro, a produção de silagem e realizou cálculos de taxas de lotação. Na avicultura 

foram feitas a limpeza das instalações, melhorias na ambiência, preparação de medicamentos caseiros e 

apresentação de um fluxograma sobre manejo sanitário. Depois, em roda de conversa, todos compartilharam 

a experiência, analisando os pontos fortes e fracos em linguagem acessível. Conclui-se que a problematização 

de experiências auxilia na elevação do senso crítico diante de uma realidade, permitindo o compartilhamento 

dos conhecimentos científicos e tradicionais. 

Palavras-chave: Educação; Metodologia; Ensino; Zootecnia; Aprendizagem 

  



 
 

 

ISBN: 978-65-851-1103-4                                                                                                                403 

CAPRINOCULTURA LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE: 

IMPORTÂNCIA E ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE ORDENHA  
 

Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana 1; Alonso dos Santos Severo 1; Vitoria de Fatima Costa 

Araujo 1; Marina Lemos Rocha 1; Lucas Tavares Alcântara 1; Isadora Lima Silva 1; Ana Jullya da 

Costa Clarindo 1; Lays Débora Silva Mariz 2 
1discente do Curso de Zootecnia. Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará; 2docente do Curso de Zootecnia. 

Fortaleza/CE. Universidade Federal do Ceará 

 

Resumo:  

O leite de cabra caracteriza-se como um alimento altamente nutritivo para os humanos e isto tem impulsionado 

a expansão da atividade em diferentes regiões, com destaque para o Nordeste. A expansão da cadeia produtiva 

tem sido aliada ao aumento nas exigências do mercado consumidor pela qualidade do produto. Assim, o 

manejo adequado de ordenha representa um dos pontos primordiais para assegurar a qualidade do leite e 

sustentabilidade do sistema de produção. Diante disto faz-se necessário analisar as práticas de ordenha que 

estão sendo adotadas nestes sistemas produtivos visando contribuir com ações de aprimoramento que 

assegurem um produto de qualidade. O objetivo do estudo foi caracterizar o manejo de ordenha adotado por 

caprinocultores leiteiros no município de Jaguaretama, Ceará. Foi realizada análises descritivas dos 20 

questionários respondidos. A maioria das propriedades (95%) adotam a ordenha manual. O teste da caneca de 

fundo preto é realizado por apenas 55% dos caprinocultores, sendo esta uma preocupação pois é uma prática 

importante e fácil para a detecção da mastite clínica. Além disto, foi reportado que apenas 15% dos produtores 

adotam testes (CMT ou contagem de células somáticas) para controle da mastite subclínica. Dos entrevistados, 

75% e 55% realizam procedimentos pré e pós-dipping respectivamente. Em relação a utilização do tanque de 

resfriamento de leite, 85% destes caprinocultores acondicionam suas produções de leite, diariamente neste 

equipamento que é utilizado de forma coletiva. Observa-se que existem limitações referentes a produção e 

produtividade dos rebanhos em resposta ao déficit no conhecimento de práticas essenciais no manejo da 

ordenha. É notória a necessidade de intervenções práticas junto aos caprinocultores de leite do município de 

Jaguaretama - CE, como forma de corrigir e orientá-los para a adoção de um manejo de ordenha adequado que 

possibilite melhorias na qualidade e agregação de valor do produto. 
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Resumo:  

A caprinocultura leiteira é uma atividade de grande importância econômica no Nordeste brasileiro, porém 

ainda é notória a necessidade de melhorias nos índices produtivos destes rebanhos. Diante disto se torna 

importante analisar as informações dos sistemas produtivos para adoção de ações estratégicas de 

aprimoramento e fortalecimento da atividade. O objetivo do estudo foi caracterizar os aspectos gerais do 

rebanho de caprinos leiteiros e destino das produções no município de Jaguaretama, Ceará. Para isso, foi 

desenvolvido e aplicado um questionário presencial para os produtores em parceria com a Associação dos 

Caprinovinocultores de Jaguaretama e Cooperativa dos Produtores de caprino e ovino do Vale Jaguaribano. 

Foi realizada análises descritivas dos 20 questionários respondidos. Em 95% das propriedades foi demonstrado 

que se utilizam animais mestiços. Apenas 40% dos produtores adotam separação dos animais em lotes. Em 

relação ao tamanho do rebanho foi reportado que 50% dos entrevistados possuem até 10 caprinos e 20% 

possuem um rebanho superior à 41 animais. A maioria das propriedades (55%) possuem apenas entre 1 a 10 

fêmeas em lactação. Além disto 50% dos produtores possuem até 10 cabras secas e 20% entre 11 e 20 animais 

nesta categoria. Os meses de janeiro e junho foram reportados com período de maior produção de leite para 

55% dos produtores; porém 15% afirmaram que seria nos meses de julho a dezembro e dois criadores não 

souberam responder. Em relação à produção média anual do grupo, foi reportado que 35% produziram até 

3.000 litros; 20% entre 3.001 a 4.500 litros e superior à 4.500 foram 10%. Além disto, 30% reportaram não ter 

conhecimento de suas produções ou desconhecem pelo fato de os animais estarem no início da lactação. Este 

é um fato importante pois a falta de controle zootécnico nas propriedades pode afetar a lucratividade do sistema 

de produção. O leite produzido nas propriedades é em grande parte destinado exclusivamente à venda (80%) 

e em apenas 10% das propriedades é comercializado o queijo e o iogurte. Percebe-se que existem limitações 

relacionadas as produtividades dos rebanhos e agregação de valor aos produtos de caprinos leiteiros na região 

de Jaguaretama. Portanto ainda são necessárias as implantações de ações extensionistas direcionadas para 

otimizar os índices zootécnicos da caprinocultura leiteira na região. 
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Resumo:  

As ultimas décadas foram marcadas por profundas transformações do mundo rural. Dentre as diversas 

alterações obsevadas, destaca-se o fenômeno da masculinização das populações do campo. Este trabalho teve 

como objetivo analisar a incidência e o comportamento do processo de maculinização no meio rural do 

município de São Benedito, localizado no Estado do Ceará. Para tal feito, a pesquisa inicialmente recorreu a 

vasta literatura existente sobre a temática em pauta. Posteriormente, recorreu-se aos dados do Censo 

Agropecuário dos anos de 2006 e 2017 disponibilizados no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) atraves do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). A variável utilizada como 

referência foi a população ocupada segundo o grau de parentesco com a pessoa responsável pelo 

estabelecimento. Para fins de análise foi realizada uma investigação comparativa entre os anos supracitados. 

Segundo os dados obtidos pelo Censo Agropecuário de 2006 haviam em São Benedito-Ce 10.978 pessoas 

ocupadas nos estabelecimentos agropecuários do município em questão. Destes, 6.778 (61,74%) eram do sexo 

masculino e 4.200 (32,26%) do sexo feminino. Por sua vez, no Censo Agropecuário de 2017 essa população 

total caiu para 7.168 pessoas, sendo 4.900 (68,35%) homens e 2.268 (31,65%) mulheres. Essas informações 

apontam que a população masculina ocupada nos estabelecimentos agropecuários em estudo é mais que duas 

vezes maior que a população feminina. Ademais, foi possível identificar que houve uma redução de 34,7% no 

total de pessoas ocupadas. Porém, esta redução foi bem mais acentuada entre as mulheres (46,0%) do que entre 

os homens (27,7%). Tais observações corroboram com a literatura especializada da temática em debate. Supõ-

se que, a ascensão das conquistas femininas, bem como o maior nível educacional existente entre as mulheres 

do espaço rural possam estar ampliando as oportunidades para que as mulheres busquem outras alternativas a 

sua permanência no mundo rural. Em conclusão, pode-se afirmar que o processo de masculinização tem se 

consolidado no município de São Benedito-Ce podendo, em breve, provocar repercussões no campo geracional 

e na dinâmica social do espaço rural desta região. 
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Resumo:  

Os carrapatos são considerados os parasitos de bovinos economicamente mais importantes do Brasil, sendo 

amplamente utilizados os carrapaticidas no controle desses ectoparasitas, com risco de ocorrer a resistência. 

u-se avaliar a ação da associação de princípios ativos carrapaticidas no controle do Rhipicephalus microplus. 

Foram coletadas teleóginas de R. microplus em gado leiteiros, criados em sistema extensivo, localizada em 

Distrito Serrana, município de Brejões-BA. Os animais estavam a mais de 30 dias sem receber 

ectoparasiticidas. As 45 teleóginas coletadas, foram levadas ao Laboratório de Parasitologia do IF Baiano 

campus Santa Inês, selecionadas as mais ativas, identificadas e separadas em quatro grupos de 10, sendo eles: 

duas repetições para o grupo branco, contendo apenas água e duas para o grupo teste. O produto testado foi 

uma associação comercial de Clorpirifós+Cipermetrina+Fenthion, o mesmo utilizado na propriedade para 

controle dos carrapatos. O teste foi feito com a diluição recomendada pelo fabricante. As teleóginas dos grupos 

testes foram imersas por cinco minutos, enquanto as do grupo controle foram imersas pelo mesmo tempo, 

porém em água. Após as imersões, as teleóginas foram secas com papel absorvente e postas em placas de Petri. 

Foi feita observação diária, constatando que após seis dias todas realizavam postura, confirmando resistência 

dos carrapatos ao carrapaticida utilizado na propriedade. O percentual médio de eclosão dos grupos teste foi 

67,5%, enquanto dos grupos controle o percentual médio foi de 83,5%. Na propriedade, o produto é utilizado 

em uma diluição quatro vezes maior que a recomendada pelo fabricante, o que pode inclusive estar 

comprometendo a qualidade de leite da propriedade, intoxicando os animais e prejudicando a saúde do 

aplicador, além dos impactos ambientais.  
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Resumo:  

A região Nordeste tem grande porcentagem de participação na produção pecuária nacional, destacando-se 

principalmente a caprino-ovinocultura, sendo que o Vale do São Francisco tem grande destaque nesse setor. 

As feiras agropecuárias tem um papel importante no fortalecimento da pecuária e do agronegócio, contribuindo 

diretamente com os produtores. Neste sentido, as feiras agropecuárias por possuírem um público grande e 

diversificado, representam uma interessante oportunidade para ampliar o contato da universidade com os 

produtores rurais. A LIBVASF (Liga Acadêmica de Buiatria do Vale do São Francisco), que congrega 

professores e alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agronômica da UNIVASF, 

tem sido uma intermediária nesse processo, onde os ligantes são preparados e capacitados para prestar um bom 

serviço a comunidade, no campo e nas feiras agropecuárias. O objetivo das ações realizadas pela LIBVASF 

nas feiras é levar mais conhecimento técnico, informações e trocas de experiências, sobre diversos assuntos 

que interessam aos produtores de caprinos e ovinos. Os estudantes de graduação e membros da LIBVASF 

prestaram todo auxilio durante os eventos, avaliando a saúde dos animais que adentram ao parque de feiras, 

preparando os animais para o julgamento, apresentando palestras, fazendo a distribuição de panfletos didáticos, 

amostras de forragens, realização de Contagem de Ovos por Gramas de Fezes (OPG) e diálogo com os 

produtores sanando suas dúvidas sobre diversos assuntos relacionados a pecuária como mastite, verminoses e 

forragens e seus meios de conservação, entre outros. As feiras agropecuárias apresentam-se como uma ótima 

ferramenta para o contato da universidade com os produtores, que é de fundamental importância para a 

formação dos discentes, além de contribuir com os produtores e haver uma troca de conhecimento entre os 

mesmos. Através das atividades realizadas nas feiras vários produtores foram beneficiados, onde foram 

abordados temas de grande relevância do cotidiano da produção animal. Durante este ano foram realizadas 

atividades nas feiras agropecuárias nos municípios de Afrânio-PE, Paulistana-PI e nos distritos de Juremal, 

Itamotinga, Massaroca, Pinhões e Junco no município de Juazeiro-BA. As feiras agropecuárias representam 

oportunidades de negócios, diversão para as famílias, fonte de conhecimentos para os produtores e a 

oportunidade de aprendizados para os estudantes das áreas de ciências agrárias. 
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Resumo:  

A Agricultura Familiar é responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos no Brasil. Os 

produtos mais consumidos incluem 87% mandioca, 70% feijão, 58% leite, 50% aves, 59% suínos, 46% milho, 

38% café e 34% arroz. O estado de Roraima tem papel estratégico no extremo norte como fornecedor de 

produtos oriundos da agricultura familiar. Dessa forma, objetivou-se mostrar a importância da agricultura 

familiar atuante no comércio, principalmente, nas feiras de responsabilidade do Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural de Roraima - IATER e avaliar a produção de produtos comercializados em Boa 

Vista-Roraima, com ênfase na saída de produtos. A metodologia foi essencialmente quantitativa, através de 

um levantamento de saídas de produtos nas feiras sob administração do IATER nos anos de 2018 e 2019 (pré-

pandemia), e 2020 (pandemia), este último sendo levado em consideração a continuidade de decaída da 

produção em 2021, dados fornecidos por sistema interno do Instituto. Com uma relação média de 26 produtos 

ofertados nas feiras nos anos em questão, totalizou a produção por ano: 2018- 19.479 t (toneladas), 2019- 8.735 

t e 2020- 5.590 t, com destaque para 3 produtos de maior saída, com produção média anual: Banana (3.986 t), 

laranja (3.391 t) e melancia (3.144 t), sendo ofertado anualmente devido a facilidade de manejo, solo, clima e 

fornecimento de insumo adequado aos cultivos. Diante disso, é imprescindível a qualidade da assistência 

técnica do campo até a comercialização do produto final, o que proporciona o fortalecimento da agricultura 

familiar e da segurança alimentar dos consumidores finais. Devido às baixas e significativas % de saída de 

produtos das feiras, é notável que no campo a situação produção agrícola defasou, sendo a pandemia, um dos 

principais motivos em 2020 das sequelas na produção rural até hoje, sendo expressivo a necessidade de haver 

um fortalecimento através de estratégias para reerguer o interesse e a produção no campo dos agricultores. 

Atuando na esfera estadual, o IATER fica a cargo dessa missão com qualificação e incentivo à agricultura 

familiar, além de auxiliar nas estratégias de comercialização por meio do Programa de Aquisição de 

Alimentos- PAA e por meio das feiras. 
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Resumo:  

O Dia do Produtor Rural representa uma importante ação extensionista direcionada aos produtores rurais do 

Nordeste que perfez sua oitava edição neste ano. A avaliação de satisfação dos participantes representa uma 

estratégia de aprimoramento desta ação visando um maior ingresso de pessoas interessadas neste evento. Desta 

forma, objetivou-se com o presente estudo fazer uma análise da pesquisa de satisfação dos produtores 

participantes do evento "VIII Dia do Produtor Rural". O evento foi realizado pela Empresa Júnior de Zootecnia 

juntamente com o Núcleo de Ensino e Estudo em Forragicultura (NEEF) da Universidade Federal do Ceará. 

A temática "Práticas Sustentáveis na Produção Agropecuária" foi apresentada por pesquisadores em áreas 

abertas do NEEF durante 45 minutos. As oficinas de capacitação incluíram as abordagens: Suplementação 

animal em pastejo; Manejo sustentável do capim-BRS capiaçu; Uso de leguminosas na alimentação animal; 

Silagem de grãos de milho reidratado. Ao final do evento, os participantes preencheram um questionário 

contendo 12 questões relacionadas à experiência vivenciada, classificadas em "ruim, regular, bom e ótimo" e 

comentários abertos. Após a tabulação dos dados foram realizadas as análises descritivas. Apesar de ter sido 

estimado um público para 100 participantes estiveram presentes 88 produtores rurais, sendo que deste total, 

foram respondidos 54 formulários de avaliação. A logística no transporte dos produtores e a disponibilização 

de tempo extra de atividades rurais tem sido um dos grandes desafios para o sucesso do evento. Apesar disto, 

constatou-se que o acesso ao local foi avaliado em 68,5% como "ótimo" e 31,5% como "bom" pelos 

participantes. O tempo disponibilizado para as apresentações e perguntas foram os mais criticados nos 

comentários gerais, sendo reportada a classificação "bom" por 38,9 e 34%, e "regular" por 7,4 e 4% 

respectivamente. Quanto às oficinas e qualidade dos palestrantes; 80,8 e 81,5%, respectivamente, 

consideraram a classificação "ótima". O desempenho da equipe de organizadores foi destaque obtendo-se o 

"ótimo" por 86,3% dos participantes. O Dia do Produtor é um evento de grande importância em âmbito social 

e sua continuidade depende do interesse e da abrangência de informações aos produtores rurais. A implantação 

de estratégias que visem conciliar a logística entre a disponibilidade e transporte dos produtores rurais aos 

locais do dia de campo são necessárias para assegurar um maior ingresso do público-alvo. 

Palavras-chave: Ação de Extensão; Desenvolvimento rural; Dia de campo; Público-alvo;  
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Resumo:  

A caprinocultura é uma atividade de grande relevância socioeconômica para o Estado do Ceará, que conta com 

o quarto maior rebanho entre as Unidades Federativas. Entretanto, a produtividade desta atividade muitas vezes 

é limitada por práticas de sanitárias inadequadas, que resultam em prejuízos aos produtores rurais. Dada a 

importância da atividade no contexto regional, este estudo foi realizado com o objetivo decaracterizaro manejo 

sanitáriona caprinocultura leiteira da região de Jaguaretama, Ceará. Para a coleta de dados foi formulado um 

questionário, seguido de entrevistas individuais e presenciaiscom os produtoresem parceria com a Associação 

de Criadores de Caprinovinocultores de Jaguaretamae Cooperativa dos Produtores de caprino e ovino do Vale 

Jaguaribano. No questionário foram apresentados os objetivos da pesquisa, equestões quanto àprática de 

vermifugação, vacinação, fornecimento de colostro, corte e cura de umbigo, exames e principais ocorrências 

de problemas sanitários. As respostas foram tabeladas para posterior análise descritiva. Um total de 20 

produtores foi entrevistadoe observou-se que verminoses constituem as principais ocorrências de problemas 

sanitários. Considerando que todos os entrevistados afirmaram realizar a vermifugação e apenas 25% utilizam 

o método da Famacha no rebanho, deve-se atentar para adoção de estratégias seletivas de vermifugação nesta 

região, frente aos grandes prejuízos econômicos que os parasitas resistentes trazem aos sistemas produtivos. 

Todos os entrevistados afirmaram realizar limpeza frequente de instalações, cochos e bebedouros. Os 

resultados também demonstraram que 65% fornecem o colostro logo após o nascimento, em 45% das 

propriedades é realizado o corte e cura de umbigo, e metade realiza o exame OPG. Conclui-se que nem todos 

os produtores compreendem os benefícios do manejo sanitário adequado, e que de modo geral nãoapresentam 

conhecimento técnico para fazer os exames e procedimentos indicados, sendo realizados apenas mediante 

assistência técnica. Isto demonstra a importância da troca de experiências e conhecimento com os produtores 

rurais, visando a difusão e aplicação de práticas de manejo e um maior desenvolvimento da atividade na região. 

Palavras-chave: CAPRINOS LEITEIROS; DESENVOLVIMENTO REGIONAL; HIGIENE; SAÚDE 

ANIMAL; VERMINOSES 
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Resumo:  

Destinado à qualificação de jovens estudantes e recém-egressos dos cursos das ciências agrárias, o programa 

Residência Profissional Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, traz para o âmbito 

rural e acadêmico uma grande importância. Dentro do referido programa o Projeto Residência Profissional 

Agrícola para a consolidação e fortalecimento do agronegócio no Cariri Cearense, executado pelo IFCE 

Campus Crato, tem se destacado, levando tecnologia aos pecuaristas locais ao mesmo tempo que vem 

oportunizando a primeira experiência na atuação como profissionais das ciências agrárias à vários jovens. Foi 

notório o quanto a propriedade Fazenda Mata dos Araçás, localizada no município de Barbalha, CE, com foco 

na produção de leite bovino evoluiu em suas práticas zootécnicas. De acordo com o relato da residente que 

está atuando na propriedade, a fazenda mantinha um formato arcaico de gerenciamento e práticas não 

realizadas para uma boa produtividade, o acompanhamento e tabulação de dados não se fazia presente, os 

principais índices zootécnicos não eram acompanhados nem avaliados. Com o decorrer da atuação da residente 

houve mudança em algumas práticas como o acompanhamento dos índices zootécnicos da bovinocultura 

leiteira, observação o período de desaleitamento das bezerras e controle de ganho em peso, etc. A fazenda 

apresentava um período de desaleitamento de 140 dias, impactando fortemente no custo de produção, sendo 

apresentado uma alternativa de manejo para redução desse índice. Também foi realizado o levantamento da 

taxa de serviço dos animais no qual verificou-se uma taxa preocupante, após a análise desses dados uma 

estratégia para acompanhar o PEV, nutrição e bem-estar desses animais estão sendo realizadas para assim 

tentar reduzir esse índice. Uma outra intervenção importante foi o controle e acompanhamento da rotina na 

casa de ração para otimização do tempo de serviço dos colaboradores assim organizando o tempo e deixando 

espaço livre para outros afazeres na fazenda. Com relação ao planejamento alimentar, foi realizado um 

planejamento para as safras de milho irrigado para produção de grão e silagem. De acordo com a residente, o 

programa está sendo de grande valia para o meu desenvolvimento profissional, a experiência adquirida está 

superando as expectativas, "ao sair de uma graduação e ir para o campo, pode ter certeza de que é a melhor 

experiência e qualificação que um acadêmico pode ter", relato da estudante. 

Palavras-chave: Bovinocultura; difusão de tecnologia ; extensão rural ; ;  
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Resumo:  

O serviço de assistência técnica é uma metodologia aplicada ao meio rural que permite, através da interação 

entre técnicas e saberes populares, modificar a realidade de diversas famílias, gerando mudanças valiosas no 

tocante a gestão e geração de renda. A apicultura é uma atividade que se encontra no escopo da 

sustentabilidade, permitindo a segurança alimentar, protagonismo e justiça social e ambiental. Por esta razão, 

este estudo tem como objetivo identificar as modificações ocorridas dentro de cada sistema produtivo, a partir 

do acompanhamento técnico. Materiais e métodos: O estudo foi desenvolvido no Sítio Lírio, uma comunidade 

produtora de mel, localizada no platô da chapada do Araripe, circunvizinha a Floresta Nacional do Araripe. 

Para a proposta, foi elaborada uma análise quantitativa e qualitativa de caráter descritivo, os dados foram 

coletados por meio de aplicação de diagnóstico, protocolo de observação in loco e acompanhamento de 

visitações pelo técnico. Resultados e discussões: Através disto, foi possível notar que as mudanças coincidem 

entre os espaços e podem ser mais atuantes ou não, a depender da receptividade da família. No tocante ao uso 

de agrotóxicos e fertilizantes, o técnico responsável desenvolveu junto aos agricultores apicultores, técnicas 

de combater pragas e doenças de maneira agroecológica e natural. Nota-se que houve um incentivo a 

comercialização dos produtos na propriedade e participando em feiras, de modo que fortalece a economia local 

solidária. Por consequência disto, foi estimulando a organização dos produtos para melhor apresentá-los e 

assim conquistar novos mercados. Muito aprendeu-se sobre formulação de alimento alternativo natural, bem 

como o incentivo a restauração de áreas degradadas com plantio de mudas de interesse apicola. Houve a criação 

de uma rede de contatos com empresas exportadoras e outras instituições/organizações. E os produtores 

adquiriram diversos conhecimentos sobre como ter uma melhor percepção em relação a forma como a natureza 

se organiza, facilitando o traçar de metas. Com todo exposto é possível concluir que, as famílias passam a 

valorizar melhor os seus produtos e gerir a propriedade. Os jovens tendem a permanecer no campo e há uma 

maior segurança em relação à alimentação de todos. 

Palavras-chave: Assistência técnica; Apicultura; Sustentabilidade ; Quintais produtivos ;  
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Resumo:  

O curso de Zootecnia tem por finalidade capacitar o profissional para atuar na produção animal. Atualmente 

tem sido observado uma procura significativa de estudantes pelo curso em função de vários fatores, tendo 

como destaque o sucesso do setor agropecuário. No entanto, apesar do aumento na procura, ainda é identificado 

uma grande evasão nos cursos de Bacharelado em Zootecnia. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é 

avaliar o perfil dos graduandos do Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano Campus Santa Inês, a fim de tentar compreender os motivos de evasão no curso e, como 

isso, sugerir ações que fomentem a permanência do aluno. O trabalho foi realizado através da aplicação de 

questionário online usando o Google Forms entre os meses de Março à Junho/2022, contendo 19 perguntas 

dentre elas o sexo, semestre, se o curso foi a primeira opção, porque a escolha, se foi reprovado em alguma 

disciplina, se participa de grupos de estudos e políticas de assistência estudantis, entre outras. Foram obtidas 

respostas de 41 discentes do segundo ao oitavo período do curso. Para avaliação dos dados foi realizada análise 

estatística descritiva. Diante da análise dos dados foi constatado que 78% são do sexo feminino, 73,2% 

afirmaram que a zootecnia foi a primeira opção de curso; 56,1% sinalizaram estarem vinculados a algum grupo; 

73% informaram serem beneficiados com algum tipo de auxilio; 65,9% dos discentes afirmaram que tiveram 

reprovações, e as disciplinas com maiores retenções foram: física (15,9%), matemática (15%) e as químicas 

(35%). Diante dos resultados obtidos é possível concluir que os estudantes possuem uma grande afinidade com 

o curso e que a participação em grupos de estudos fortalece ainda mais a identificação com o curso. Com 

relação às retenções nas disciplinas citadas, isso é um reflexo de uma base fragilizada, o que por vezes 

desmotiva o estudante. Os auxílios são extremamente importantes, mas não são suficientes para todos os 

estudantes. Assim, se faz necessário fortalecer ainda mais a identificação dos estudantes com o curso, o que 

pode ocorrer através de projetos de ensino (monitoria), pesquisa e extensão com disponibilidade de bolsas, 

associados aos diferentes setores de produção animal. Além disso, é importante a realização de programas de 

nivelamentos nas disciplinas de matemática, química e física para que os discentes tenham menor dificuldades 

ao longo do curso. 

Palavras-chave: EVASÃO; EXTENSÃO; GRADUAÇÃO; AGROPECUÁRIA;  
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Resumo:  

A apicultura é uma atividade agropecuária que visa, através da criação racional de abelhas do gênero Apis, a 

geração de diversos produtos (CAMARGO, 2002). Dentre eles, destacamos o mel, a cera, a própolis, o pólen 

apícola, a geleia real, o veneno das abelhas (apitoxina) e os serviços de polinização. O mel ainda é o produto 

mais explorado e conhecido, entretanto é cada vez maior o interesse pelos os outros produtos, dentre eles o 

pólen apícola. Para apicultores, representa uma diversificação da produção e o surgimento de um novo nicho 

de mercado, resultando em lucros satisfatórios (MILFONT, 2019). Desta forma, este trabalho teve como 

finalidade avaliar a produção de pólen apícola na Região do Baixo são Francisco. O experimento foi conduzido 

na zona rural do município de Brejo Grande, Sergipe, às margens do rio São Francisco (10°28'02.9"S 

36°28'57.1"W), em apiário de produtor da Associação Brejograndense de Criadores de Abelhas e Artesãos 

(ABECA), no período de junho de 2022. Foram utilizadas 20 colônias de abelhas africanizadas Apis mellifera 

L., devidamente alojadas em colmeias Langstroth. Para a coleta de pólen foram utilizados coletores frontais 

tipo tropical africanizado (TTA). Procedeu-se um total de cinco coletas, realizadas diariamente, momento 

também que era fornecido alimentação energética (400 ml) na proporção 1:1 (água:açúcar) em alimentadores 

individuais de cobertura. Imediatamente após a coleta, cada amostra foi identificada e acondicionada em sacos 

plásticos para posterior limpeza e pesagem. Os dados foram avaliados através de estatística descritiva. Ao final 

do experimento foi obtido uma produção média de 37,55±27,11g de pólen/colônia. Considerando a produção 

individual, observa-se uma grande variabilidade na quantidade de pólen produzido por colônia, tendo a colônia 

mais produtiva apresentado uma produção média de 125,00±36,70g e a que menos produziu 12,00±4,7g, uma 

diferença de 113,00g entre elas. A diferença de produtividade observada está relacionada a variabilidade 

genética das colônias, haja vista que as condições ambientais eram idênticas e as colônias eram uniformes. 

Conclui-se que colônias de abelhas melíferas produzem mais pólen que outras, sendo a seleção de colônias 

importante método para obtenção de maiores produções de pólen apícola. 
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Resumo:  

A caprinocultura é uma atividade que apresenta grande potencial produtivo nos estados da Paraíba e 

Pernambuco com o foco na produção de leite. Entretanto nas propriedades e criações é muito comum o 

surgimento de enfermidades no rebanho, com a capacidade de provocar sintomatologias nos animais, visto que 

muitos patógenos e microorganismos, habitam os animais como hospedeiros definitivos ou transientes, 

podendo provocar sérias complicações a qualidade de vida desses pequenos ruminantes causando sinais 

clínicos que afetam negativamente a produção, principalmente pela morbidade, índices de aborto sem 

diagnóstico preciso e mortalidade. Materiais e métodos: O estudo foi realizado no Nordeste Brasileiro, nos 

estados da Paraíba, regiões do Cariri e Sertão Pernambucano, durante o período de 2020. Foram visitadas 51 

propriedades, voltadas para caprinocultura leiteira. Foi aplicado questionário nas propriedades para os 

produtores, com questões sobre criação e manejo do rebanho, e enfaticamente sobre a presença de 

manifestações clínicas nos animais das propriedades,especificamente. As localidades eram georreferenciadas 

e coletadas amostras de sangue dos caprinos para exames sorológicos de enfermidades. Resultados e 

discursões: Os dados obtidos relataram que 41/51 (80,3%) dos animais apresentaram aborto, 42/51 (82,3%) 

com ceratoconjutivite, 31/50 (68,6%) observaram mamites, 37/51 (72,5%) tiveram pneumonias, 25/51 (49%) 

possuíam artrite e 24/51 (47%) a má formação. Conforme os dados, as manifestações clínicos desses animais 

se confundem com um complexo de enfermidades, mas neste caso com a ação do agente da Agalaxia 

Contagiosa, Mycoplasma agalactiae, que causa mastite, artrite, ceratoconjutivite, pneumonia e abortos, 

consequentemente, queda na produção leiteira. A associação destes dados comprova através de sorologia 

ELISA dos animais nestas propriedades uma prevalência em torno de 12% para o agente citado. Fica evidente 

os sinais clínicos apresentados pelos animais em estudo, podem ser provenientes da soropositividade para a 

bactéria em questão, uma vez que os sintomas da micoplasmose se confundem com os que foram apresentados 

pelos caprinos leiteiros das propriedades. As perdas econômicas não foram avaliadas, mas, a queda na 

produção leiteira foi comentada pelos proprietários dos animais. 
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Resumo:  

A produção leiteira é um segmento da agropecuária de grande importância social, econômica e ambiental no 

contexto nacional. Em 2019 o Brasil se tornou o 3º maior produtor de todo leite consumido no mundo, porém 

ainda são pertinentes preocupações com a melhoria contínua da qualidade do leite produzido no país. Este 

trabalho teve como objetivo relatar a experiência extensionista para a melhoria da qualidade do leite recebido 

em tanque de resfriamento no município de Irajuba-BA, e contou com a participação de 15 pequenos 

produtores leiteiros pertencentes a uma Associação, acompanhados em diversas fases de produção. 

Inicialmente, amostras de leite do resfriador foram coletadas e levadas ao laboratório do IF Baiano campus 

Santa Inês para a realização de análises físico-químicas. Visando a melhoria da qualidade do leite produzido, 

foram realizadas oficinas sobre técnicas para ordenhas higiênicas e palestras com as temáticas: "boas práticas 

higiênicas na ordenha", "importância da sanidade animal na produção de leite de qualidade" e "influência da 

qualidade do leite no valor nutricional e econômico". Após capacitação, foi realizada uma segunda coleta de 

leite para comparação com os resultados iniciais. Na 1ª análise, o leite coletado apresentou valores médios de 

pH de 6,6 ± 0,1; 20 ± 2 °Dornic de acidez titulável e 1,029 ± 0,001 g/ml de densidade relativa a 15°C; enquanto 

na análise do leite após orientação técnica obtiveram-se os resultados médios de pH de 6,2 ± 0,0; 19 ± 1 °Dornic 

para acidez e 1,032 ± 0,003 g/ml para densidade relativa a 15°C. Entre os dois períodos de análise, antes e 

depois de orientação técnica, não houve diferença significativa (p<0,05) entre as amostras de leite, sendo que 

ambas apresentaram acidez titulável fora dos padrões esperados para o leite. Tais resultados foram 

compartilhados com os produtores e observou-se que dentre os 15 participantes, apenas dois se demostraram 

dispostos a implementar práticas higiênicas no manejo de animais em suas propriedades, enquanto os demais 

mantiveram resistência em aceitar ou realizar técnicas diferentes de suas próprias metodologias de trabalho 

embasadas em conhecimentos empíricos. Conclui-se que projetos extensionistas são importantes para 

comunidades locais, porém a resistência dos produtores é uma realidade no campo de trabalho, demonstrando 

a necessidade de projetos contínuos e de longa duração, especialmente em regiões onde não há assistência 

técnica voltada à sanidade e higiene zootécnica. 
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Resumo:  

INTRODUÇÃO A produção de galinhas caipiras tem crescido no cenário nacional, visto que, o valor nutritivo 

e a rusticidade da carne são preferência nos paladares de grande parte da população.Os gargalos que pequenos 

empreendedores enfrentam para ter uma produção contínua são facilmente resolvidas com uma boa assistência 

e conhecimentos de etologia e bem-estar animal aliados a nutrição. Com as dificuldades enfrentadas pelos 

produtores, objetivou-se sanar as principais problemáticas da comunidade através de assistência técnica, 

permitindo o planejamento para organizar a comercialização promovendo renda para as famílias. MATERIAIS 

E MÉTODOS Foi prestada assistência técnica na comunidade de Juçatuba, município de São José de 

Ribamar/MA, contendo 25 criadores com média de 100 aves por criador. Foram propostas reuniões com os 

membros da comunidade que já possuíam plantel de galinha caipira para delimitar os problemas na produção. 

A partir disso, realizamos palestras abordando as noções básicas para criação de galinhas caipiras, juntamente 

com visitas periódicas para observar e orientar a respeito das instalações e nutrição. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO As instalações e a nutrição dos animais inadequadas estavam afetando o potencial produtivo das 

aves, falhas no manejo e nutrição foram sanadas com planejamento através da assistencia técnica,desse modo, 

foi possível traçar estratégias para que a comunidade tivesse um ciclo de produção contínua.CONCLUSÃO 

Para atender a demanda do mercado é necessário um suporte técnico aos produtores para orientá-los e auxiliar 

com o intuito de aumentar a produtividade das galinhas caipiras. 
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Resumo:  

A busca por informações relacionadas ao perfil das propriedades rurais que exploram a caprinocultura leiteira 

tem crescido em resposta ao aumento da atividade na região Nordeste e preocupação em relação à 

sustentabilidade. Este conhecimento representa uma importante ferramenta para identificar os desafios e 

assegurar a viabilidade econômica dos sistemas de produção nas diferentes conjunturas. Com isto, o objetivo 

do estudo foi de fazer o levantamento e caracterização das propriedades de produtores de leite caprino 

residentes na região de Jaguaretama, Ceará. Para isto, foi desenvolvido e aplicado um questionário presencial 

e individual para os produtores em parceria com a Associação dos Caprinovinocultores de Jaguaretama e 

Cooperativa dos Produtores de caprino e ovino do Vale Jaguaribano. Os questionários apresentaram questões 

relacionadas ao tamanho da propriedade, sistema de criação adotado, fonte de suprimento de água para a 

propriedade, destino dos dejetos e adoção de energia renovável. As respostas obtidas foram tabuladas e 

realizou-se análises descritivas. Dos 20 produtores entrevistados, 55% afirmaram que o sistema de criação 

adotado na propriedade é extensivo, demonstrando que na atividade ainda é escassa a adoção de tecnologias e 

manejos mais especializados. Do total, 40% das propriedades apresentam um tamanho de 21 a 30 ha e a grande 

maioria (85%) não realizam pastejo rotacionado ou contínuo, os 15% que efetuam, destinam de 1 a 20 ha para 

essa prática. A principal fonte de água para suprimento das propriedades (90%) são os açudes e 75% dessas 

propriedades não realizam o controle da qualidade dessa água. Este é um importante fato a ser considerado 

pois a qualidade do leite e bem estar dos animais podem ser influenciados pela qualidade da água destas 

propriedades. Em nenhuma das propriedades entrevistadas (100%), é adotado tratamento de dejetos líquidos e 

nem utilizam fonte de energia renovável, não aproveitando-se, assim, o potencial eólico e solar do estado. Em 

geral os dados demonstram que existe uma necessidade de ampliar a assistência técnica aos produtores 

regionais visando a aplicação de técnicas de manejo relacionadas às melhorias na produtividade assim como 

na qualidade dos produtos oriundos desta atividade. Além disto, é necessário o fomento à utilização de fontes 

de energias renováveis e práticas para o tratamento dos dejetos visando a sustentabilidade da caprinocultura 

leiteira da região. 
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Resumo:  

Na região Nordeste, a caprinocultura leiteira vem se desenvolvendo em larga escala, representando uma 

importante alternativa de sustento dos produtores rurais. Porém ainda é necessário o fortalecimento e 

organização da cadeia produtiva para tornar a atividade mais viável e rentável. A análise e conhecimento do 

perfil dos produtores envolvidos na atividade permite a adoção de estratégias que visem maximizar o potencial 

regional da atividade. O objetivo do estudo foi de fazer o levantamento e caracterizar o perfil dos produtores 

de leite caprino residentes na região de Jaguaretama, Ceará; com o intuito de compreender a sua realidade e 

propor soluções assertivas. Foi desenvolvido e aplicado um questionário presencial e individual para os 

produtores em parceria com a Associação dos Caprinovinocultores de Jaguaretama e Cooperativa dos 

Produtores de caprino e ovino do Vale Jaguaribano. Os dados obtidos foram tabulados para efetuar as análises 

descritivas. Um total de 20 produtores rurais responderam os questionários. Observou-se que 40% dos 

entrevistados possuem idade entre 30 e 45 anos e apenas 10% apresentaram idade inferior a 30 anos e a maioria 

dos produtores (95%) residem na zona rural. Do total, 55% declararam trabalhar na atividade leiteira entre 1 e 

15 anos e apenas 15% estão no início da função. A maioria dos produtores de leite caprino (95%) participam 

de alguma cooperativa ou associação voltada para a atividade leiteira. Do total, 40% dos entrevistados 

afirmaram que os responsáveis pelo empreendimento são o próprio proprietário e seus familiares; 85% 

utilizam, como mão de obra, o trabalho familiar e não possuem funcionários envolvidos na atividade, 

demonstrando a força e importância do ofício parental presente na caprinocultura leiteira. Do total, 90% dos 

entrevistados declararam que a atividade leiteira é a sua principal fonte de renda, enquanto 10% afirmaram que 

a atividade primordial da propriedade é a agricultura. Portanto, conclui-se que é de fundamental importância 

o compartilhamento de informações técnicas, visto que a caprinocultura leiteira, mesmo sendo a principal fonte 

de renda desses produtores, ainda é uma produção que não atingiu seu máximo potencial de desenvolvimento 

no estado, além de ter a predominância da atuação familiar, sendo fundamental a capacitação dessa mão de 

obra para o alcance de melhores índices zootécnicos e econômicos na produção leiteira. 
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Resumo:  

A demanda por atendimento de animais de produção no Hospital Veterinário (HV) da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) diminuiu drasticamente na última década, devido ao crescimento urbano no entorno. Esse 

distanciamento influenciou negativamente o ensino pedagógico do curso na área de Clínica Médica de 

Ruminantes, pois a casuística integrava as aulas. Houve, então, a necessidade de repensar as atividades para 

recuperar a motivação dos discentes na atuação com animais de produção. Para esse incremento prático, 

encontrou-se nas pequenas propriedades rurais o cenário ideal para essa finalidade. Essa atividade possibilitou 

a participação de alunos que se identificaram com aspectos rurais e a oferta de casuística permitiu maior 

interesse e treinamento. Com metodologia prática, subsidiada por parcerias e gratuita aos produtores, os 

atendimentos extramuros cresceram e permitiram mais casos clínicos a alunos e professores. Assim nasceu o 

Projeto Ruralidade que, nos últimos oito anos, permitiu que os alunos vivenciassem a realidade loco-regional 

com significativo número de bovinos, caprinos e ovinos enfermos. O repasse de conhecimentos e 

aprimoramento educacional de forma transformadora aos alunos desencadeou crescimento do interesse durante 

a vida acadêmica e consolidou as atividades de extensão na prática profissional, reforçando o Projeto 

Ruralidade como canal de integração da Universidade com o setor produtivo e a sociedade. Houve atuação no 

diagnóstico, tratamento e observação de condutas profissionais nas situações envolvendo manejo dos animais 

e estruturas físicas dos locais visitados. As atividades não emergenciais também serviram de aprendizado para 

os alunos, como mochação, desverminação, vacinação, diagnóstico de gestação e casqueamento corretivo. A 

obediência das normas permitiu que os participantes recebessem imunização contra Raiva, além de noções 

básicas de profilaxia, antissepsia e vestimentas. Os materiais hospitalares para a realização dos atendimentos, 

tais como medicamentos, seringas, agulhas, antissépticos, vacinas e demais produtos foram doados por 

laboratórios fabricantes. Pelo projeto já foi possível ofertar a prática de aperfeiçoamento a 432 alunos, com 

atendimentos a 798 bovinos, 94 ovinos e 69 caprinos, criados em 28 propriedades diferentes localizadas num 

raio de 70 km da Universidade. Os alunos atuaram, também, em procedimentos de primeiros socorros, 

enfermidades metabólicas, mastites, indigestões, pododermatites, entre outros. 
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Resumo:  

Na concepção de uma pecuária bovina sustentável, a qualificação da mão de obra rural, para minimizar perdas 

de modo geral, continua sendo tarefa cotidiana. Os melhores resultados serão sempre mais facilmente 

adquiridos, se todos os atores da bovinocultura estiverem envolvidos, treinados e em perfeita sinergia. Nesta 

ótica, surgiu em 2010 na Universidade Estadual de Londrina o projeto de extensão Escola de Capatazes, com 

cursos práticos e de orientação individualizada. Os ensinamentos, tanto para os encarregados da lida do gado, 

quanto para os alunos dos vários Colégios Agrícolas brasileiros, são relacionados ao eco comportamento 

bovinos, respeitando-se a fisiologia do animal, abordagem semiológica e sem competitividade entre "peões", 

pois, o sucesso dos trabalhos deve estar na qualidade e não na velocidade dos serviços. As ações da Escola de 

Capatazes já foram apresentadas a 4568 pessoas através de 33 palestras, duas videoconferências e quatro 

workshops em Sindicatos Rurais, Colégios Agrícolas, Universidades e fazendas interessadas. Já foram 

realizados 33 cursos para capatazes e 26 para alunos de Colégios Agrícolas, compreendendo 18 municípios no 

estado do Paraná; 07 no estado de São Paulo; 02 em Goiás, 01 em Mato Grosso e 01 no estado de Santa 

Catarina. Os cursos são gratuitos e ocorrem na sede da Escola, situada na Fazenda Cachoeira 2C, em 

Sertanópolis-PR, mas também de modo itinerante em localidades rurais que possuam condições para os 

treinamentos práticos, independente da distância. O número máximo por turma é dez participantes que recebem 

orientações sobre logística reversa, agregando valor de ganho no conteúdo do lixo rural como frascos de 

vacinas e medicamentos. Há, ainda, ensaios de primeiros socorros em bovinos, com ênfase em terapêutica por 

vias alternativas, bem como ações práticas e reais de manejo racional em mangueiras, troncas e bretes, com 

orientação de vacinação, medicação, embarque e desembarque sem estresse e sem contusões nas carcaças. Os 

participantes também aprendem sobre campo de visão dos bovinos, zona de fuga, audição. Também se orienta 

sobre os produtos básicos da "farmacinha-veterinária" para melhor manejo terapêutico também com produtos 

controlados e perigosos, como carrapaticidas e similares. As atividades evidenciaram conclusões positivas, 

tais como capacitação profissional plena, profilaxia de zoonoses aos capatazes e crescimento das diretrizes do 

bem-estar animal. 
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Resumo:  

Ao nascer, os leitões não possuem seu sistema de termorregulação desenvolvido, criando assim o hábito de se 

aglomerarem ao redor da mãe em busca de calor. Este fator, juntamente com o erro no planejamento das celas 

maternidades e a negligência de manejadores durante os primeiros dias, faz com que ocorram altas taxas de 

mortalidade por esmagamento em granjas suinícolas. : Avaliar o percentual de mortalidade de leitões por 

esmagamento dentro de uma granja de suínos no Estado do Ceará em sistema convencional de criação. A 

pesquisa foi realizada no período de janeiro a maio do ano de 2021 em uma unidade produtora de leitões (UPL) 

na cidade de Maranguape - Ceará. O setor de maternidade era convencional com sistema de confinamento em 

gaiolas e as instalações eram abertas nas laterais com controle de uso de cortinas, sendo fornecidos 

escamoteadores para os leitões. A amostra correspondeu a 1.209 fêmeas do setor de maternidade com média 

de 15,75 leitões nascidos/fêmea/parto e de 14,02 leitões nascidos vivos/fêmeas/parto. A taxa de mortalidade 

por esmagamento foi avaliada através do software de gestão Agriness S2. Em relação a tabulação dos dados, 

foi realizada a análise descritiva para a identificação da participação percentual da característica avaliada. 

Resultados e Discussão: A principal causa de mortalidade na granja foi o esmagamento, com um percentual 

de 27,29% das causas de mortalidade total de leitões. Os casos de esmagamento são mais frequentes quando 

há falha na estrutura dos alojamentos das matrizes como, ausência dos escamoteadores para os leitões ou 

temperatura inadequada, fazendo com que esses leitões busquem regular sua temperatura corporal se 

aglomerando junto à fêmea. Além disso, leitões menores e de baixa vitalidade não são capazes de se deslocar 

com maior rapidez para longe da mãe. Estudos com o objetivo de avaliar os diferentes efeitos na maternidade 

convencional e climatizada sobre o índice de mortalidade por esmagamento apontaram que os maiores 

números de leitões mortos por este motivo estão inseridos em sistemas de maternidade convencional, visto que 

há uma maior variação de temperatura. Um ambiente climatizado e equipado com escamoteadores oferece um 

maior grau de bem-estar aos animais, além de diminuir os índices de morte por esmagamento, como o recente 

sistema balance. Além disso, é necessária uma melhor capacitação e atenção dos manejadores principalmente 

durante os primeiros dias pós-parto. 
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Resumo:  

A leira estática é uma alternativa eficiente para a compostagem de resíduos que possuem alta carga 

contaminante pois reduz os riscos de manipulação, no entanto, com a preocupação de limitação de aeração no 

interior da pilha. Sendo assim, a aeração forçada pode ser uma alternativa, para suprir a demanda de oxigênio 

ao longo do perfil enleirado. O objetivo do trabalho foi avaliar a temperatura e o potencial hidrogeniônico 

durante a compostagem dos resíduos de pescado em leiras estáticas utilizando a aeração forçada, durante duas 

estações do ano. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2, nas 

condições com e sem aeração e nas estações de inverno e verão, com parcela subdividida no tempo (50, 70 e 

90 dias de compostagem) com três repetições (leiras). As leiras foram formadas em camadas, intercalando o 

resíduo de pescado e o agente volumoso na proporção de 3:1, respectivamente. Para a aeração foram inseridos 

tubos de PVC perfurados ao longo do comprimento entre as camadas, possibilitando assim a condução do ar 

por todo perfil da leira. O período total de compostagem foi de 90 dias, com revolvimentos aos 50 e 70 dias, 

sendo diariamente mensurada a temperatura nas leiras. No material inicial, aos 50, 70 e 90 dias foram coletadas 

amostras de todas as leiras para determinar os valores de pH. A temperaturas das leiras de compostagem 

permaneceu em fase termofílica (acima de 45º C) durante a maior parte do processo, sendo as temperaturas 

médias desenvolvidas durante o inverno de 47,2 e 45,3°C em leiras aeradas e não aeradas, e de 47,2 e 45,3°C 

durante o verão, em leiras recebendo ou não aeração. Independente da estação do ano em que se realizou a 

compostagem, houve efeito de reaquecimentos das leiras, com alcance e manutenção de temperaturas 

termofílicas, após os revolvimentos aos 50 e 70 dias. Durante maior parte do processo de compostagem o pH 

permaneceu em faixa alcalina independente do uso da aeração e da estação do ano. Houve um aumento do pH 

nos primeiros 50 dias de compostagem, diminuindo e se estabilizando no final dos 70 dias na faixa de 7,0 a 

8,0. A utilização da aeração melhora a eficiência do processo de compostagem, no entanto, não houve diferença 

entre as estações do ano, além disso com os revolvimentos houve a persistência da temperatura em faixa 

termofílica, assim como pH indicando que esse manejo é necessário durante a compostagem em leiras estáticas, 

independente da aeração. 
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Resumo:  

A inclusão da monensina nas dietas de bovinos leiteiros melhora a produtividade e o desempenho animal, 

promovendo maior eficiência alimentar por meio da modulação ruminal, porém pode provocar alterações do 

ambiente ruminal, que irá persistir na excreção de dejetos, limitando o tratamento e aproveitamento desses 

resíduos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da monensina na compostagem dos dejetos, por meio de 

diferentes inclusões na dieta dos animais (0, 9, 18, 27 e 36 mg/kg de matéria seca ingerida) e duas condições 

de separação física (dejetos peneirados (P) e não peneirados (NP)). Os animais foram separados 

individualmente, sendo a coleta dos dejetos diária, por meio da raspagem do piso das baias. Seguido a coleta, 

para a condição peneirada, efetuou-se a diluição dos dejetos em água e utilizou-se peneira com malha de 2mm, 

sendo o material retido reservado para a compostagem. Após essa separação, os dejetos P e NP foram 

colocados em bolsas de nylon, com capacidade de 80 g de material fresco, sendo utilizadas 3 bolsas para cada 

dose de monensina, condição de peneiramento e tempo de avaliação da compostagem (0, 5,10, 15, 20, 30, 40, 

50, 70 e 90 dias). As bolsas foram acondicionadas no interior de uma leira de compostagem com capacidade 

de 1000 kg de dejeto. Segundo as doses de monensina, peneiramento e tempos de avaliação, foram realizadas 

10 coletas, sendo retiradas 3 bolsas por cada condição e em cada coleta, para avaliação das reduções de sólidos 

totais (ST) e voláteis (SV), além da temperatura que foi mensurada por 90 dias. A temperatura da leira 

permaneceu em fase termofílica nos primeiros 18 dias, sendo o pico de temperatura (57,72ºC) alcançado logo 

no primeiro dia do processo. As maiores degradações de ST e SV (p<0,05) aos 5 dias ocorreram no tratamento 

controle e para a dose de 9 mg de monensina/kg de MS (17,5, 12,7, 19,8 e 20,0% nas condições P e NP, 

respectivamente) para ST e (18,8, 16,3, 22,8, 23,2%) nas condições P e NP para SV. A maior concentração de 

monensina resultou em um substrato mais resistente a degradação no período inicial de compostagem, porém 

após os 5 dias de compostagem, as degradações foram mais intensas nos substratos com 18, 27 e 36 mg de 

monensina. As doses de monensina e peneiramento influenciaram as degradações de sólidos no início da 

compostagem, porém, no decorrer do processo as degradações foram similares em todas condições, sendo 

recomendando a compostagem dos resíduos bovinos alimentados com monensina.  
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Resumo:  

A avicultura caipira é muito praticada por produtores do semiárido, tendo em vista a busca por produtos de 

boa qualidade e menor custo de produção. O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica de 

80 aves para corte criadas por uma agricultora de Quiterianópolis- CE no período de 02/01 a 28/03 de 2021, 

totalizando 85 dias. Realizou-se um levantamento dos custos inerentes à construção do galpão, aquisição de 

equipamentos e insumos. Para encontrar o custo de oportunidade do capital ((Vi + Vf)/2) x r), considerou-se 

"r" uma taxa de juros de 10%. Para o cálculo da depreciação dos equipamentos, utilizou-se o método linear 

((Vi - Vf)/n). O valor final (Vf) foi calculado mediante a equação Vi x (1 - i)n , onde "i" é a taxa de depreciação. 

No tocante às variáveis mencionadas, os resultados foram divididos pelo total de dias do ano e multiplicados 

por 85, que corresponde ao ciclo produtivo das aves. Para a mão de obra, considerou-se o valor da Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP), sendo R$ 800,00 mensais. Na avicultura a agricultora dedicou, em média, 4h/dia, 

o que totaliza um custo com mão de obra de R$ 569,50. Posteriormente, foram calculados o Custo Operacional 

Efetivo (COE); o Custo Operacional Total (COT); e o Custo Total (CT). Realizou-se a pesagem de 20 aves de 

forma aleatória, obtendo-se um peso médio de 3Kg/ave ao final do ciclo, sendo o preço de venda R$ 14,00/Kg. 

Assim, os seguintes indicadores econômicos foram calculados: Receita Bruta (R$ 3360), Custo Total Médio 

(R$ 6,63), Relação Benefício/Custo Total (R$ 2,11), Ponto de Nivelamento (~114 Kg), Margem Bruta (R$ 

1850,40), Margem Líquida (R$ 1794,85) e Lucro (R$ 1768,45). A produção mostrou-se viável, pois foi gerada 

uma receita bruta maior que os Custos Operacionais e Total. Ademais, o Custo Médio é inferior ao valor de 

venda por Kg. Tem-se uma boa relação beneficio/custo, pois para cada R$ 1,00 investido gera-se uma receita 

de R$ 2,11. A produtora precisaria vender 114 Kg para cobrir os custos totais, mas a mesma superou essa 

necessidade, produzindo 240 Kg. As margens Bruta e Líquida mostraram que a atividade se remunerou e 

conseguirá se expandir no longo prazo. Pode-se afirmar, também, que houve lucro do exercício, o que estimula 

a continuidade do sistema produtivo. Conclui-se que a avicultura caipira é uma atividade que gera rentabilidade 

e que contribuiu, expressivamente, para o desenvolvimento econômico da agricultora em questão. 

Palavras-chave: : Economia rural; Extensão rural; Desenvolvimento local; pecuária; agroecologia 
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Resumo:  

Os recursos hídricos são essenciais para a manutenção da vida e caracterizam-se como um dos elementos mais 

importantes dos sistemas de produção, contribuindo tanto na nutrição como no bem-estar animal. O semiárido 

brasileiro, localizado na região Nordeste do país, tem como principal atividade agropecuária a 

ovinocaprinocultura, uma vez que estes animais apresentam boa adaptação a ambientes quentes e secos. 

Contudo, a irregularidade pluviométrica e a estiagem, associada à ausência de boas práticas de manejo, geram 

quedas no ganho de peso e produção de leite animal, reduz a disponibilidade da água e sua qualidade, como 

alteração de pH, população microbiológica, presença de resíduos orgânicos contaminantes etc. Desta forma, o 

presente trabalho teve como objetivo analisar o fornecimento da água no sistema de produção de caprinos 

leiteiros nos Estados da Paraíba e Pernambuco. A pesquisa foi realizada em 51 propriedades rurais, no ano de 

2020, por equipes de pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos. A escolha das propriedades ocorreu 

através de uma lista disponibilizada pelas cooperativas locais que recebiam leite para processamento e 

comercialização do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Aplicou-se um questionário epidemiológico 

e sanitário em cada propriedade rural, que abordava perguntas sobreos animais, a água, os manejos, tipos de 

resíduos e seu destino. Todos os entrevistados assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para 

participar da pesquisa. Dentre os entrevistados, 66,67% responderam que o fornecimento de água para os 

animais era oriunda de poços, 19,61% de barragens e 15,69% de açudes. O fornecimento de água de rio e 

cisternas teve o mesmo resultado de 9,80%. A análise dos dados evidenciou que a água ofertada aos animais 

deriva de fontes não tratadas e com armazenamento inadequado, o que pode ocasionar doenças para os 

mesmos. O estudo concluiu que as condições de abastecimento da água nos sistemas de produção de pequenos 

ruminantes nordestinos estão baseados em métodos tradicionais, o que torna necessário implantar tecnologias 

aplicadas ao seminárido para melhorara captação e armazenamento de água, como também a aplicação de 

manejos de tratamento das fontes hídricas destinadas ao consumo animal, com condições higiênico-sanitárias 

apropriadas, ser potável, pura e limpa, livre de qualquer tipo de microrganismos, sólidos em suspensão e/ou 

substâncias tóxicas que ocasionam contaminações e doenças. 
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Resumo:  

Os resíduos orgânicos e não orgânicos de origem rural podem afetar o bem-estar antrópico e de todo o 

ecossistema, quando não tratados de forma adequada. Aproximadamente 30 milhões de brasileiros residem em 

zonas rurais e estima-se que apenas 31,6% dessa população dispõe de coleta de lixo à domicílio. Na ausência 

desse serviço, são comuns as práticas da queima do lixo, que libera substâncias tóxicas prejudiciais à saúde e 

ao meio ambiente, o aterramento e o descarte superficial em terrenos baldios, o que resulta em poluição das 

águas, do solo e contaminação das fontes de alimento dos animais locais. Desta forma, o objetivo do presente 

trabalho foi analisar o destino dos lixos nas propriedades criadoras de caprinos leiteiros nos estados da Paraíba 

e Pernambuco. A pesquisa foi realizada em 51 propriedades rurais no ano de 2020. Foram organizadas equipes 

com 5 pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos e a escolha das propriedades realizada atraves de uma 

lista disponibilizada pelas cooperativas da região, que recebia o leite para processamento e distribuição ao 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Aplicou-se um questionário epidemiológico e sanitário em cada 

propriedade, que abordava perguntas sobre os animais, a água, os manejos, tipos de resíduos e seu destino. 

Todos os entrevistados assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. 

Dentre os entrevistados, 58,82% responderam que não é feito o descarte adequado de animais mortos, e deixam 

a carcaça exposta no ambiente. Com relação as formas de descarte, 25,49% dos respondentes enterram a 

carcaça, enquanto 17,65% queimam a carcaça e 3,92% realizam ambas as técnicas. Com a análise dos dados 

é possível observar que não é realizado de forma adequada o descarte de animais mortos, bem como do lixo 

orgâncio e não orgânico. Essa realidade implica na contaminação dos solos, fontes hídricas e de outros animais, 

domésticos e silvestres. As carcaças de animais mortos tornam-se um risco biológico, tanto para o ser humano 

como animais. É necessário que os rejeitos oriundos de propriedades rurais sejam tratados e descartados 

corretamente. Portanto, conclui-se que é importante a implantação de políticas públicas que conscientizem a 

população rural sobre o manejo de descarte adequado dos rejeitos, bem como disponilizar serviços de coleta e 

tratamento do lixo mais eficientes, uma vez que isso evita a poluição ambiental, acidentes e o desenvolvimento 

de doenças. 
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Resumo:  

Os sistemas de produção de pequenos ruminantes nas regiões semiáridas, baseiam-se no uso da vegetação 

nativa da região. No entanto, a sazonalidade do período chuvoso em conjunto com as secas periódicas, limitam 

a oferta de forragens e, consequentemente, a disponibilidade de nutrientes aos animais. Desta forma, objetivou-

se avaliar o desempenho de ovinos mantidos em sistemas de integração lavoura pecuária no bioma Caatinga. 

O experimento foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada, em Serra Talhada, PE. Foram utilizados 24 cordeiros não castrados sem padrão racial definido, com 

aproximadamente seis meses de idade e peso corporal inicial médio de 25 kg. Utilizou-se o delineamento 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos (sistemas de integração) e seis repetições (ovinos). Os dados, 

por meio do pacote estatístico Statistical Analysis Sistems, foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, considerando os três sistemas de integração lavoura 

pecuária no bioma Caatinga: 1) vegetação nativa da Caatinga mais o algodão herbáceo (cultivar BRS Aroeira); 

2) vegetação nativa da Caatinga mais o milho (cultivar BRS Catingueiro); 3) vegetação nativa da Caatinga 

mais o feijão (cultivar caupi); e um tratamento controle, ou seja, apenas com a vegetação nativa da Caatinga. 

Os animais mantidos em sistema de integração com feijão, apresentaram maiores (P<0,05) ganho de peso total 

e ganho médio diário. O sistema de integração com pode ser uma prática de manejo eficiente para manipular 

a estrutura da vegetação otimizando o desempenho de ovinos. Desta forma, recomenda-se o sistema de 

integração vegetação nativa da Caatinga mais o feijão (cultivar caupi) para otimizar o desempenho de ovinos 

no semiárido. 
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Resumo:  

Na dieta de vacas leiteiras é comum o uso de monensina como ionóforo, com o objetivo de promover maior 

eficiência alimentar e elevar o desempenho produtivo. Apesar dos benefícios da monensina há certas 

implicações em relação ao seu uso por conta das elevadas concentrações presentes nos dejetos excretados, o 

que pode limitar a eficiência dos processos biológicos de reciclagem. O objetivo da pesquisa foi avaliar a 

excreção e composição dos dejetos de vacas leiteiras alimentadas com doses crescentes de monensina na dieta. 

Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, contendo cinco dietas com concentrações de: 0, 9, 18, 

27 e 36 mg de monensina/ kg de matéria seca ingerida (IMS), constando de 6 animais como repetição e 4 dias 

de coleta, após o período de adaptação. Os animais foram alojados em baias individuais, onde receberam a 

dieta com 50% de alimento volumoso (feno de aveia) e 50% de concentrado, a base de milho, farelo de soja e 

núcleo mineral vitamínico, sendo realizado o controle das quantidades de alimento consumido e massa de 

resíduos excretada. A coleta dos dejetos produzidos foi realizada diariamente por raspagem do piso das baias, 

sendo a massa homogeneizada, pesada e então amostrada. Nos dejetos foram determinados os teores de sólidos 

totais (ST), sólidos voláteis (SV), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e 

nitrogênio (N), realizando-se então a relação entre a excreção desses constituintes e a IMS. Foi observado 

efeito significativo (p<0,05) da inclusão da monensina na dieta sobre as excreções de ST, SV, FDN, FDA e N 

em relação a IMS. A inclusão de 36 mg de monensina /kg de MS na dieta ocasionou em menor (p<0,05) 

excreção de ST, sendo de 35,7% da IMS. Conforme se elevou a concentração de monensina na dieta dos 

animais houve um decréscimo nas excreções de SV. A inclusão de 9 mg/kg de MS resultou em menores 

(p<0,05) excreções de FDN e FDA, sendo essas excreções de 16,17 e 8,25%, respectivamente. No entanto, a 

maior inclusão de monensina na dieta (36 mg/kg de MS) elevou a excreção de N nos dejetos, sendo de 0,9% 

da IMS. A inclusão da monensina na dieta influencia as quantidades de nutrientes excretadas por bovinos 

leiteiros, elevando-se a excreção de N e reduzindo a dos constituintes sólidos e fibrosos nos dejetos. 
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Resumo:  

Durante a filetagem do pescado ocorre elevada geração de resíduos, sendo a compostagem uma forma 

adequada para a reciclagem desse descarte. No entanto, como somente o material que provém de condenação 

deve ser destinado a compostagem, é essencial que as pilhas sejam conduzidas de forma estática, sem que 

ocorra manipulação do conteúdo em degradação. Nessa condição de compostagem, a aeração assume maior 

importância, a fim de que haja oxigenação em todo o perfil da leira e, permitindo a retirada do material 

poluente, e garantindo a qualidade do composto final. A pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar a 

qualidade do composto gerado a partir dos descartes de pescado com o uso da aeração forçada e conduzida em 

duas estações do ano. As leiras de compostagem foram formadas em camadas, intercalando resíduos de 

pescado e agente volumoso, na proporção de 3:1, respectivamente. Para as leiras que receberam aeração foram 

inseridos canos de PVC entre as camadas de resíduos, sendo estes perfurados, permitindo a injeção de ar com 

o fluxo de 0,6 L.kg.SV-1.min-1. O processo de compostagem foi conduzido no inverno e no verão, com duração 

de 90 dias, sendo ao final do período coletadas amostras para avaliar os teores de macronutrientes: nitrogênio 

(N), fósforo (P), potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca) e enxofre (S) e dos micronutrientes: manganês (Mn), 

ferro (Fe), cobre (Cu) e boro (B). As concentrações de N, K, Mg e S foram maiores (p<0,05) no composto 

gerado na estação do verão, sendo essas concentrações de 30,42, 11,83, 3,06 e 5,16 g.kg-1 respectivamente, já 

no inverno essas concentrações foram de 27,11, 7,75, 2,39 e 2,77 g.kg-1 respectivamente. Os micronutrientes 

também tiveram maiores concentrações na estação do verão independente do uso da aeração forçada, as 

concentrações foram de 199,14, 930,66, 11,16 e 8,46 g.kg-1 para Mn, Fe, Cu e B respectivamente, já no inverno 

as concentrações foram de 133,43, 855,60, 9,75 e 7,64 g.kg-1 para Mn, Fe, Cu e B respectivamente. O uso da 

aeração forçada não influenciou as concentrações de macro e micronutrientes, somente favoreceu as perdas de 

N que não é algo desejável, assim esse recurso pode ser utilizado parcialmente nas leiras ou até mesmo 

dispensado, recomendando assim a aeração natural durante a compostagem. 
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Resumo:  

Apesar de a atividade agropecuária ser uma das maiores atividades geradoras de divisas para o Brasil, ela traz 

consigo um forte viés poluidor, entre outros motivos, pelo lançamento de efluentes do seu efetivo pecuário ao 

meio ambiente. Porém, quando bem direcionados, estes podem ter seu impacto minimizado e ainda gerar 

energia por meio da sua digestão anaeróbica, produzindo o biogás. Não muito diferente é no Estado do Ceará, 

o qual também tem um grande e diversificado rebanho gerador de dejetos de grande potencial poluidor. 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo prospectar o potencial de geração de energia elétrica cearense 

pelo aproveitamento dos dejetos do seu efetivo pecuário se utilizados para produção de biogás. Para tal, foi 

primeiramente estimado o total de dejetos produzidos diariamente pelos rebanhos bovinos, equinos, suínos, 

ovino-caprinos e de aves do Estado, utilizando, como base para cálculo, os dados referentes ao último Censo 

Agropecuário (ano base de 2017). Após essa etapa, eram aplicadas fórmulas matemáticas específicas adaptadas 

da literatura para se estimar o potencial de conversão dos dejetos em produção de biogás para cada tipo de 

rebanho estudado, seguindo na transformação dessa produção em metano e depois sua conversão para energia 

elétrica. Os resultados revelaram uma estimativa potencial de geração de energia elétrica de 770.550.360,6 

kWh para o ano de 2017, sendo o rebanho bovino o maior responsável por esse valor. Sendo assim, tem-se que 

o biogás gerado pelo aproveitamento dos dejetos de todo rebanho cearense estudado seria capaz tornar a zona 

rural do Estado do Ceará 63.95% autossuficiente em energia elétrica, permitindo abastecimento potencial de 

234.523,48 propriedades ou 610.095 habitantes do Estado do Ceará tendo como base os dados de consumo 

médio apontados pelo Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017. Além disso, foi estimado um valor de R$ 

214.536.631,40 proveniente dos dejetos do efetivo pecuário estudado manejados em biodigestores que 

potencialmente poderiam ser aproveitados como crédito de energia. Portanto, conclui-se que o aproveitamento 

dos dejetos oriundos da atividade pecuária do Estado do Ceará teria a capacidade de gerar uma alta quantidade 

de energia limpa desde que esses fossem captados e direcionados para uma produção de biogás, e, como 

consequência, evitar-se-ia a emissão de dejetos e Gases do Efeito Estufa (GEEs) ao meio ambiente. 
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Resumo:  

u-se avaliar a viabilidade econômica da substituição do farelo de milho por quirera de arroz na dieta de cabras 

lactantes. Foram utilizadas 8 cabras mestiças com aptidão leiteira, recebendo ração composta de feno e 

concentrado, os tratamentos consistiram de: 0%, 33,3%, 66,7% e 100% de substituição do milho por de quirera 

de arroz no concentrado. O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino (4 × 4), quatro períodos 

e quatro tratamentos, sendo utilizados dois quadrados simultâneos com quatro animais cada (CEUA: 005-

2016). A análise econômica dos tratamentos fundamentou-se no cálculo da margem bruta (MB), a taxa de 

retorno (TR), ponto de nivelamento (PN), margem de segurança (MS) e receita bruta (RB). A RB foi gerada a 

partir da venda do leite produzido e foram considerado custos com alimentação, vermifugação e mão-de-obra, 

estes foram obtidos multiplicando-se o valor unitário de cada insumo pela quantidade consumida em cada 

tratamento, sendo apresentados os valores médios por animal, referentes a 20 dias (5 dias de colheita x quatro 

períodos). Apenas o tratamento com 0% de substituição apresentou MB positiva de R$ 5,40, mostrando que a 

curto prazo a atividade tem retorno financeiro já os demais tratamentos apresentaram valores negativos, fato 

ocorrido pela redução na produção de leite dos animais recebendo os tratamentos com quirera, no entanto, a 

substituição promoveu redução de até 9% nos custos. De acordo com a TR os tratamentos com quirera tiveram 

valores negativos, reflexo da MB, entretanto, o tratamento com 33,3% de substituição apresentou maior 

prejuízo de R$ -0,12. O PN indicou que para a utilização do tratamento 0% os animais têm que apresentar uma 

maior produtividade para tornar-se rentáveis, já para os tratamentos com substituição esse número reduziu 

gradativamente registrando menor valor, R$ 10,34, para 100% de substituição. Devido aos altos valores dos 

ingredientes tradicionais utilizados para a alimentação animal, há ocorrido a busca de alternativas para suprir 

tanto as necessidades nutritivas dos animais quanto possibilitar a viabilidade econômica dessas práticas. Os 

resultados indicam que a substituição do farelo de milho na dieta de cabras lactantes, resultaram na redução da 

produtividade do leite, mas a quirera promoveu redução nos custos da alimentação, portanto é recomendado a 

utilização desse produto na dieta de cabras não lactantes pois proporcionou queda na produção de leite. 
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Resumo:  

A compostagem dos resíduos de pescado pode ser beneficiada com o uso da aeração forçada, tendo assim 

melhor destruição de ar dentro da leira e consequentemente uma ação mais efetiva dos microrganismos, que 

irá ocasionar em maiores degradações dos constituintes orgânicos. A pesquisa teve como objetivo avaliar a 

utilização da aeração forçada na degradação dos constituintes orgânicos durante a compostagem dos resíduos 

de pescado em duas estações do ano. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 2x2 representado pela aeração (com e sem) e conduzido em duas estações do ano (inverno e verão), 

com parcela subdividida no tempo, representada pelos dias de revolvimentos (50, 70 e 90), constando de 3 

repetições (leiras). Foram realizados dois revolvimentos, aos 50 e 70 dias de compostagem e finalizado o 

processo aos 90 dias, sendo nesses revolvimentos coletadas amostras para avaliação da degradação dos 

constituintes orgânicos que foram os sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV), carbono (C), e nitrogênio (N). 

As maiores degradações (p<0,01) dos constituintes orgânicos ocorreram na presença da aeração forçada 

independente da estação avaliada, essa degradação foi mais efetiva principalmente nos primeiros 50 dias de 

compostagem, sendo que neste período a redução de ST já se encontrava em 83,66% do total reduzido nas 

leiras que receberam aeração enquanto as não aeradas atingiram a redução de apenas 45,5% nesse período na 

estação de inverno. O carbono teve redução de 77,77 e 76,33% do total reduzido no verão e inverno 

respectivamente quando se utilizou a aeração forçada nas leiras, porém essa redução foi de 59,24 e 67,82% 

para o inverno e verão, respectivamente nas leiras não aeradas. As reduções de SV foram igualmente 

influenciadas (p<0,01) pela aeração e estação do ano, tendo maiores reduções em leiras aeradas na estação do 

verão. A presença da aeração resultou em maiores reduções (p<0,01) de N para as duas estações avaliadas, 

sendo que aos 50 dias a redução de N já se encontrava em 70,32 e 71,87% para o inverno e verão 

respectivamente. A aeração forçada eleva as degradações dos constituintes orgânicos durante a compostagem 

dos resíduos de pescado, independente da estação do ano, porém favorece as perdas de N, para isso recomenda-

se a utilização de aditivos que retenham esse componente para se ter um composto de qualidade, assim é 

possível usar a aeração forçada na compostagem para melhorar o processo sem perder N. 
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Resumo:  

O peso da carcaça quente é um diferencial pois em muitos frigoríficos do Brasil os produtores são pagos por 

quilo da carcaça obtida logo após o abate. O peso da carcaça fria é fundamental para o abatedouro, quanto 

maior a produção de carcaça fria maior a remuneração do abatedouro.u -se com este trabalho avaliar a 

influência de sistemas de confinamento e semiconfinamento sobre as características quantitativas da carcaça 

de bovino através de avaliações de rendimento de carcaças e mensurações de pesos por perda de resfriamento, 

foram avaliados 24 animais zebuínos da raça Nelore (Bos taurus indicus) oriundos de dois sistemas de 

terminação ambos em fazendas comerciais do estado de Roraima. Adotou-se o delineamento inteiramente 

casualizado com 2 tratamentos e 12 repetições por tratamento as médias foram comparadas por teste F, por 

meio do software estatístico Sisvar. No confinamento os animais receberam dieta à base de volumoso (silagem 

de milho), concentrado e suplementação proteica/energética de alto consumo em três refeições/dia em cochos 

de concreto, permaneceram por um período de 90 dias até alcançarem média de 500 à 550 kg de peso vivo 

com idade entre 24 à 30 meses e inteiros.No semiconfinamento os animais permaneceram com oferta de 

volumoso das pastagens com piquetes rotacionados, ração balanceada com arraçoamento a base de 1,5% do 

peso vivo/animal e suplementação proteica/energética de alto consumo dispostos em cochos de plásticos , 

permaneceram até alcançar média de peso entre 500 a 600 kg e idade variando entre 24 a 30 meses para os 

bovinos oriundos da cria da própria fazenda e 30 a 36 meses para os de compra na fase de recria todos 

castrados.Obteve o peso vivo de cada bovino na propriedade e após o abate no frigorífico coletou-se o peso da 

carcaça quente Individualmente, posteriormente foram transferidas para a câmara fria onde permaneceram por 

24 horas em temperatura controlada a 4ºC e submetidas à pesagem obtendo o peso da carcaça resfriada. Foram 

calculados o rendimento de carcaça quente e perda de peso ao resfriamento. Observou-se uma perda de peso 

ao resfriamento em bovinos inteiros oriundos do confinamento (0,89 ± 0,15 %) .O rendimento de carcaça 

quente para animais inteiros confinados foi de (52,45 ± 3,61 %) e para o rendimento de carcaça quente dos 

animais castrados proveniente do semiconfinamento foi de (53,87 ± 1,84 %). Os rendimentos de carcaça quente 

ficaram abaixo da média em ambos os sistemas de produção. Conclui-se que bovinos castrados terminados em 

semiconfinamento apresentam menores perdas no resfriamento da carcaça que bovinos inteiros terminados em 

confinamento. 
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Resumo:  

O peso da carcaça quente é uma mensuração muito importante, pois em muitos frigoríficos do Brasil os 

produtores são pagos por quilo da carcaça obtida logo após o abate. Já o peso da carcaça fria é fundamental 

para o abatedouro, pois quanto maior o peso da carcaça fria maior a remuneração do abatedouro. u-se com este 

trabalho avaliar a influência de diferentes sistemas de produção sobre as características quantitativas da carcaça 

de bovinos através de avaliações de rendimento de carcaça e mensurações de perda de peso ao resfriamento. 

Foram avaliados 24 animais da raça Nelore (Bos taurus indicus) oriundos de dois sistemas de terminação 

ambos em fazendas comerciais do estado de Roraima. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado 

com 2 tratamentos e 12 repetições por tratamento. As médias foram comparadas pelo teste F, por meio do 

software estatístico Sisvar. No confinamento, animais inteiros receberam silagem de milho, concentrado e 

suplementação proteico/energética de alto consumo em três refeições/dia por um período de 90 dias até 

alcançarem 500 a 550 kg de peso vivo médio com idade entre 24 a 30 meses. No semiconfinamento, animais 

castrados permaneceram em pastagens de piquetes rotacionados, recebendo ração balanceada (1,5% do peso 

vivo) e suplementação proteico/energética de alto consumo até alcançarem entre 500 a 600 kg de peso vivo 

médio e idade variando entre 24 a 30 meses para bovinos oriundos da própria fazenda e 30 a 36 meses para os 

de compra na fase de recria. Obteve-se o peso vivo de cada bovino na propriedade e logo após o abate no 

frigorífico, coletou-se o peso da carcaça quente individualmente que posteriormente foram transferidas para 

câmara fria onde permaneceram por 24h em temperatura controlada a 4ºC e submetidas à pesagem e obtendo-

se o peso da carcaça resfriada e a perda de peso ao resfriamento. O rendimento de carcaça quente para animais 

inteiros confinados foi de (52,45±3,61%) e para o rendimento de carcaça quente dos animais castrados e em 

semiconfinamento foi de (53,87±1,84%). Observou-se uma perda de peso no resfriamento em bovinos inteiros 

oriundos do confinamento (0,89±0,15%) superior ao encontrado em animais castrados em semiconfinamento 

(0,54±0,10%). Conclui-se que bovinos castrados terminados em semiconfinamento apresentam menores 

perdas por resfriamento de carcaça que bovinos inteiros terminados em confinamento. 
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Resumo:  

A criação industrial de suínos é incessantemente questionada pela sociedade, em virtudes dos impactos 

ambientais causados pelos resíduos produzidos. Todavia, existem estratégias para tratamento e descarte 

adequado destes, como é o caso da biodigestão e da compostagem. Esse trabalho teve como finalidade analisar 

a percepção dos consumidores da cidade de Fortaleza (CE) acerca do impacto das granjas suinícolas sobre o 

meio ambiente. As entrevistas foram realizadas durante o período de maio a agosto de 2021, com o método 

"survey", comum em pesquisas de opinião pública de mercado e pesquisas sociais. Neste, há realização de uma 

entrevista na qual várias perguntas relacionadas ao tema estudado são feitas aos participantes por meio da 

aplicação de um questionário estruturado com perguntas fechadas obrigatórias para obter padronização na 

coleta de dados. Visto que a pesquisa foi realizada durante o período da pandemia, os questionários foram 

aplicados por meio digital utilizando a ferramenta Google Forms. O estudo apresentou caráter descritivo e 

quantitativo. A análise de dados foi realizada com a quantificação dos questionários, para o qual foi aplicado 

o método de tabulação simples, ou seja, contagem simples da frequência de cada categoria. Foram 

entrevistadas 150 pessoas residentes em Fortaleza (CE). De acordo com os resultados, 43% dos entrevistados 

acredita que as granjas de suínos contribuem para a poluição do meio ambiente, enquanto 45% não opinou por 

não ter conhecimento suficiente sobre a criação e 12% afirmou não haver impactos. Os principais motivos 

relacionados aos impactos sobre o meio ambiente relatados na pesquisa foram a ausência ou tratamento 

inadequado de dejetos suínos (58,4%) e a liberação de gases de efeito estufa (13,8%). Apenas 48% dos 

entrevistados sabia da possibilidade de aproveitamento dos dejetos suínos após tratamento adequado. Dentre 

os que sabiam dessa possibilidade, apenas 19,3% afirmaram conhecer os métodos. A compostagem foi o meio 

de tratamento mais conhecido como forma de reaproveitar os dejetos. Aproximadamente 14% do público dessa 

pesquisa acredita que as granjas não utilizam nenhum sistema de tratamento de dejetos. Os resultados 

evidenciam a importância de ampliar a divulgação sobre as tecnologias existentes de tratamentos de dejetos 

na suinocultura, sobre o uso destas tecnologias pelas granjas e sobre produção de fertilizantes seguros a partir 

desse processo. 
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Resumo:  

O Turismo de base comunitária (TBC) é destaque em áreas de conservação ambiental. Essa atividade turística 

tem como princípios a conservação da biodiversidade local e a equidade social. O TBC mostra-se como uma 

opção viável para o uso sustentável dos recursos ambientais, sociais e econômicos dessas localidades, uma vez 

que colabora para a redução da pobreza - gerando novos empregos e renda para a população local. O presente 

trabalho se justifica dado que a produção animal local é essencial para a gastronomia do TBC, uma vez que é 

daí que vem o abastecimento de restaurantes e pousadas que atendem os turistas. Partindo disso, a pesquisa 

objetivou analisar a compatibilidade entre a produção animal do território rural dos Lençóis Maranhenses, 

especificamente em Santo Amaro do Maranhão, e o turismo de base comunitária dessa região. O instrumento 

utilizado na pesquisa foi um questionário semiestruturado voltado para a análise do perfil socioeconômico e 

da criação animal de cada família. Foram aplicados 41 questionários nos povoados de Barra, Satuba e Buritizal. 

Sobre as atividades produtivas, as com maior destaque foram a agricultura e a pecuária, somando 88% da 

amostra. No que se refere à criação de animais, ao todo, foram contabilizados 1762 animais pertencentes às 41 

famílias da amostra. Em sua maioria são aves (galinha e pato), somando 60,8% dos animais, seguidas de suínos 

com 18,7% e ovinos/caprinos com 12,2%. A bovinocultura (98 cabeças) também foi encontrada na região, mas 

sem grande expressividade, pois esse número é concentrado na mão de poucos produtores. O pouco 

desenvolvimento da bovinocultura deve-se à geografia da região, pois em áreas arenosas a plantação de 

gramíneas para a alimentação desses animais é mais difícil. As instalações são rudimentares, com a matéria- 

prima para a sua construção sendo oriunda da própria região. Ainda, a maioria dos animais são criados em 

regime semi-intensivo ou extensivo, com pouca tecnificação. Em relação à pecuária, todos os entrevistados 

relataram que não pensam em desistir da atividade, pois é dela que vem a alimentação diária. De acordo com 

os resultados obtidos pode-se concluir que as culturas trabalhadas na zona rural de Santo Amaro do Maranhão 

apresentam como principal característica a produção animal voltada para subsistência, com a comercialização 

de seus excedentes em alguns momentos. Assim sendo, nota-se que a criação é pequena e não suficiente para 

atender a gastronomia turística da rota.  
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Resumo:  

Os búfalos são animais extremamente rústicos e apresentam alta capacidade de adaptação, podendo sobreviver 

em diversos ambientes, com grandes variações de clima, relevo e vegetação. A bubalinocultura comercial é 

caracterizada pela criação do búfalo doméstico que é um animal altamente adaptado para a inserção na cadeia 

agroindustrial do leite e da carne. A cadeia produtiva do leite e da carne é constituída por uma sequência de 

operações interdependentes que têm por objetivo produzir, modificar e distribuir um produto. Este trabalho 

teve como objetivo entender o perfil da bubalinocultura como atividade agropecuária frente a uma realidade 

socioeconômica vivenciada no município de Viana-MA. O trabalho foi realizado com produtores de bubalinos, 

que foram localizados com base nas informações de varejistas e consumidores. Foram identificados 20 

criadores distribuídos no município. Todos caracterizados como pequenos médios e grandes produtores. 

Também, a amostra contou com 10 varejistas e 50 consumidores finais e a pesquisa foi feita através da 

aplicação de questionários. Os resultados mostraram que o setor produtivo, é composto por bubalinocultores 

operando predominantemente em regime familiar, de forma extensiva e com baixo nível de tecnologia. No 

seguimento do varejo, observou-se a dificuldade em adquirir produtos derivados da bubalinocultura no 

município, principalmente, produtos lácteos para comercializarem em seus estabelecimentos, pois falta 

qualificação e incentivo para o produtor ou outro agente da cadeia, trabalharem no processamento do leite ou 

da carne. Entre os consumidores pode-se perceber que apesar da população do município consumir a carne e 

o leite de búfalo, ainda preferem os produtos bovinos. No caso da carne, todos os criadores vendem os animais 

vivos. 60% dos produtores comercializam para açougues, 30% para feirantes e 10% para frigorífico, portanto, 

nenhum vende direto para o consumidor final. Quanto ao destino do leite, 70% dos produtores consomem e 

30% vendem o leite produzido para o consumidor final e/ou vendedores de leite, doce e queijo, estes últimos 

feitos de forma artesanal e clandestina. Conclui-se com este trabalho que a cadeia produtiva da bubalinocultura 

do município de Viana é de baixo nível tecnológico e de organização. Necessitando estabelecer sistemas de 

apoio aos produtores por meio de órgãos governamentais e/ou não governamentais para financiar e aumentar 

a produção e comercialização de carne e leite. 
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Resumo:  

A bubalinocultura comercial é caracterizada pela criação do búfalo doméstico, é um animal altamente adaptado 

para a inserção na cadeia agroindustrial do leite e da carne. As cadeias produtivas agroindustriais englobam as 

atividades de apoio à produção agropecuária dentro da fazenda, armazenamento, beneficiamento, 

transformação industrial e a distribuição de do produto até o consumidor final. Este trabalho teve como objetivo 

identificar os principais gargalos da atividade e sugerir soluções para os problemas encontrados no município 

de Viana - MA. Não foi encontrado nenhum registro de bubalinocultores do município na Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), tampouco na Agência Estadual de Defesa Agropecuária 

(AGED). Os produtores foram localizados com base nas informações locais. Foram identificados 20 criadores, 

10 varejistas e 50 consumidores finais. Os dados foram coletados através da aplicação de questionários, visitas 

e conversas informais. As principais dificuldades apontadas foram: a) Preconceito com os búfalos e seus 

subprodutos, pois essa fonte proteica é pouco difundida e permeada de tabus quanto às características; b) Falta 

de assistência técnica e baixo nível tecnológico; c) Falta de estratégias de vendas e de controle dos custos de 

produção; d) Falta de informações sobre os benefícios da carne e do leite. As propostas foram feitas a partir 

das dificuldades relatadas e a ideia foi trazer propostas de melhorias simples e objetivas, a um custo baixo ou 

inexistente, tendo em vista a realidade da cadeia da bubalinocultura de Viana. Conclui-se com este trabalho 

que é preciso estabelecer sistemas de apoio aos produtores por meio de órgãos governamentais e/ou não 

governamentais para o financiamento da produção, aumento da produção e viabilidade de comercialização da 

produção de carne e leite, levando-os a produzirem competitivamente com outros criadores dos mais diversos 

segmentos, incentivar os produtores a participarem de sindicatos, associações de produtores e cooperativas que 

ofereça assistências jurídica, contábil e trabalhista, capacitar os produtores para fazerem o controle dos custos 

e receitas oriundos das atividades e importância do mercado na atividade pecuária, comercialização, regras 

sanitárias, criar formas de incentivar o aumento da demanda do leite e da carne bubalina por meio de uma 

maior disseminação das informações nutricionais, como por exemplo, campanha nas escolas. 
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Resumo:  

A agricultura familiar no município de Presidente Juscelino é responsável por ocupar grande parte da 

população, sendo considerada uma atividade essencialmente de subsistência, com comercialização dos 

produtos excedentes. Nessa perspectiva, com intuito de qualificar o perfil produtivo do local, esse trabalho tem 

como objetivo identificar os pecuaristas das comunidades locais com criação de bovinos, compreender e 

caracterizar as etapas de produção, bem como entender a importância das criações. Na primeira etapa foi 

realizado uma série de pesquisas bibliográficas e pesquisas documentais sobre o município de Presidente 

Juscelino. Em seguida, na segunda etapa foi aplicado questionário semiestruturado com perguntas relacionadas 

ao tema proposto, visando compreender a estrutura disponível e o conjunto de técnicas relacionadas à 

agricultura e pecuária das famílias entrevistadas, bem como avaliar a importância econômica e de segurança 

alimentar desses. A respeito da bovinocultura, sistema de criação de análise, foi relatado por 89,2% (25/28) 

dos entrevistados. Os produtores possuem de 5 até 7 animais em média por propriedade. Nesse âmbito, após a 

explicação dos modelos de criação por parte dos entrevistadores aos produtores, 58,3% dos entrevistados 

relataram que criam os seus animais no modelo extensivo, enquanto 20,8% no modelo semiextensivo e apenas 

um produtor (4,1%) relatou que o seu modelo é intensivo. Além disso, observa-se que os produtores destinam 

a maior parte da sua produção para o autoconsumo e comercializam o excedente. Conclui-se que a pecuária é 

uma atividade de subsistência praticada ao mesmo tempo que realizado o cultivo de gêneros agrícolas na área 

de produção disponível no município de Presidente Juscelino 
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