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CAPÍTULO 1  

CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS NO ENSINO DA ZOOTECNIA 
 

Walter Motta Ferreira1 

 

 
O conceito de zootecnia 
 

 O ensino formal da produção animal nasceu em 1848 na França, com a criação pelo Conde 

de Gasparin, no Instituto Agronômico de Versailles, de uma cadeira destinada ao estudo dos animais 

domésticos como um corpo independente de doutrinas denominada como Zootechnie, Zootecnia no 

português, desligando-se do ensino vigente da Agricultura Geral. Os candidatos às cadeiras de 

professor de Zootecnia deviam expor numa tese, os planos de ensino da matéria que desejavam 

lecionar; desta forma em fins de 1849, um jovem naturalista chamado Émile Baudement, conquistou a 

aprovação unânime dos membros do júri, pelas suas idéias inovadoras, explicando em sua 

dissertação, que a Zootecnia é uma ciência que explica os acontecimentos para constatar os 

fatos: »Dire que la Zootechnie est une science c´est exprimer un voeu et un besoin plutôt que 

constater un fat». Portanto, a Zootecnia deixou de ser somente uma prática que se aprendia com a 

“lida” com o gado, para ser também uma arte ou ciência aplicada que se apreende observando e 

experimentando, conforme definiu Cornevin em 1881. A Zootecnia então entendida como ciência 

complexa deveria evoluir sendo ensinada nas universidades e centros de altos estudos, teve com 

estas idéias se dispersado pelo mundo civilizado.  

A expressão Zootecnia veio inicialmente a ser adotada somente pelos povos de origem latina 

e alemã, porquanto os ingleses (nos países de língua Inglesa o termo foi substituído pela 

nomenclatura Animal Science) e demais povos europeus, e ainda os americanos não a utilizavam, 

nem reconheciam no Zootecnista francês Baudement o primeiro professor da Arte e Ciência da 

criação animal. Na linguagem científica do século XIX e na primeira metade do XX passou-se a 

empregar com mais intensidade o termo Zootecnia, porém, ainda de maneira marginal, como uma 

classe a mais dentro de um grupo de atividades e, quase sempre, com um significado incerto. No 

entanto, como reafirmou Octávio Domingues em seu trabalho “Considerações sobre o ensino da 

Zootecnia”, em 1944, que na Cyclopedia of American Agriculture, (vol. III, pg. 273, de Bailey), 

deparamos o vocábulo Zootechny para designar “o conhecimento, a prática e as indústrias 

concernentes à criação dos animais”. O termo Zootechny para Zootecnia ou o vocábulo 

Zootechnician para indicar Zootecnista são facilmente encontrados em dicionários eletrônicos 

modernos como, por exemplo, no Merriam-Webster On Line Dictionary (http://www.m-w.com/).  

Assim surgidas formalmente na Europa como conseqüência ao impulso dado pela Revolução 

Industrial, as Ciências Agrárias, incluindo a Zootecnia, definiram rapidamente seu objeto de trabalho 

                                                 
1Zootecnista, MSc., DSc., Professor Associado IV do Departamento de Zootecnia da UFMG. 



8 

tanto como Ciências da órbita acadêmica quanto como profissões específicas. Com o surgimento das 

profissões agrárias, nomeadas de agricultura científica e que, aliás, eram bem diferentes aos ofícios 

gerados pela agricultura prática, tentava-se articular os desenvolvimentos regidos nas ciências 

básicas (química, biologia, botânica, zoologia e genética) à solução dos problemas práticos próprios 

das atividades agropecuárias. Alguns autores têm sugerido que a consolidação das Ciências Agrárias 

e de suas profissões associadas, além das novas práticas agrícolas que surgiram a partir de seu 

desenvolvimento, foi possível porque a sociedade européia estava procurando mudanças nas 

técnicas agropecuárias.  

A Zootecnia se insere ludicamente e pretensiosamente como Arte, confundindo-se no 

imaginário humano de melhor compreender e intervir na Natureza, embora a leitura cartesiana 

contemporânea a enquadre como Ciência. Não obstante, sem demérito, pretende mais a Zootecnia, e 

isso já se revelou na sua própria evolução de significado, que como Ciência dedicada ao estudo da 

criação dos animais, tendo em vista a sua produção de bens e serviços para a Sociedade, incluindo a 

industrialização dos mesmos, atinge mais que àqueles animais circunscritos como domésticos, 

permeia os animais úteis ao homem, inscrevendo-se além dos animais de produção ou de interesse 

econômico aos de preservação ou conservação. Pois, definida como Ciência, estuda e revela os 

acontecimentos dos animais sem limites em função do bem-estar do homem.  

 Outro importante aspecto foi considerado na definição de Zootecnia elaborada por Octávio 

Domingues em 1929, que assume ainda uma alta relevância no desenvolvimento desta área de 

conhecimentos nas regiões tropicais do planeta: a adaptação dos animais ao clima. Disse o patrono 

da Zootecnia brasileira: “herdeiros da cultura latina, particularmente da cultura francesa, em ciência, 

nós brasileiros importamos para aqui, inicialmente, as virtudes e também os defeitos da Zootecnia 

criada por Baudement e levada ao apogeu por Cornevin. Daí o embaraço em que ainda nos 

debatemos em considerar uma ”Zootecnia geral” de um lado, e uma ”Zootecnia especial”, do outro, 

como faziam. No caso do Brasil houve um fator, que nos outros casos não teve tanto efeito. Foi o 

fator clima, que influiu notadamente na prática da criação. E só não influiu, decisivamente, na parte 

teórica, porque esta nasceu por transplantação, com a importação de professores e livros europeus, 

ou melhor, franceses ou de cultura francesa. É inegável, todavia, a necessidade de nos 

submetermos, nós teóricos, à imposição do meio, a ponto de precisarmos reformar a Zootecnia na 

sua própria definição. Como conheceis a definição que, a propósito cheguei a formular, baseando-a 

no fenômeno da adaptação. Por que? Nada mais fácil de responder. Porque a adaptação do animal 

doméstico ao meio ambiente, e ainda, a adaptação desse meio no próprio animal, constituem a 

essência de todo o trabalho do criador. Criar animais domésticos, numa região tropical é um esforço 

que gira em torno da adaptação: adaptação do gado ao ambiente criatório, adaptação do meio ao 

animal que deve ser explorado. Então, é lícito ao Zootecnista brasileiro definir a Zootecnia de modo 

diferente do que vem sendo feito pelos Zootecnistas do outro hemisfério, onde o fenômeno da 

adaptação deixou de existir, como um problema a resolver, ou não se apresenta com o relevo que 

deparamos entre nós. Para o Zootecnista brasileiro, ela não é apenas “a ciência da produção e da 

exploração das máquinas vivas”, como a definiu Sanson. Porque para realizar essa tarefa, nas 

regiões como o Brasil, a adaptação vai ser o trabalho primordial e básico, anterior a todos os outros. 
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Daí impor-se uma nova definição para a Zootecnia dos trópicos, e que podemos enunciar nos 

seguintes termos: “É a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a 

adaptação econômica do animal ao ambiente criatório, e deste aquele”. 

 

A universidade brasileira 

 

Para a melhor compreensão do tema proposto neste seminário uma das primeiras questões 

que se põe em manifesto são os desafios que se apresentam à Universidade Brasileira na formação 

de recursos humanos de nível superior que per se impõe outras abordagens fundamentais para seu 

entendimento: a definição do que é universidade no contexto brasileiro, seu papel na sociedade e 

seus próprios desafios institucionais. A segunda questão é o perfil do ensino de Zootecnia ou mesmo 

nas demais ciências agrárias que é ministrado aos nossos jovens e as conseqüentes propostas de 

sua adequação a formação de profissionais preparados para o que nos espera o futuro próximo. A 

terceira seria a imposição de se pensar o III milênio como o início de uma era renovada, porém, 

certamente circunstanciada pela evolução das tensões sociais, que provavelmente afetará 

indistintamente a toda humanidade. 

 As complexidades dessas questões poderiam estar bem pontuadas nas reflexões de 

especialistas, assim se mostrando mais precisas ou pragmáticas. Portanto, a impressão aqui posta 

somente se enquadra como breve inspiração de um cidadão-profissional zootecnista preocupado com 

a conjuntura nacional e mundial bem como com o destino da ciência Zootecnia e da profissão de 

Zootecnista. 

 Explica Roberto Mauro Gurgel, professor da Universidade Federal do Maranhão em um de 

seus belos textos publicado nos Cadernos de Extensão Universitária do Fórum de Pró-reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, nos idos de abril de 1996, o seguinte sobre a 

origem das Universidades: “a primeira Universidade de que se tem notícia é a Universidade de 

Bolonha, oficialmente reconhecida por Frederico Barrosa em 1158, admitindo-se, contudo, que sua 

existência remonta ao ano de 1088, quando Weinicius começa a dar aulas de direito romano ou se 

deve a um professor de nome Peppo, que nos idos de 1076 lecionou direito, sem adquirir grande 

fama. O que caracteriza Universidade desde suas origens é a existência de um sentido de 

corporação, entendida esta como uma comunidade de vida e de interesses. As primeiras 

Universidades congregavam alunos que vinham de diferentes nações e recebiam para formação os 

clérigos, os monges e os leigos e centravam o seu trabalho no estudo, sendo o studium , o local 

fundamental do processo de aprendizado, seguindo a metodologia já anteriormente explorada nas 

escolas monáicas ou episcopais, o método para estudar era composto de momentos onde se 

articulavam o lectio, a quaestia, o reparatio, o disputatio, ao qual se agregavam a composição e a 

representação por via do teatro escola. o lectio -a leitura dos textos - era o momento de teorização 

inicial; a quaestia - o momento de questionamento, inicialmente entre os próprios alunos e depois 

com os mestres; o reparatio - o momento de reflexão e reconstituição do conhecimento; e finalmente 
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a disputatio - momento de confronto de saberes onde os disputantes pelejavam em função do 

conhecimento adquirido.  

 Convém lembrar ainda que os dois primeiros projetos de Universidade, no caso a 

Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris (ano 1211), tinham estruturas administrativas 

distintas, situando-se a primeira como uma Universidade scholarium, ou seja, administrada pelos 

estudantes, e a segunda como uma Universidade magistrorum, onde predominava a direção por 

parte dos mestres. 

 Em sua trajetória, a Universidade foi se modificando e se moldando com as experiências 

agregadas dos jesuítas; por via das reformas pombalíricas; por influências de modelos como o norte-

americano e o alemão, que no caso deste último, explicitamente deu origem ao sistema de créditos, 

idealmente pensado, ainda no século XIX, baseado no sentido da liberdade acadêmica para docentes 

e discentes nos atos de ensinar e aprender. 

 Em decorrência da revolução industrial em finais do século XVIII e pelo século XIX, cujos 

primórdios estão na Inglaterra e com a evidência desenvolvimentista relacionados aos trabalhos de 

extensão rural norte-americano com a constituição dos Land Grant Colleges, surgem na América 

Latina as denominadas Universidades Populares, motivadas basicamente por práticas extensionistas 

relacionadas a cursos e as diferenciadas formas de prestação de serviços”.  

 A Universidade Brasileira é tardia. A criação formal da primeira Universidade só ocorreu em 

1920 no Rio de Janeiro (existiam cursos superiores, mas não Universidades), assim mesmo tendo 

sofrido muitas modificações provocadas por modelos exógenos.  O modelo norte-americano dos Land 

Grant Colleges, citados anteriormente, influencia o formato de algumas instituições originalmente 

dedicadas às ciências agrárias no Brasil, em especial a partir dos anos 20, como as Universidades de 

Viçosa e de Lavras em Minas Gerais, bem como a atual Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro derivada das antigas Escolas Nacionais de Agronomia e de Veterinária. 

 O professor Guy Capdeville em seu laborioso livro “O Ensino Superior Agrícola no Brasil” 

(UFV, 1991), nos revela que a historiografia brasileira referente à agricultura é muito incipiente. Ao 

inventariar os documentos históricos referentes ao surgimento dos processos agrícolas 

racionalizados e ao surgimento das profissões responsáveis pelo desenvolvimento da agropecuária 

no Brasil, identifica inicialmente, que se aprendia a “profissão agrícola somente pela simples rotina” e 

atribuía a esse fato os insucessos dos empreendimentos agrícolas.   

D. João VI, durante sua Regência e Reinado, propôs os primeiros cursos agrícolas a partir da 

também criação dos Hortos Reais, mais tarde denominados como “Jardins Botânicos”  (Carta Régia 

de 25 de junho de 1812). 

 Posteriormente, no Primeiro e Segundo Impérios, estabeleceram-se inúmeras instituições 

agrícolas, culminando com a formação de profissionais dedicados a seara agrária ainda sob regime 

Imperial. Segundo a análise do professor Capdeville, a agricultura colonial dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, com seus restos feudais, o latifúndio e o escravismo, impediram o surgimento do campesinato 

e atrasaram a difusão de trabalho assalariado na agricultura. Em pleno séc. XIX a economia agrária 

brasileira assentava-se sobre o trabalho escravo e o regime de grandes propriedades do latifúndio 

agrário e pecuário. Praticava-se a monocultura de produtos tropicais, voltada para a exportação.  
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 A agricultura de subsistência merecia atenção somente nos momentos de crise. Os primeiros 

camponeses teriam sido então escravos e ex-escravos. A estes se somam os posseiros que 

formavam a franja demográfica na região do agreste e mesmo do sertão. A vida camponesa seria, 

assim, uma forma nova na paisagem brasileira, pois só surgiu no Brasil por volta de 1850 com o 

término do tráfico de escravos e a chegada dos colonos europeus.  

 O camponês se estabelecia como um produto tardio no Brasil, causado pela desagregação 

do latifúndio e pela urbanização acelerada que exigiu a produção de alimentos, quebrando a 

monocultura da exportação. Até o séc. XIX o problema do abastecimento era crônico. Havia regiões 

onde os grandes proprietários monocultores proibiam as lavouras de subsistência em suas terras 

agravando o problema do abastecimento e reforçando a dependência de seus servos e agregados. 

Tudo isso mais o fato de se tratar de uma agricultura assentada sobre a abundância de terras novas, 

a qual progredia à custa da derrubada e queimada das matas, deixando para trás os solos arrasados, 

sem preocupação com a preservação, levou ao desprestígio das profissões agrícolas, atividade 

desde então reservada aos escravos, aos agregados e seus descendentes e cujas tecnologias eram 

desprezadas, desconhecidas e julgadas desnecessárias.  

 As Escolas criadas nas províncias destinavam-se a filhos de agricultores e a meninos órfãos 

e desvalidos, recolhidos de preferência entre a população rural e os jovens indigentes fornecidos 

pelas autoridades judiciárias e policiais. Essas Escolas eram chamadas de “Asilos Agrícolas”.  

 Os primeiros Cursos Superiores nas Ciências Agrárias no Brasil nasceram na Bahia em 1877, 

mas somente foram regulamentados em 1910 (Escola Agrícola de São Bento das Lages). Já se 

distinguiam algumas profissões agrícolas como Agrimensores, Silvicultores, Veterinários, 

Engenheiros Agrícolas e Agrônomos. 

 Voltando a comentar sobre os modelos de Universidades, é importante frisar que a tendência 

de algumas Instituições de Ensino Superior seguiu em destaque as de ensino médico, as de 

engenharias e as dedicadas ao ensino do direito, por terem sido fundadas a partir do modelo 

magistral, onde se caracterizava pela instituição da cátedra em centros acadêmicos ditos como de 

excelência em ensino e pesquisa, e voltados à demanda quase que exclusiva das classes 

dominantes. Há que se interpor, no entanto, que as Universidades Populares surgidas na América 

Latina a partir dos anos 20 do séc. XX apresentaram variadas vertentes, algumas delas com maior 

repercussão nas alianças com as classes dominadas e que puderam desenvolver práticas 

acadêmicas consideradas revolucionárias, sendo as mais importantes a experiência peruana e a 

cubana.  

 No Brasil o modelo de Universidade existente teve importante impacto quando veio a termo 

em 1937 o surgimento da União Nacional dos Estudantes e é lançado um Plano de Reforma 

Universitária. Nos anos 60 se chega a lançar a possibilidade de criação de uma grande universidade 

popular que conduziria uma ampla campanha de alfabetização coordenada pelo saudoso professor e 

educador Paulo Freire, o que não foi absolutamente concretizado em função dos projetos do governo 

tecnocrático-militar, que tomou o poder em 1964.  

 Outro momento significativo para a história das Universidades Brasileiras e que ainda 

representa nos dias atuais os traços do modelo que resistiu sob aperfeiçoamentos nas últimas três 
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décadas, foi a Reforma Universitária de 1968, acompanhada de um inusitado movimento estudantil 

mundial nesta época. 

  Nos mostra a amiga e historiadora Lucília de Almeida Neves, em uma análise  publicada em 

fins do ano passado, sobre a reforma de 1968, que se impõe um modelo de Universidade 

fragmentada e departamentalizada, instituidora da desestruturação do sentido de turma ou grupo e 

inibidora, como conseqüência, da geração espontânea de novas lideranças, o que causou e ainda 

causa sérias distorções em seu funcionamento, entre essas: 

1.  A existência de muitos professores envolvidos com a esfera administrativa, necessitando de um 

elevado número de horas de trabalho nestas atividades Universitárias; 

2. O excessivo número de horas, em diferentes instâncias para se tomarem as decisões acadêmico-

administrativas; 

3. A transformação do Diretor da Unidade Acadêmica em síndico das decisões de Colegiados com 

poderes paralelos; 

4. A desarticulação do ensino de graduação com o de pós-graduação; 

5. A ruptura indesejável entre o ciclo básico e o profissional; 

6. O isolamento, o corporativismo e o individualismo existentes na estrutura departamental, aliados a 

departamentalização exagerada; 

7. A necessidade de definir com precisão as atribuições de cada Conselho constituído para evitar 

interpretações diversas que provocam constantes conflitos internos; 

8. A deformação na idéia do regime de créditos com matriculas por disciplinas, causando um 

processo caótico e disperso na estruturação dos cursos de graduação, provocando uma falta de 

identidade do profissional que se quer formar; 

9. A rigidez estrutural que não permite uma suficiente elasticidade e flexibilidade para acompanhar a 

evolução do conhecimento e as exigências da sociedade. 

 Refiro-me uma vez mais a Roberto Mauro Gurgel, que se recordando das experiências 

medievais, a história mostrou que ocorreram processos pedagógicos de ensino-aprendizado mais 

amplos pelo ponto de vista educacional que os vivenciados na atualidade e tendo dimensões de 

maior globalidade.  
 O estudo sistematizado nas Universidades medievais parece ter propiciado uma formação 

mais crítica que o ensino reprodutivo, repetitivo e monótono de muitas das atuais Instituições de 

Ensino Superior, mormente as Escolas Particulares, sem desconhecer as experiências acumuladas 

presentes, bem como, as complexidades derivadas do momento histórico atual, onde se tem uma 

crise globalizada que atinge o campo econômico, social, político e cultural.  

 Considerando que nos tempos atuais, cada vez mais conhecimento é poder e se carece da 

formação de seres críticos, competentes e capazes de propor um novo tipo de Sociedade, mais justa 

e mais humana, talvez se pudesse construir ao invés de uma Universidade tripartida e 

departamentalizada do ensino, pesquisa e extensão, uma Universidade onde dialeticamente se 

articula a produção e a comunicação do conhecimento? A colocação do estudante como investigador 

das realidades desde os seus primeiros momentos na Universidade, levando-o a uma formulação, 

como caracteriza o professor Pedro Demo da UNB de “a pesquisa como atitude científica”, onde o 
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aluno em vez das aulas cansativas é chamado a se debruçar criticamente sobre a produção científica 

existente e a produzir a partir dela sob a orientação e acompanhamento de seus mestres. 

 A Universidade Brasileira, em especial a Universidade Pública, Laica e Gratuita, passou em 

nosso século por muitas transformações, e continua em processo de mudança, sejam elas motivadas 

pelas características próprias da única instituição do poder público que tem a coragem de se auto-

analisar e se autocriticar em seu cotidiano efervescente, ou quando se determina pelas políticas 

governamentais. Talvez, até por esta razão de superexposição que ela suporte, ainda que debilitada 

financeiramente e em sua autonomia, as tensões modernas invariavelmente provocadas pelo 

discurso e prática de esvaziamento político e de descrédito social. A Universidade Pública, Laica e 

Gratuita Brasileira ainda resiste como a Instituição da União de maior credibilidade e legitimidade 

perante a população brasileira, se bem que existem as opiniões contrárias a sua posição e a favor de 

sua destruição emanadas pelos tecnocratas de plantão. 

 Uma análise da UNESCO elaborada em 1995 já revelava três tendências principais que se 

observam atualmente nas Instituições de Ensino Superior especialmente na América Latina: a 

expansão quantitativa de seu alunado (ainda que dentro de um país ou de regiões se observem 

desigualdades de acesso); a diversificação das estruturas institucionais, os programas e as formas de 

estudo; e as restrições financeiras. 

 Mesmo que se observem progressos em muitas das atividades humanas, os problemas do 

mundo de hoje são gravíssimos. Observam-se uma série de processos simultâneos e às vezes 

contraditórios de democratização, mundialização, regionalização, polarização, marginalização e 

fragmentação. Todos eles incidem no desenvolvimento da educação superior e exigem desta as 

respostas adequadas. Os imperativos atuais de desenvolvimento econômico e técnico têm tanta 

importância como às modificações das estratégias destinadas ao desenvolvimento humano 

sustentável, no qual o crescimento econômico está a serviço do desenvolvimento social e da garantia 

da sustentabilidade do meio ambiente. A busca das soluções para os problemas gerados pelos 

presentes desafios depende da educação, compreendida também a educação superior.  

 Mas, os princípios fundamentais para uma gestão e um funcionamento satisfatórios da 

educação superior e da Universidade moderna estão baseados na liberdade acadêmica e na 

autonomia institucional. São princípios indispensáveis para a preservação de toda Instituição de 

Ensino Superior como comunidade livre de estudo e investigação, capaz de conduzir suas próprias 

funções de criação, reflexão e crítica na Sociedade.  

 Referencia acertadamente Lucília de Almeida Neves que “a Universidade Brasileira tem 

contribuído no processo de construção do país como nenhuma outra instituição nacional. Formou e 

continua a formar sólida massa crítica de mão-de-obra qualificada e  a aumentar o acervo de 

conhecimentos em todas as áreas. A continuidade da contribuição da Universidade neste processo 

deve apoiar a pesquisa fundamental por entender que ela constitui a reserva dos recursos renováveis 

do saber e capital intelectual de que depende o êxito da pesquisa aplicada; deve assumir a função de 

instrumento de um sistema de Ciência e Tecnologia, viabilizando a geração e a apropriação 

econômica e social de conhecimentos técnicos e científicos, decodificando e difundindo estes 

conhecimentos na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a 
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melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos; deve buscar um enraizamento voluntário e prioritário 

no espaço geoambiental e sócio-cultural da região que ela se encontra, assumindo as carências e 

problemas próprios ali existentes; a Universidade deve ter, como meta maior, a construção da 

Cidadania, princípio que ultrapassa a educação profissional específica e alcançará a formação da 

consciência ética, moral e política em todas as suas dimensões”. 

 
 

Os desafios na formação dos zootecnistas 

 

 Por uma conclusão do que foi dito até aqui e considerando o contexto dos profissionais de 

Ciências Agrárias, incluindo os Zootecnistas formados nessa Universidade Brasileira anteriormente 

discutida, nos resta indicar propriamente os desafios que temos que superar. Reporto-me, uma vez 

mais, aos textos para enunciar minhas preocupações. A Oficina Regional da FAO para América 

Latina e Caribe através dos lúcidos textos produzidos pelo seu ex-funcionário Dr. Polan Lacki realizou 

análises concretas da Educação Agrícola da região. Alguns conceitos que entendo como pertinentes 

e pela consistência e dimensão política que adquirem, passo a apresentá-los em síntese. 

 “A humanidade não pode permanecer indiferente às profundas injustiças e iniqüidade sociais 

que existem não somente entre países ricos e pobres, como também, entre os ricos e os pobres de 

cada país. A injustiça impetrante no meio rural e a absoluta falta de oportunidades para que os 

pequenos agricultores possam melhorar seus ganhos por meio de uma agricultura eficiente, e com 

ela aceder a uma educação adequada ou a um uso decoroso dos serviços de saúde, os expulsam até 

as cidades, transformando sua miséria física em miséria física e moral. Esta última se caracteriza 

pela grande exclusão dessas massas humanas com a conseqüente geração do desemprego, da 

fome, a falta de moradia e de serviços básicos, a adição às drogas e alcoolismo, a prostituição, a 

criminalidade e a barbárie. Este é o primeiro e grande desafio não somente dos Zootecnistas e 

demais profissionais das Ciências Agrárias como de toda a humanidade”. 

 O segundo desafio está em promover um desenvolvimento agropecuário sustentável, ou seja, 

a necessidade de adotar alternativas tecnológicas que mantenham ou recuperem a capacidade 

produtiva da terra e que preservem os recursos naturais e o meio ambiente. 

 A sustentabilidade da base produtiva da agricultura e a necessidade de aumentar sua 

produtividade se impõem ante o fato irreversível de que existem cada vez menos produtos, menos 

terra disponível e de que esta é de menor fertilidade, enquanto cresce o número de consumidores, 

aumenta sua expectativa de vida e se incrementa o poder aquisitivo de uma porcentagem destes. É 

necessário produzir mais com menos insumos. 

 O terceiro desafio está em reordenar a matriz tecnológica da agricultura, especialmente a 

comercial ou empresarial, para que ela seja mais eficiente no sentido de produzir mais por unidade de 

terra, de pessoa, de energia, de capital e de tempo; que ofereça produtos de melhor qualidade a 

menor custo unitário de produção, de modo que estes bens sejam acessíveis para as grandes 

massas de consumidores urbanos de baixa renda e competitivos nos cada vez mais abertos e 

exigentes mercados internacionais. 
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 O quarto desafio está em fazer tudo que foi dito dentro de uma tendência que orienta as 

políticas de desenvolvimento da atualidade. Nesta vertente se observa uma diminuição dos recursos 

fiscais destinados ao desenvolvimento agropecuário, redução ou privatização das estruturas 

operativas dos serviços de apoio ao “agro” e eliminação de subsídios.  

    Pela sua própria natureza, os desafios antes mencionados são fundamentalmente técnicos 

(ainda que não de forma excludente), e como tais tenderão a ser solucionados com um forte 

componente tecnológico e dentro da nova realidade, ou seja, produzir mais e melhor com menor 

disponibilidade de recursos. Entretanto, não estão formuladas as políticas ou os recursos de apoio 

para este desafio e não estão ainda formados os profissionais de Ciências Agrárias que deverão 

enfrentá-los. Para conseguir um crescimento agropecuário com eqüidade é necessário formar 

profissionais com: 

1 - sólida formação de conhecimentos científicos e tecnológicos no campo da Zootecnia, dotado de 

consciência ética, política, humanista, com visão crítica e global da conjuntura econômica social, 

política, ambiental e cultural da região onde atua, no Brasil ou no mundo; 

2 - capacidade de comunicação e integração com os vários agentes que compõem os complexos 

agroindustriais; 

3 - raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar problemas; 

4 - capacidade para atuar em diferentes contextos, promovendo o desenvolvimento, bem estar e 

qualidade de vida dos cidadãos e comunidades; 

5 - compreender a necessidade do contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades 

profissionais. 

 Nesta perspectiva, como bem tem elencado Polan Lacki, os profissionais de ciências agrárias 

e aí se incluindo os Zootecnistas, serão capazes de: 

1. Formular política agrícola coerente com um modelo de crescimento mais endógeno e de 

autogestão. 

2. Adequar os serviços de apoio agrícola (crédito, extensão etc...) ao propósito antes mencionado; 

3. Gerar tecnologias que sejam compatíveis com a situação de escassez de recursos de capital e de 

adversidade físico produtiva. 

4. Capacitar e organizar os agricultores para que eles mesmos protagonizem  seu 

autodesenvolvimento; 

5. Praticar uma agricultura que racionalize o uso da energia e os recursos naturais, com o objetivo de 

melhorar a estrutura de seus custos de produção e ter a possibilidade de competir nos mercados 

internacionais. 

6. Identificar e desenvolver as potencialidades produtivas e as oportunidades de desenvolvimento 

existente nas fazendas e comunidades rurais. 

7. Atuar nas instituições públicas e privadas que prestam serviços aos produtores, analisando 

criticamente sua eficiência no cumprimento de suas funções. 

8.  Atuar como agente de mudanças, como mobilizadores das potencialidades comunitárias e como 

promotores de desenvolvimento.” 
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 Perfil, atitudes, habilidades e competências desejadas para o zootecnista 

 
 
 Tendo em vista as reflexões até aqui discutidas sobre as reformas estratégicas a serem 

implementadas na formação de profissionais realmente voltados às necessidades sociais, pode-se 

especificar a expectativa que podemos ter para a Zootecnia em destaque.  

A construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Zootecnia que contou com a colaboração de inúmeros interlocutores da esfera do ensino, pesquisa e 

extensão em Zootecnia e nas ciências agrárias, bem como de associações e instituições inerente à 

categoria dos Zootecnistas, foi concluída após oito anos de debates implementados pelo Conselho 

Nacional de Educação. O texto da Resolução nº04 de 02 de fevereiro de 2006 homologada pelo 

Ministério da Educação brasileiro contém os elementos de fundamentação dos projetos pedagógicos 

dos programas oferecidos no país e promulgou-se por três anos para sua implementação. Neste 

sentido, para o atendimento dos preceitos indicados entende-se que para a formação dos Zootecnista 

deve-se implementar um plano pedagógico que forme um profissional com sólida base de 

conhecimentos científicos, dotado de consciência ética, política, com visão crítica e global da 

conjuntura econômica, social, política e cultural da região onde atua do Brasil e do Mundo, estando 

preparado para: 

1. Gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal, inseridos desde o contexto de 

mercados regionais até grandes mercados internacionalizados, agregando valores e 

otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e 

economicamente adaptáveis; 

2. Atender as demandas da sociedade quanto a excelência na qualidade dos produtos de 

origem animal, promovendo e garantindo a saúde pública; 

3. Viabilizar sistemas alternativos de produção e comercialização, que respondam a anseios 

específicos de comunidades à margem da economia de escala; 

4. Pensar o sistema produtivo contextualizado pela gestão ambiental; 

5. Possuir autonomia intelectual e espírito investigativo para compreender e solucionar 

conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela sua capacidade e consciência profissional; 

6. Desenvolver pesquisas, extensão e ministrar aulas nas áreas de interesse zootécnico; 

7. Ser dotado de uma visão empreendedora e perfil pró-ativo, cumprindo o papel de agente 

empresarial, auxiliando e motivando a transformação social; 

8. Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas 

setoriais ligadas ao seu campo de atuação. 

  Para atender ao perfil desejado do Zootecnista reforça-se a necessidade de uma 

formação científica pautada em conhecimentos essenciais para o entendimento das diversas áreas 

de atuação deste profissional, considerada a dinâmica das transformações sociais, econômicas e 

ambientais. Faz-se importante pensar numa abordagem das disciplinas diferente do contexto clássico 

segmentado, centrado na produção das diferentes espécies animais, passando agora para uma 

valorização de campos do saber zootécnico, integrando os conteúdos básicos, de formação geral e 

profissionalizante, permitindo ao acadêmico vivenciar os conteúdos programáticos de forma 
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integrada, estimulando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades e competências 

individuais.  

  A vivência acadêmica não pode estar restrita ao universo das disciplinas e conteúdos 

programáticos ministrados. A participação dos discentes nas pesquisas desenvolvidas pelos docentes 

e pós-graduandos das diferentes IES é necessária, assim como, nas atividades culturais e de 

extensão promovidas. Todavia, inúmeras vezes a carga horária elevada das disciplinas impedem ou 

secundarizam estas atividades. 

 A flexibilização dos currículos e a redução da carga horária formal, abrindo “janelas” para o 

estabelecimento de atividades complementares é uma modificação profunda na estrutura atual e 

demanda um esforço de adaptação das instituições de ensino superior (IES), dos seus docentes, 

servidores técnico-administrativos e também dos discentes e isto demanda decisão política da IES e 

consolidação no tempo. 

 Em um segundo momento, a partir do amadurecimento e assimilação destas 

implementações, a comunidade acadêmica estará pronta e estruturada para pensar o currículo e a 

formação do Zootecnista com habilidades e competências distintas, com o envolvimento de módulos 

específicos e com o intercâmbio com outros cursos de graduação para as complementações 

curriculares necessárias e, eventualmente, não disponíveis na instituição. 

Com essa proposta pretende-se que o Zootecnista possa orientar a sua formação de acordo 

com a sua vocação, habilidade e/ou necessidade, com visão crítica da sociedade, além de estar 

instrumentalizado o suficiente para o desenvolvimento, informação, transferência e difusão 

tecnológica, para assumir os desafios do século XXI. 

Desde sua consolidação como profissão de nível superior e ciência aplicada, a Zootecnia tem 

confirmado um papel preponderante e estratégico nas diferentes Sociedades modernas conquistando 

um perfil profissional ligado à produção e produtividade animal como pode ser apreciado a partir das 

competências discorridas como exigências mínimas formativas previstas nas Diretrizes Curriculares 

brasileiras dos Cursos de Graduação Plena em Zootecnia: 

a) Fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de melhoramento genético das diferentes 

espécies animais de interesse econômico e de preservação, visando maior produtividade, equilíbrio 

ambiental e respeitando as biodiversidades no desenvolvimento de novas biotecnologias 

agropecuárias. 

b) Atuar na área de nutrição e alimentação animal, utilizando seus conhecimentos do funcionamento 

do organismo animal, visando aumentar sua produtividade e o bem-estar animal, suprindo suas 

exigências, com equilíbrio fisiológico. 

c) Responder pela formulação, fabricação e controle de qualidade das dietas e rações para animais, 

responsabilizando-se pela eficiência nutricional das fórmulas. 

d) Planejar e executar projetos de construções rurais, formação e/ou produção de pastos e 

forrageiras e controle ambiental. 
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e) Pesquisar e propor formas mais adequadas de utilização dos animais silvestres e exóticos, 

adotando conhecimentos de biologia, fisiologia, etologia, bioclimatologia, nutrição, reprodução e 

genética, visando seu aproveitamento econômico ou sua preservação. 

f) Administrar propriedades rurais, estabelecimentos industriais e comerciais ligados à produção, 

melhoramento e tecnologias animais.  

g) Avaliar e realizar peritagem em animais, identificando taras e vícios, com fins administrativos, de 

crédito, seguro e judiciais e elaborar laudos técnicos e científicos no seu campo de atuação. 

h) Planejar, pesquisar e supervisionar a criação de animais de companhia, esporte ou lazer, 

buscando seu bem-estar, equilíbrio nutricional e controle genealógico. 

i) Avaliar, classificar e tipificar produtos e subprodutos de origem animal, em todos os seus estágios 

de produção. 

j) Responder técnica e administrativamente pela implantação e execução de rodeios, exposições, 

torneios e feiras agropecuárias. Executar o julgamento, supervisionar e assessorar inscrição de 

animais em sociedades de registro genealógico, exposições, provas e avaliações funcionais e 

zootécnicas. 

k) Realizar estudos de impacto ambiental, por ocasião da implantação de sistemas de produções de 

animais, adotando tecnologias adequadas ao controle, aproveitamento e reciclagem dos resíduos e 

dejetos. 

l) Desenvolver pesquisas que melhore as técnicas de criação, transporte, manipulação e abate, 

visando o bem-estar animal e o desenvolvimento de produtos de origem animal, buscando qualidade, 

segurança alimentar e economia. 

m) Atuar nas áreas de difusão, informação e comunicação especializada em Zootecnia, esportes 

agropecuários, lazer e terapias humanas com uso de animais. 

n) Assessorar programas de controle sanitário, higiene, profilaxia e rastreabilidade animal, públicos e 

privados, visando à segurança alimentar humana. 

o) Responder por programas oficiais e privados em instituições financeiras e de fomento a 

agropecuária, elaborando projetos, avaliando propostas, realizando perícias e consultas. 

p) Planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos 

agroindustriais, inseridos desde o contexto de mercados regionais até grandes mercados 

internacionalizados, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente 

disponíveis e tecnologias sociais e economicamente adaptáveis. 

q) Atender às demandas da sociedade quanto a excelência na qualidade e segurança dos produtos 

de origem animal, promovendo o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde pública. 
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r) Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos ou 

subprodutos, que respondam a anseios específicos de comunidades à margem da economia de 

escala. 

s) Pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos e 

ambientais. 

t) Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuir autonomia intelectual, liderança e espírito 

investigativo para compreender e solucionar conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela sua 

capacidade e consciência profissional. 

u) Desenvolver métodos de estudo, tecnologias, conhecimentos científicos, diagnósticos de sistemas 

produtivos de animais e outras ações para promover o desenvolvimento científico e tecnológico. 

v) Promover a divulgação das atividades da Zootecnia, utilizando-se dos meios de comunicação 

disponíveis e da sua capacidade criativa em interação com outros profissionais. 

w) Desenvolver, administrar e coordenar programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como estar capacitado para atuar nos campos científicos que permitem a formação 

acadêmica do Zootecnista. 

x) Atuar com visão empreendedora e perfil pró-ativo, cumprindo o papel de agente empresarial, 

auxiliando e motivando a transformação social. 

z) Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas 

setoriais ligadas ao seu campo de atuação. 

Estas identidades na área de atuação profissional que se encontra em franca expansão e 

sedimentação devem ser melhoradas cada vez mais com o esforço conjunto das instituições de 

ensino e da Sociedade que deve exigir irrestrita qualidade dos serviços nesta seara. A competência 

no exercício das habilidades profissionais que se espera para o Zootecnista, o transformará em curto 

prazo em um profissional estratégico para o desenvolvimento nacional. Sem retórica ou demagogia, o 

esforço e parceria também esperados das demais profissões de nível superior que se conformam nas 

ciências agrárias do Brasil, devem concorrer ao mesmo propósito. Para tanto, os desafios que se 

apresentam nos dias de hoje que impedem o desenvolvimento real do Brasil podem ser superados 

com uma substancial participação das Ciências Agrárias em destaque a Zootecnia. 

O Zootecnista deve ter uma preparação suficiente e cada vez maior, para atender a uma 

variedade muito grande de oportunidades. Para tanto, é desejável que as IES, através do seu corpo 

docente, pós-graduandos e especialistas convidados, criem mecanismos que permitam suprir 

deficiências já diagnosticadas nos cursos de Zootecnia hoje existentes. Como ilustração pode-se citar 

a necessidade da implementação de atividades no plano pedagógico que potencializem as relações 

de ensino-aprendizado como os estudos de caso ou dirigidos, realização interna de simpósios e 

seminários técnicos e científicos, ampliar a oferta de disciplinas eletivas da mesma e de outras áreas 

do conhecimento, entre muitas outras. Atualmente é identificado em diferentes matrizes curriculares 

de cursos de graduação em Zootecnia brasileiros conteúdos programáticos que incluam temas 
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referentes à Legislação Agrária, Ambiental e da Cidadania; Modernização e Desenvolvimento do 

Setor Agroindustrial, com enfoque nas Cadeias Produtivas analisando-as quanto aos seus aspectos 

sociais, econômicos e financeiros; Gestão Empresarial e Marketing; Gestão Ambiental associada aos 

processos produtivos; Novos Paradigmas Tecnológicos; Indústria de Produtos de Origem Animal e 

derivados; Desenvolvimento de Produtos de fomento para a Produção Animal; Engenharia Genética; 

Rastreabilidade; Indústria de Alimentos e Aditivos para uso na Nutrição Animal;  Jornalismo 

Especializado; Técnicas de Transporte e Conforto Animal; Economia e Comércio Internacional; e 

Biotecnologia. 

 

Considerações Finais 
 

 Procurou-se identificar no processo histórico de consolidação da sociedade brasileira, em 

destaque no primeiro e segundo impérios, a marca do preconceito da burguesia metropolitana com as 

populações rurais, sendo evidente a associação do homem do campo aos menos capazes.  Com as 

profissões agrárias este preconceito não foi diferente e resiste em se exaurir até os dias atuais, muito 

embora cada vez mais se dá destaque nos meios de comunicação que o agronegócio vem 

sustentando substancialmente um crescimento significativo no produto interno bruto com reflexo no 

índice de desenvolvimento humano brasileiro.  

Pouco a pouco a sociedade vai entender que a lide com animais e vegetais inseridas no 

contexto das cadeias produtivas, para serem competitivas e atingirem um padrão de qualidade 

reconhecido, admite certo grau de complexidade e de conhecimentos na dimensão tecnológica e 

científica, que não diferencia as ciências agrárias a nenhuma outra ciência. 

 Esta compreensão social ocorrerá quando definitivamente se associar o desenvolvimento ao 

papel transformador que estes profissionais devem possuir para proporcionar o bem-estar humano 

esperado. Não obstante, muito caminho há que se percorrer, inclusive na mudança das mentalidades 

dos próprios agentes que credenciamos como transformadores e das instituições e associações que 

labutam na defesa dos interesses das categorias profissionais que se encontram nas ciências 

agrárias, incluindo aqui a Zootecnia.  

Há, pois, que considerar um problema específico para a Zootecnia e os Zootecnistas que 

urge ser solucionado: a regulamentação de suas próprias bases legais de atuação profissional e o 

estabelecimento de instituições autenticamente representativas dos interesses da Zootecnia e dos 

Zootecnistas em especial na esfera do controle e fiscalização do exercício profissional.  

Estamos seguros que as decisões do futuro próximo ajudarão a construir dias melhores, 

assim sendo possível acreditar que com o rompimento decisivo para as grandes mudanças e 

transformações necessárias passaremos todos efetivamente, os Zootecnistas e os demais 

profissionais de ciências agrárias, a sermos reconhecidos como de importância estratégica para o 

desenvolvimento do país e do seu povo, e não mais excluídos, como no passado, quando 

identificavam os trabalhadores da agricultura como os menos capazes da Sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

MERCADO DE TRABALHO PARA OS ZOOTECNISTAS: DESAFIOS E 
TENDÊNCIAS 

 
 Celso da Costa Carrer2 

 

Introdução 
 

Visto do panorama de potencial físico, para as Ciências Agrárias, o "campo" de trabalho é 

gigantesco no Brasil. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, boa parte deles 

utilizado para as atividades do agronegócio. 

A cada ano, a participação do agronegócio no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresce 

significativamente. Ainda que o crescimento do PIB nacional esteja longe do esperado, o setor 

agrícola é o que mais tem colaborado na evolução do índice. Para se ter uma idéia da importância do 

setor para a economia brasileira, dados do último trimestre demonstraram que o PIB do agronegócio 

brasileiro cresceu quase o dobro (3,4%) que  o PIB total do Brasil. Ou seja, no mesmo período, o 

índice que inclui todas as áreas da produção nacional (como comércio, indústria e serviços) cresceu 

apenas 1,8%. Isto ratifica que nos últimos 10 anos, a balança comercial brasileira é superavitária e 

praticamente sustentada pelos resultados acumulados do agronegócio (FIGURA 1). 

 

 
FIGURA 1: Saldo da balança comercial brasileira 

Fonte: MAPA/MDIC (2010) 

 
                                                 
2 Professor associado do Departamento de Zootecnia e Coordenador do Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Extensão Universitária (UNICETEX) da FZEA/USP – celsocarrer@usp.br 
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Cabe lembrar que os Zootecnistas tem tido participação ativa e positiva em mercados 

diretamente ligados ao nosso exercício profissional, seja na melhoria do desempenho técnico dos 

rebanhos, seja na gestão de empresas de todos os elos da cadeia do agronegócio (insumos, 

produção, industrialização, distribuição e serviços). Exemplo inequívoco deste cenário pode ser 

observado na FIGURA 2 (OLIVEIRA em 2007). 

 

A  C O N T R I B U I Ç Ã O  D A  Z O O T E C N I A
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FIGURA 2: Ganhos de Produtividade do Rebanho Bovino de Corte Brasileiro 

Fonte: Dados da Scot Consultoria citados por OLIVEIRA (2007) 

 
Com o setor "empolgado", o mercado de trabalho passa por um bom momento. Mas, como em 

qualquer outra área, isso não se estende a todos os profissionais. O estudante de Zootecnia precisa 

estar preparado para apostar no empreendedorismo. Hoje não há mais emprego como antigamente. 

O grande empregador que era o governo, já não investe tanto como agente realizador de 

desenvolvimento. A grande vantagem, neste sentido, é a multidisciplinaridade de área, que combina 

conhecimentos de biológicas com exatas e inclusive das ciências sociais aplicadas. 

Vale lembrar que a área de Agrárias é bastante ampla. Inclui, por exemplo, profissões como 

Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e Administração com Ênfase em Agronegócios entre 

outras. Isso reflete, de certa maneira, na formação acadêmica, que oferece conhecimentos em 

biológicas, matemática, química e física. No entanto o novo paradigma de mercado está mais voltado 

para a função desempenhada pelo profissional do que para a profissão propriamente dita. Há espaço 

para o profissional bem formado e com perfil pró-ativo, independente de sua formação acadêmica. A 

profissão em si não garante mais o espaço profissional que existia no passado. A concorrência vem 

crescendo e o mercado requer atualmente profissionais bem preparados. Os cursos de Zootecnia 

vem acompanhando o crescimento deste mercado de maneira exponencial como pode ser observado 

na FIGURA 3. 
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FIGURA 3: Crescimento dos Cursos de Zootecnia no Brasil 

Fonte: CNEZ (2010) 

 
Dentro da área de agrárias, o currículo deve ser muito flexível. Se um aluno do curso de 

Zootecnia perceber uma tendência maior para o agronegócio, ele pode se afunilar mais para o lado 

da economia, administração, mercados, gestão de vendas, etc.. É uma área que dá uma amplitude 

muito grande para o estudante e para os futuros profissionais. Com um perfil mais versátil, o 

profissional de agrárias pode se preparar para atuar tanto na produção, como na manutenção ou 

mesmo no relacionamento empresarial do setor.  

É preciso combinar uma formação básica sólida com jogo de cintura para se adaptar às 

necessidades do mercado. O aluno tem que ser formado para se adaptar às variações que podem 

surgir. Por isso é importante montar uma estratégia de formação que inclui, necessariamente, um 

acompanhamento dos novos paradigmas de mercado. 

Aspectos que enfocam os desafios de mercado e o reflexo na formação do Zootecnista estão 

enfocados neste artigo. 

 

O agronegócio e o emprego 

 

A atividade agropecuária, segundo informações do IBGE levantadas pela Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílio (PNAD), é o ramo da atividade econômica que mais ocupa mão-de-

obra. A última pesquisa que data de 2006, indicou que o setor ocupava 19,4 milhões de pessoas, 

respondendo com 24,2% do total da mão-de-obra ocupada no País. 

Além de ser o setor que mais ocupa mão-de-obra, o agronegócio é o que mais rapidamente 

responde aos investimentos realizados e o que tem o maior multiplicador de geração de empregos 

por aumento da demanda final. Para cada R$ 1 milhão de demanda final de produtos agropecuários, 

isto é, de vendas internas ou de exportações, geram-se 325 empregos. A construção civil que é um 
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setor importante na geração de empregos consegue gerar apenas 197 empregos para cada milhão 

de reais investidos. 

No período de janeiro a junho de 2008, a atividade agropecuária foi responsável pela 

contratação formal de 552,2 mil empregados, apresentando um resultado positivo entre contratações 

e demissões nesse período de 207,6 mil novos empregos. Apenas em junho, o setor contratou 117,2 

mil empregados, o que corresponde a 15% de todas as contratações realizadas no País. Dessa 

forma, pode-se afirmar com exatidão que o setor agropecuário foi responsável pela geração de 30% 

dos empregos do País. Vale ressaltar a importância da agropecuária como atividade de fixar o 

homem no campo, reduzindo as pressões sociais nos centros urbanos, contando ainda com grande 

capacidade de absorver contingentes com baixa formação escolar, mas que exige a qualificação 

profissional para o bom desempenho no trabalho. 

 

O mercado e o perfil do profissional de zootecnia 

 

Muito se escreve em como alcançar sucesso profissional dentro da realidade de mercado. 

Está disponível uma farta literatura, nem sempre de qualidade - sobretudo quando se copiam 

modelos de pouca consistência quando reproduzidos em condições diferentes da proposta original – 

que busca encontrar uma fórmula mágica para a situação da inserção profissional exitosa.  

Antes de qualquer coisa, uma inserção de sucesso depende de um perfil trabalhado para a 

realidade que este mercado exige. Ocorre que o mercado é dinâmico e é necessária atenção para 

essas mudanças a fim de perseguirmos um adequado perfil profissional.  

Para atender à demanda atual do mercado de trabalho, e mais particularmente, quanto ao 

perfil desejado do Zootecnista, principal motivo que este breve artigo se propõe a discutir, é 

necessário, ex-ante, entender as transformações existentes no âmbito macro do próprio agronegócio 

e das atividades que geram as relações de natureza profissional no período recente de nossa 

economia.  

Mudanças no ambiente negocial aproximaram a atividade agropecuária da realidade e da 

dinâmica dos demais setores (indústria, comércio e de serviços) fundindo capitais e transformando a 

inserção dos diversos profissionais que atuam nesta área. Na era da informação, mudanças 

estruturais modificaram profundamente as relações de trabalho de forma a caracterizar novas 

demandas de competência, de postura profissional e de objetivos empresariais a serem perseguidos. 

Ao mesmo tempo, situações de crise fiscal no aparato institucional e do estado na maioria dos países 

do mundo, incluindo os desenvolvidos, empurraram as últimas gerações de profissionais para a 

esteira do mercado, prioritariamente ligados à iniciativa privada, em que o paradigma de 

competitividade e concorrência é o pilar de seleção daqueles que buscam seu espaço. 

Nesta situação, apenas manter-se sempre com conhecimentos técnicos atualizados (que 

estão na essência da profissão) não mais resolve a inserção do profissional de maneira sustentável, a 

não ser em casos específicos. Buscar complementação da formação em áreas satélites, mas que são 

exigidas de maneira dramática para suprir as necessidades das empresas e do próprio mercado, tais 
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como na informática, línguas estrangeiras, administração e empreendedorismo, passa a ser 

indispensável para a instrumentalização do profissional para vencer seus desafios. 

O clássico trabalho na área de recursos humanos do agronegócio, publicado pelo Prof. 

Batalha da UFSCar/SP (2000), que enfoca os principais atributos que as empresas levam em conta 

no momento da contratação de profissionais das Ciências Agrárias apontaram os resultados que 

podem ser visualizados na FIGURA 3. 

É importante lembrar que a pesquisa intitulada “Recursos Humanos para o Agronegócio 
Brasileiro“, foi respondida por 404 empresas, sondando, basicamente, o que o mercado espera do 

profissional do agronegócio para ocupar um cargo de média gerência – superintendentes, diretores-

executivos e gerentes administrativos. 
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FIGURA 4: Atributos para contratação de recursos humanos para o agronegócio brasileiro 
Fonte: BATALHA (2008) 

 
Com relação ao perfil dos profissionais do agronegócio, segundo o trabalho, é grande a 

importância dada às qualidades pessoais e à capacidade de comunicação e expressão. Assim, fica 

claro que, além da qualificação técnica, outras competências ou habilidades são desejáveis nos 

profissionais ligados ao agronegócio, como aquelas apresentadas a seguir: 

 

• Competências ou habilidades duráveis: 

Intrapessoais: autoconhecimento, autogestão e automotivação. 

Interpessoais: empatia e capacidade de lidar com outros. 

 

• Habilidades que levam às seguintes qualidades: 

Rapidez e flexibilidade na busca de resultados. 

Polivalência em termos de execução de trabalho. 

Visão estratégica para aproveitar oportunidades. 
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Capacidade empreendedora. 

Capacidade de lidar com gente. 

 

• Realização profissional como ser humano e cidadão. 

 

Portanto, o grande desafio dos profissionais do setor nos próximos anos é conciliar a 

produção agrícola, pecuária, florestal e agroindustrial com os preceitos de responsabilidade social e 

ambiental. E, assim fazendo, colaborar na busca da sustentabilidade da agricultura brasileira. Para 

tanto, é necessário distinguir e respeitar as diferenças entre as atividades empresariais e familiares 

na agricultura. 

Neste contexto, a área de conhecimentos que engloba a formação para a atuação do 

Zootecnista há muito tempo não poderia se limitar apenas às áreas clássicas ligadas à Produção 

Animal. No nosso entender, assim como outras tantas profissões, os desafios a serem enfrentados 

pelos futuros profissionais englobam ênfase na formação humanística, no desenvolvimento de perfil 

empreendedor e de postura ética profissional. Os desafios atuais contrapõem a formação profissional 

versus a ocupação que o mesmo deverá enfrentar e assumir em seu futuro. Uma sólida formação 

técnica é a base, mas não o objetivo único final que devamos perseguir.  

Neste sentido, seria interessante lembrar que na base da proposta das diretrizes curriculares 

nacionais para os cursos de graduação em Zootecnia, entre outros, estão os seguintes propósitos 

para a formação do perfil profissional: proporcionar sólida base atualizada de conhecimentos 

científicos, dotando o egresso de consciência política, visão crítica e global da conjuntura econômica, 

social e cultural do Brasil e do mundo, e preparando-o para: 

a)  Gerenciar diferentes tipos de atividades ligadas à área do agronegócio, inseridas no contexto micro e 

macroeconômico, otimizando os recursos disponíveis com o uso adequado de soluções técnica, 

social e economicamente viáveis; 

b)  Desenvolver visão empreendedora e pró-ativa, agindo como empresário ou profissional autônomo, 

com capacidade de contribuir positivamente para toda a sociedade na geração de resultados 

econômicos e empregos em seu segmento; 

c)  Conhecer e compartilhar a gestão de políticas setoriais, tecnológicas e econômicas ligadas ao seu 

campo de trabalho; 

d)  Ministrar aulas, preparar cursos e eventos que possam contribuir na disseminação do conhecimento 

especializado propiciado pelo curso. 
 

O resultado final de qualquer atividade econômica relacionada ao agronegócio é determinado, 

não somente pelo uso das potencialidades naturais das forças produtivas de um dado país ou região, 

ou a utilização correta de técnicas de gestão desenvolvidas dentro da área específica de 

conhecimento, mas principalmente, da interação de variáveis externas, de ordem histórica, 

econômica e social. Para tanto, é indispensável ao profissional do setor, atualizar-se 

ininterruptamente sobre os novos paradigmas que se relacionam ao seu campo de trabalho, como 

também conhecer adequadamente o seu ambiente negocial e os possíveis efeitos que mudanças nas 
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variáveis estruturais de natureza macroeconômica podem influenciar diretamente nos resultados da 

sua atividade.  

Por outro lado, o conhecimento de princípios que visam estabelecer uma visão estratégica de 

negócios e de marketing voltada para o mercado é fundamental, para enfrentar os desafios do 

mercado de trabalho em crescente situação concorrencial. 
O conhecimento de técnicas de marketing empresarial e pessoal permitirá ao profissional 

adotar estratégias para melhorar sua posição diante do mercado com maiores chances de sucesso 

no futuro. Os conhecimentos básicos da área de administração são necessários para balizar 

possíveis tomadas de decisões para o sucesso da gestão, estruturação e mudança organizacional 

das empresas do setor, além de estruturar as ações de planejamento e controle e na administração 

de recursos humanos. Noções de contabilidade e de gestão de custos devem auxiliar diretamente o 

desempenho do futuro profissional, quer seja na condução de seu próprio negócio, quer na condução, 

gerenciamento ou na implantação de programas de qualidade total em grandes empresas do 

segmento.  

 

Considerações Finais 
 
O mercado exige hoje um profissional que venha, basicamente, resolver problemas. Muitas 

vezes, os mesmos podem ser de natureza técnica, mas quase sempre envolvem relacionamentos 

entre pessoas. Para isso, seria importante que os profissionais desenvolvessem grande capacidade 

de liderança (no sentido de influenciar positivamente o desempenho das pessoas que estão ao seu 

redor) e que tivessem habilidade em trabalhar em equipe. Estas duas últimas características, aliadas 

à necessidade do desenvolvimento de um perfil pró-ativo (que sabe e anseia buscar soluções) 

resumem o que de mais caro se busca no mercado de trabalho e na construção e manutenção de 

novas empresas. É preciso lembrar que as empresas são as pessoas que as constituem e as 

integram e, talvez desse conceito, evidencie a necessidade de se desenvolver perfis profissionais 

baseados na formação e não apenas na informação.  

Algumas áreas emergentes específicas de atuação profissional devem, também, serem 

pontuadas, como aquelas que conduzem o foco para a: biotecnologia, engenharia genética, sistemas 

de produção de alta precisão (englobando as diversas áreas básicas e profissionalizantes afins), área 

de serviços rurais (consultoria especializada, esporte e lazer, turismo) e de processamento e 

comercialização.  

Todos esses loci de atuação profissional, embora de grande possibilidade de gerar casos 

exitosos dependem, no entanto, de uma formação profissional com desenvolvimento de perfis 

individuais que venham a buscar eficácia e produtividade combinando habilidade pessoal e, 

sobretudo muita persistência, trabalho, coragem para correr riscos e amor ao que se faz. Parte 

desses ensinamentos é de responsabilidade de nossas instituições de ensino, mas parte desta 

construção deve ser de natureza de foro íntimo. O futuro profissional deve sempre buscar grande 

motivação interior, a qual o transformará, seguramente, em um Zootecnista de sucesso. 
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CAPÍTULO 3 

A IMPORTÂNCIA DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CADEIA PRODUTIVA 

Victor Abreu de Lima3  

 

Introdução 

 

A WSPA - Sociedade Mundial de Proteção Animal (Word Society for the Protection of Animals) 
iniciou em 2005 uma coleta de dados sobre a situação brasileira em relação à produção animal e à 
indústria da carne. A partir desses dados, originou-se, em janeiro de 2007, o Relatório “Brazilian 
Slaughter Situation Report”.  

Esse documento constatou a necessidade de elaborar e implantar um projeto visando 
proporcionar melhorias no bem-estar dos animais de produção, através de um programa de 
treinamento que levasse em consideração as novas diretrizes comerciais e legislativas, nacionais e 
internacionais, relativas ao bem-estar dos animais.  

O Programa “Steps”, nome dado ao programa de treinamento, iniciou-se em 2007, com a 
contratação da empresa de consultoria inglesa Animal-i para, junto com a WSPA-Brasil, elaborar o 
material didático do programa (livros e DVD´s de aves, bovinos e suínos) e ainda, realizar a 
capacitação e treinamento da Equipe.  

Durante um período intenso de três meses, a equipe Steps passou por treinamento teórico-
prático. Visitas técnicas em frigoríficos, fazendas e granjas, aulas teóricas, habilidades práticas, 
testes de conhecimento na área e treinamentos-teste com avaliação individual em frigoríficos de 
aves, bovinos e suínos, foram realizados durante o período de capacitação. 

No inicio de 2008 foi firmado o Acordo de Cooperação para a elaboração e atuação do 
Programa Nacional de Abate Humanitário – Steps, entre a Sociedade Mundial de Proteção Animal 
(WSPA-Brasil), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a União Brasileira de 
Avicultura (UBABEF) e Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína 
(ABIPECS). 

Em abril de 2009, após elaboração da estratégia de treinamento, discussão e adequação da 
metodologia a ser aplicada em relação à abordagem dos assuntos relacionados ao abate humanitário 
e confecção de todo o material didático utilizados nos treinamentos e cursos, o Programa Nacional de 
Abate Humanitário foi lançado em cerimônia realizada no dia 2 de abril de 2009, em Brasília (DF). 

O primeiro estado a receber os treinamentos do Steps foi Santa Catarina. No período de 2009 
até o final de 2010, todos os estabelecimentos de abate foram contemplados com o programa. Em 
março de 2010, os cursos para docentes, profissionais de frigoríficos e associações se expandiu para 
a América do Sul. Uma parceria entre a WSPA, o Centro Colaborador da OIE em Bem-Estar Animal, 
a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidad de la República del Uruguay e da Universidad 
Austral de Chile, levou o curso Steps para o Uruguai e Chile, respectivamente, com a participação de 
profissionais da Argentina, Paraguai, Colômbia, entre outros. 

                                                 
3 Zootecnista, membro da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA Brasil) 
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Em 2011, iniciaram-se os treinamentos no estado do Paraná. Simultaneamente a esses 
treinamentos, também foram realizados diversos cursos no Brasil voltado para fiscais federais e 
docentes em diversas capitais do país. 

Além disso, a equipe Steps, juntamente com os fiscais do MAPA, retorna em algumas unidades 
com inspeção federal, estadual e municipal, para realizar supervisões a fim de contribuir para o 
aperfeiçoamento dos programas de bem-estar de cada frigorífico, assim como avaliar mudanças em 
relação ao manejo pré-abate e abate dos animais. 

 
Bem-estar animal 

 

O que é Bem-estar animal? 

Bem-estar significa “estado” ou “qualidade de vida”, que pode variar entre muito bom a muito 
ruim. Um animal pode não conseguir, apesar de várias tentativas, ajustar-se ao ambiente e, portanto, 
ter um bem-estar ruim; por exemplo, uma ave com hipertermia por não conseguir se adaptar a um 
ambiente com alta temperatura e umidade. Ou seja, “O bem-estar de um indivíduo é seu estado em 
relação às suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente.” (Broom, 1986).  

O que são AS CINCO LIBERDADES? 

Para avaliar o bem-estar dos animais é necessário que sejam mensuradas diferentes variáveis 
que interferem na vida dos animais. Para isso, o Comitê Brambell desenvolveu o conceito das “Cinco 
Liberdades”, que foram aprimoradas pelo Farm Animal Welfare Council – FAWC (Conselho de Bem-
estar na Produção Animal) do Reino Unido e têm sido adotadas mundialmente. 

As Cinco Liberdades são: 

• Livre de fome, sede e má nutrição; 

• Livre de desconforto; 

• Livre de dor, injúria e doença; 

• Livre para expressar seu comportamento normal; 

• Livre de medo e de estresse (estresse negativo, intenso, ao qual o animal não consegue se adaptar, 
tornando-se causa de sofrimento). 

O bem-estar do animal é o resultado da somatória de cada liberdade mensurada, para avaliar 
de forma abrangente todos os fatores que interferem na qualidade de vida do animal. 

Atender o bem-estar dos animais faz parte da legislação brasileira, as legislações mais 
recentes são: Instrução Normativa nº 3 de janeiro de 2000, que é um Regulamento Técnico de 
Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue; a Instrução 
Normativa n° 56, de 06 de novembro de 2008, que estabelece os procedimentos gerais de 
Recomendações de Boas Práticas de Bem-estar para Animais de Produção e de Interesse 
Econômico – REBEM, abrangendo os sistemas de produção e o transporte e o Ofício Circular n° 12, 
de março de 2010, que estabelece adaptações da Circular 176/2005, na qual se atribui 
responsabilidade aos fiscais federais para a verificação no local e documental do bem-estar animal 
através de planilhas oficiais padronizadas. Com base na atualização do RIISPOA, os procedimentos 
de bem-estar animal devem ser atendidos e respeitados por todos os estabelecimentos 
processadores de carne. Os frigoríficos são obrigados a adotar técnicas de bem-estar animal, 
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aplicando ações que visem proteção dos animais, a fim de evitar maus tratos desde o embarque na 
propriedade até o momento do abate; e devem dispor de instalações próximas ao local de origem dos 
animais para recepção e acomodação, com o objetivo de minimizar o estresse após o desembarque. 

Adotar práticas de bem-estar animal também faz parte de legislações internacionais e 
exigências de clientes. Na Europa existe o regulamento EC1099, relativo à proteção dos animais no 
momento de abate que estabelece regras mínimas de proteção dos animais de produção. Além disso, 
existem exigências mais rigorosas com relação ao tema como é o caso de clientes, donos de 
supermercados e redes de “fast food”. Nesses casos, o produto só é comprado após uma auditoria de 
bem-estar animal para verificar se o frigorífico atende aos quesitos mínimos relacionados ao assunto. 

A adoção de um programa de bem-estar animal pelas indústrias, tendo como base legislações 
nacionais e internacionais relacionados ao tema, traz melhorias no entendimento sobre o verdadeiro 
significado do assunto e resulta em grandes benefícios à empresa e aos animais como boas práticas 
de manejo e abate humanitário. 

A adoção e implantação de treinamentos práticos nos estabelecimentos reduzem diretamente 
prejuízos como defeitos de qualidade de carne, hematomas, contusões e fraturas. 

o Aves 

Os problemas mais comuns encontrados em aves estão relacionados ao manejo e 
insensibilização inadequada que acarretam fraturas e contusões. Segundo Jean Paulo Galletti em um 
estudo feito entre os anos de 2006 a 2010 em aproximadamente 3 milhões de frangos, houve uma 
perda de 58,6% por condenação devido a fraturas e contusões provindas de um mau manejo pré-
abate e abate. Além dos 3,9% perdidos devido à má-sangria.  

o Bovinos 

Em bovinos a ausência de manejo racional para condução desses animais desde o manejo na 
fazenda até o abate traz prejuízos econômicos diretos na carne. Uma observação realizada em torno 
do manejo pré-abate em 2004 mostrou que existe um prejuízo econômico de R$ 111,21 reais por 
animal, o equivalente a U$ 38 por cabeça. 

o Suínos 

Uma carcaça suína com danos graves pode sofrer uma perda de até 6% do seu valor total. O 
toucinho e o pernil com hematomas graves podem ser depreciados em até 1/5 do seu valor normal, 
problemas oriundos de manejos pré-abate e abate inadequados.  

Em todas as espécies citadas acima é possível verificar problemas de defeitos intrínsecos na 
carne (PSE, DFD, a-DFD), acarretando em comprometimento do produto e depreciação da carcaça.  

Além disso, o manejo inadequado propicia o sofrimento desnecessário de milhares de animais. 
Desde o inicio, o programa Steps da WSPA vem contribuindo para a redução de forma direta e 
indireta desse cenário. Estima-se que em 2011, mais de 1.500.000 aves e milhares de bovinos e 
suínos foram beneficiados por dia de abate. 

 

Resultados e mudanças encontradas nos frigoríficos  

Durante as visitas aos frigoríficos, a equipe Steps faz uma avaliação geral com base nos 
checklists de bem-estar, com o objetivo de buscar soluções para melhorias que são discutidas ainda 
em treinamento. Dessa forma, são detectados alguns pontos críticos dos estabelecimentos e as 
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respectivas mudanças sugeridas. É notável que grande parte dos pontos críticos detectados são 
solucionados simplesmente com mudanças operacionais, o que não requer gastos significativos. 

 

Suínos e Bovinos

Principais Pontos Críticos detectados 

 Abate de emergência inadequado;  
 Alta densidade nas baias ou currais de 

descanso; 
 Ausência de manutenção dos 

equipamentos de nebulização e 
ventilação; 

 Inadequada disponibilidade de água;  
 Uso excessivo do bastão elétrico 

durante a condução na fila indiana 
(brete);  

 Insensibilização inadequada; 
 Ausência de conservação dos 

equipamentos de insensibilização; 
 Tamanho insuficiente do corte durante 

a sangria. 
 

 

Mudanças realizadas após o 
treinamento 

 Adaptação do número de bebedouros e 
água em quantidade suficiente aos 
suínos durante o período de descanso;  

  Redução da utilização do bastão 
elétrico e substituição por auxílios de 
manejo que não causam dor; 

  Reestruturação da área de acesso ao 
restrainer, facilitando a condução e 
entrada dos animais; 

  Adequação do sistema de 
insensibilização; 

 Reinsensibilização imediata em caso de 
falhas.  

 

Aves 

Principais Pontos Críticos 
detectados 

 Ausência de monitoramento de 
temperatura e umidade dentro das 
caixas – estresse térmico;  

 Alto % de caixas quebradas- risco 
para o BEA;  

 Ausência de abate emergencial; 
 Manejo incorreto na pendura;  
 Presença de pré-choque; 
 Insensibilização inadequada;  
 Má sangria. 
 Monitoramento inadequado da 

eficiência da insensibilização. 
 

 

Mudanças realizadas após o 
treinamento 

 Monitoramento do comportamento 
das aves (ofegação) e da 

temperatura x umidade dentro das 
caixas; 

  Adaptação dos sistemas de 
ventilação, exaustão e nebulização 
na área de espera para atender ao 
conforto térmico; 

 Ajuste dos parâmetros elétricos de 
insensibilização;  

  Manutenção dos eletrodos e 
ajustes na cuba de 
insensibilização; 

 Adequação da rampa da cuba de 
insensibilização para evitar pré-
choque; 

  Monitoramento rigoroso de aves 
mal-sangradas antes da 
escaldagem. 
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Considerações Finais 
 
Existe uma série vantagens na implantação de programas de Bem-estar animal.  São eles: 
 
Reduzir o sofrimento desnecessário dos animais envolvidos na cadeia produtiva da carne. 
Adequar o frigorífico às exigências de bem-estar animal do mercado nacional, internacional e 
clientes em potencial. 
Redução de perdas de qualidade da carne (PSE, DFD, hematomas, contusões e fraturas). 
 
Qualidade ética. 
 
Por isso, a implantação de um Programa de Bem-Estar, a conscientização e o 
treinamento/reciclagem dos colaboradores tornam-se extremamente importantes nos 
frigoríficos, pois além de reduzir o sofrimento desnecessário dos animais de produção, a 
indústria reduz perdas na qualidade da carne (intrínsecas e extrínsecas) e atende legislações 
nacionais relacionadas ao bem-estar animal. 
 
O aumento da qualidade da carne é a garantia de que o animal foi abatido de forma 
humanitária auxilia na adequação das plantas para habilitações internacionais e de clientes 
em potencial, trazendo para o produto a “qualidade ética” que está sendo cada vez mais 
difundida nas criações de animais de produção e procurada pelos consumidores. 
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 CAPÍTULO 4 

MANEJO DE PASTAGENS NAS CONDIÇÕES TOPOGRÁFICAS 
PREDOMINANTES NO SUL DO ESPÍRITO SANTO 

 

Laélio Scolforo4  
 

Introdução 
 
 Desde o início de sua colonização, a pecuária bovina foi introduzida no Estado do Espírito 

Santo. Inicialmente, era explorada apenas em caráter de subsistência e em complementação às 

demais atividades agrícolas para o abastecimento de pequenos aglomerados urbanos. Na década de 

30 foi instalado o primeiro núcleo de bovinocultura de leite, com objetivos comerciais, em Cachoeiro 

de Itapemirim. Nessa época, já era uma das atividades econômicas mais importantes da região Sul 

do Estado (Cani et al., 2007).  

 Nas décadas de 60 e 70, a pecuária bovina distribuiu-se por todo o Estado. A expansão da 

bovinocultura no Norte, inicialmente, foi feita com objetivo de explorar a bovinocultura de corte, 

embora sem definição clara das raças criadas. Essa atividade ocupava a terra imediatamente após a 

devastação das matas, que foi intensa nessas décadas.  

 No Norte do Estado, em terrenos recém desmatados, plantava-se o colonião (Panicum 

maximum) para formação das pastagens. Mas, em geral, as pastagens eram formadas nos piores 

solos da propriedade e, em seguida, submetidas ao pastejo incorreto. Com o tempo iniciava-se o 

processo de degradação. O colonião foi desaparecendo e o produtor saindo em busca de novas 

espécies forrageiras.  

 No Sul do Estado, em geral, as pastagens eram formadas em áreas exploradas por longos 

anos com café e outras culturas, ou seja, a pastagem já era formada em solos com baixo nível de 

fertilidade. Em consequência, hoje, as pastagens do Estado apresentam baixa capacidade de 

suporte. 

As pastagens exercem duas importantes funções no processo de produção na pecuária bovina. 

Uma delas é a de manter a cobertura vegetal do solo, de forma a proteger a integridade de um 

ecossistema frágil e a outra é a de servir de alimento para os animais que dependam do pasto como 

fonte de nutrientes. Apesar do possível antagonismo entre estas, o papel primordial dos produtores e 

técnicos é reconciliá-las, de forma a tirar proveito, otimizando a rentabilidade da área em pastejo e ao 

mesmo tempo mantê-la persistente e produtiva por vários anos (Matos, 2009). 

 

 

Condições topográficas predominantes no Sul do Espírito Santo 
 

Como pode ser observado na Figura 1, o estado do Espírito Santo está dividido em quatro 

Macrorregiões, sendo elas: Metropolitana, Norte , Central e Sul. A região Sul está formada por 27 

                                                 
4 Zootecnista, INCAPER.  
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municípios, abrangendo desde o litoral até a Região Serrana do Estado e fazendo divida com os 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Devido à localização, os municípios que fazem parte 

dessa região apresentam grande variação de clima e topografia, apresentando desde áreas de terras 

frias acidentadas e chuvosas até terras quentes e secas, com grande variação também na 

composição dos solos, variando de baixa a alta fertilidade (Figura 1). 

Figura 1 - Divisão regional do Espírito Santo em macrorregiões de planejamento 
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Figura 2 - Mapa das Unidades Naturais do Espírito Santo  

 
 Observa-se na Figura 3, que a Região Sul apresenta grande variação de no relevo, 

apresentando desde terras planas, ao nível do mar, até altitudes acima de 1.500 metros nas Regiões 

do Caparaó e Serrana. Nesses municípios, é comum encontrar-se desde áreas de várzeas alagadas 

até morros com declividades acima de 35% sendo utilizados na exploração da pecuária. 

  Vilela (2002) relata que para a formação de pastagens em áreas com declividade superior a 

20% são exigidos cuidados especiais e a declividade máxima é de 35%. Esse é o limite tecnicamente 

recomendado para a utilização de áreas para uso sob pastejo. Nas áreas com declividade entre 20 e 

35%, a pastagem deverá ficar restrita aos 2/3 inferiores da encosta. O terço superior deverá 

permanecer protegido contra a entrada de animais e revestido com vegetação arbórea, seja natural 

ou reflorestada.  

 



39 

 
Figura 3 - Mapa com as condições topográficas do Estado do Espírito Santo 

  
 Porém, nas regiões de montanhas do Espírito Santo, existem propriedades que estão sendo 

exploradas em condições acima desses limites de declividade. Assim, o manejo dessas pastagens 

exige maior cuidado na conservação do solo e na manutenção da sua fertilidade e, 

consequentemente, na vida útil da pastagem. 

 

Composição das áreas de pastagem no Sul do Estado do Espírito Santo 
 

O estabelecimento de pastagens em áreas sob floresta teve início no século passado, 

intensificando-se nas décadas de 30 a 40. A implantação das pastagens se dava nas entrelinhas das 

culturas anuais, em áreas exploradas por longos anos com café e outras culturas. As forrageiras que 

predominaram nesse sistema foram o capim-gordura (Melinis minutiflora), o capim colonião (Panicum 

maximum) que apresentava melhor desempenho em solos mais férteis e o capim jaraguá 

(Hyparrhenia rufa), também indicador de solos de boa fertilidade. Essas gramíneas africanas 

introduzidas no Brasil acidentalmente, vindas nos navios negreiros como “cama” foram de grande 

importância no desenvolvimento da pecuária. Após alguns anos sob pastejo e sem manejo adequado, 

essas gramíneas apresentaram declínio na produção e iniciava-se o processo de degradação. Com 

essa situação, os produtores passaram a buscar outras alternativas, dando início à procura por 

forrageiras que poderiam se estabelecer  bem em solos de baixa fertilidade natural e fornecer algum 

verde durante a época seca do ano, o denominado “capim milagroso” (Cani et al., 2007).  

Atualmente, uma das gramíneas mais encontradas na região sul do estado do Espírito Santo é 

a braquiária (Brachiaria decumbens). Essa forrageira está presente em grande parte das 
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propriedades rurais. Em trabalho realizado na região do Caparaó, sobre pecuária de leite, Castro et 

al. (2011) citaram valores bastante expressivos de utilização do gênero brachiária, sendo que essa 

forrageira estava presente em 83,3% para o estrato até 50 L, 95% para o estrato 51 – 200 L, 88,2% 

para o estrato 201 – 500 L e 100% para o estrato mais de 500 L. As espécies de brachiaria 

encontradas foram: Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha e Brachiaria radicans. Deve-se 

esclarecer que, atualmente, o gênero Brachiaria foi substituído pelo gênero Urochloa, mantendo-se 

os nomes específicos. No mesmo trabalho, estes autores citaram outras espécies de gramíneas, 

como Panicum maximum (cv. Mombaça, cv. Tanzânia, cv. Colonião) que para o estrato 51 – 200 L 

apresentou 10% e para o estrato 201 – 500 L 11,8%; também as cultivares de  Tifton (Cynodon 

dactylon) que, para o estrato 201 – 500 L apresentou 5,9%; para as duas espécies os demais 

estratos não apresentaram valores. Outra espécie encontrada foi o capim gordura (Melinis 

minutiflora), seus valores foram 16,7% para o estrato até 50 L, 30% para o estrato 51 – 200L, 35,3% 

para o estrato 201 – 500 L e 60% para o estrato mais de 500 L. 

 

 Degradação das Pastagens 
  

A degradação da pastagem pode ser considerada como um processo gradativo da perda de 

vigor, da produtividade, do valor nutritivo e da capacidade de recuperação natural da planta forrageira 

para sustentar os níveis de produção e qualidade exigida pelos animais, mesmo durante o período 

das águas, assim como o de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e plantas invasoras, 

culminando com a degradação avançada dos recursos naturais, em razão de manejos inadequados 

(Macedo, 1995, citado por Kichel et al. 1999). 

Esse é um dos maiores problemas da pecuária brasileira, por ser esta desenvolvida, 

basicamente em pasto, afetando diretamente a sustentabilidade do sistema produtivo. Considerando-

se apenas a fase de engorda de bovinos, a produtividade de carne de uma pastagem degradada gira 

em torno de  duas arrobas/ha/ano, enquanto que numa pastagem em bom estado podem-se atingir, 

em média, 16 arrobas/ha/ano (Kichel et al. 2000). 

 Segundo levantamentos de Ramos e Furtado (2009) o Espírito Santo apresenta 600 mil 

hectares de área degradada. E, 85% desse total, 510 mil ha, são de pastagens. A maior parte destas 

pastagens encontra-se nas Regiões Noroeste e Sul, em áreas com temperaturas mais elevadas. 

Grande parte dessa área degradada pode ser recuperada quando se utiliza um manejo correto do 

solo, atendendo orientações técnicas específicas para cada caso.  

Segundo Camargo e Novo (2009), o momento mais crítico em termos de degradação do pasto 

é o início da época chuvosa. Nesta fase, normalmente, os pastos estão baixos e as plantas com 

poucas reservas orgânicas. Ao mesmo tempo, as condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento aceleram o metabolismo da planta, fazendo com que esta use as reservas restantes 

para rebrotar. O super pastejo nesta fase pode determinar o esgotamento da planta levando à 

degradação da área. Com o menor ritmo de crescimento das espécies forrageiras e a abertura da 

comunidade, as plantas invasoras encontram espaço para se desenvolverem e passam a competir 

com o capim pelos fatores de crescimento, principalmente, água, luz e nutrientes. 
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Macedo (2002) afirma que após a implantação ou renovação de uma pastagem, a 

produtividade é normalmente sempre maior no primeiro e no segundo ano de exploração. Estima-se 

que a produção das pastagens e a produção animal sejam 30-40%, em média, superiores no primeiro 

ano de exploração em relação aos três ou quatro anos subsequentes, quando o potencial produtivo 

não é limitado por problemas de clima, solo ou manejo animal inadequado.  

Dessa forma, a opção pelo processo de renovação ou de recuperação das pastagens 

degradadas é uma questão que visa a promover a sustentabilidade da pecuária brasileira. Porém, 

para o pecuarista, é muito difícil  recuperar ou renovar as suas pastagens, pois, na maioria das vezes, 

faltam-lhe infra-estrutura, conhecimento e condições financeiras de investimento na atividade.   

  

Principais causas da degradação das pastagens 
 

O uso de uma forrageira adequada às condições de clima e solo, bem formada, homogênea, 

livre de invasoras, com manejo adequado, respeitando-se sua capacidade de suporte e suas 

exigências nutricionais, mantendo-se níveis de nutrientes compatíveis com o extraído da pastagem, 

tem como resultado um aumento da sua longevidade, com produtividade econômica. Alguma falha 

em algum desses tópicos, pode acelerar o processo de degradação (Zimmer e Euclides, 2000).  

Com bases em estudos sobre causas de degradação de pastagem Aguiar (1998), citou as 

principais causas, sendo elas: o plantio de espécies forrageiras não-adaptadas às condições 

edafoclimáticas (tipo de solo e de clima) da região,  o plantio incorreto da pastagem, o manejo 

incorreto da pastagem durante o seu estabelecimento e durante a sua condução, a queima freqüente, 

a falta de diversificação, que provoca o desenvolvimento rápido de pragas das pastagens, a 

infestação de plantas invasoras, a incompatibilidade de espécies consorciadas, o cultivo das 

pastagens em solos com baixa fertilidade natural ou em solos antes férteis, mas já esgotados. 

 

Estabelecimento de pastagem e escolha da forrageira 
 

Assim como em outras regiões do Brasil, uma característica comum dos solos da Região Sul 

do Estado do Espírito Santo é a carência em nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo, e em 

muitas áreas os solos são ácidos e com baixo valor de saturação por bases. Portanto, para a 

utilização de espécies mais produtivas e nutritivas demandadoras de maiores quantidades de 

nutrientes, torna-se necessária a modificação/adequação do solo pela aplicação de corretivos e ou 

fertilizantes. 

Para os produtores que utilizam áreas de pastagem em locais de relevo fortemente ondulados, 

a renovação ou reforma de pastagem não é tão simples. Hoje a legislação vigente permite apenas a 

mecanização de áreas com declividade inferior a 25%, sendo necessários projetos técnicos de 

conservação do solo para a utilização de máquinas nessas áreas. Com relação à utilização de tração 

animal essa exigência não se faz necessária, uma vez que o solo é trabalhado de forma horizontal, 

evitando assim a perda excessiva de solo. Assim, é necessária a adoção de estratégias que sejam 

eficientes e facilitem o processo de renovação ou reforma da pastagem. 
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Segundo Evangelista e Lima (2002), na escolha de uma espécie forrageira para renovação de 

uma pastagem, deve-se levar em consideração os fatores climáticos, edáficos e também os 

socioeconômicos do produtor. Kichel et al. (1999) afirmaram que uso de uma forrageira adequada às 

condições de clima e solo, bem formada, homogênea, livre de invasoras, com manejo adequado, 

respeitando-se a capacidade de suporte da forrageira em uso e as exigências nutricionais das 

mesmas, mantendo-se níveis de nutrientes compatíveis com o extraído da pastagem, tem como 

resultado um aumento da longevidade das pastagens, com produtividade econômica. Alguma falha 

em algum desses tópicos, pode acelerar o processo de degradação. (Texto citado anteriormente - 

página 8)  

Também em um de seus trabalhos, Camargo e Novo (2009) citam que um dos fatores 

determinantes da degradação de pastagens é a implantação de espécies forrageiras não adaptadas 

às condições de solo, clima e manejo. Desta forma, para a escolha da espécie forrageira a ser 

implantada deve-se levar em consideração fatores como: 

histórico da área: época de abertura da área, espécie em uso, nível de tecnologia adotado, 

produtividade em anos anteriores, presença de invasoras, banco de sementes, pragas e doenças. 

clima: precipitação anual, temperatura mínima, máxima e média; geadas e fotoperíodo. 

solo: topografia; susceptibilidade à erosão, impedimentos físicos, deficiência ou excesso de 

água, impedimentos à mecanização, nível de fertilidade do solo, profundidade e textura do solo. 

 As tabelas a seguir foram baseadas em Alcântara et al. (1996) citados por Aguiar (1998) e 

Evangelista (2002) e demonstram importantes características de plantas forrageiras, que devem ser 

analisadas na tomada de decisão da escolha da forrageira a ser implantada.  

 

Tabela 1. Exigência mínima ou tolerância de algumas espécies forrageiras em relação à 

declividade do solo 

Planos a suavemente ondulado Ondulados a fortemente 

ondulados 

Fortemente ondulados a 

montanhosos 

Panicum maximumcv. Colonião Cynodon plectostachyus Brachiaria decumbens 

Panicum maximumcv. Guiné Chloris gayana Brachiária ruziziensis 

Panicum maximumcv. Sempre 

verde 

Brachiaria brizantha Brachiária  humidicola 

Pennisetum purpureum Neonotonia wigtii Melines minutiflora 

Hyparrhenia rufa Macroptilium atropurpureum Cynodon plectostachyus 

Panicum maximumcv. tobiatã Galaxia striata  

Leucaena leucocephala Pueraria phaseoloides  

Stylosanthesspp. Calapogonium mucunoides  

 Setaria spp.  

 Andropogon gayanus  
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Tabela 2. Exigência mínima ou tolerância das espécies em relação a fertilidade do solo 

Férteis  Medianos  Fracos  

Panicum maximum cv. Colonião Hyparrhenia rufa Brachiaria decumbens 

Panicum maximum cv. Tobiatã Brachiaria brizantha Brachiária  humidicola 

Panicum maximumcv. Sempre 

verde 

Brachiária ruziziensis Setariaspp. 

Pennisetum purpureum Galaxia striata Digitaria decumbens 

Cynodon spp. Panicum maximumcv. Guiné Melines minutiflora 

Chloris gayana  Macroptilium 

atropurpureum 

Neonotonia wigtii  Calapogônium 

mucunoides 

Leucaena leucocephala  Andropogon gayanus 

  Stylosanthesspp. 

 
Tabela 3. Características das espécies com relação à proteção contra a erosão do solo 

Baixa  Média  Alta  

Panicum maximum cv. Colonião Neonotonia wigtii Brachiaria decumbens 

Panicum maximum cv. Guiné Macroptilium atropurpureum Brachiária ruziziensis 

Panicum maximum cv. Sempre 

verde 

Galaxia striata Brachiária  humidicola 

Pennisetum purpureum Cynodon plectostachyus Melines minutiflora 

Hyparrhenia rufa Pueraria phaseoloides Cynodon plectostachyus 

Panicum maximum cv. Tobiatã Calapogonium mucunoides Brachiaria brizantha 

Leucaena leucocephala Setaria spp. Digitaria decumbens 

Stylosanthes spp. Andropogon gayanus  

Chloris gayana   
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Tabela 4. Tolerância relativa de algumas espécies forrageiras ao encharcamento do solo 

 Gramíneas Leguminosas  

 

 

 

 

 

 

Bom 

Brachiaria mutica Desmodium heterophyllum 

Brachiaria arrecta Macroptilium lathyroides 

Brachiaria humidicola Pueraria phaseoloides 

Brachiaria (hibrido cv. Tangola) Desmodium intortum 

Cynodon nlemfuensis  

Paspalum plicatulum  

Paspalum dilatatum  

Digitaria decumbens  

Setaria anceps  

 

 

 

 

 

 

Moderado 

  

Pennisetum clandestinum Calapogonium mucunoides 

Brachiaria dictioneura Centrosema pubescens 

Brachiaria decumbens Macrotyloma axillare 

Cynodon dactylon cv. Coastcross Desmodium uncinatum 

Cynodon dactylon cv. Tifton 85 Stylosanthes guianensis 

Cenchrus ciliares  

Chloris gayana  

Pennisetum purpureum cv. 

Pioneiro 

 

Panicum maximum cv. Guiné  

 

 

 

 

 

Baixo  

Brachiária ruziziensis Macroptilium atropurpureum 

Brachiaria brizantha Neonotonia wightii 

Panicum maximum cv. Colonião, 

Tanzania, Mombaça 

Stylosanthes humilis 

Pennisetum purpureum Lab lab purpureus 

Melines minutiflora Cajanus cajan 

Cynodon spp. Leucaena leucocephala 

Stylosanthes spp.  

Saccharum officinarum  

Urochloa mosambicensis  



45 

 
Com base nas tabelas anteriores e na citação de Dias-Filho (2006), a Tabela 5 foi elaborada no 

intuito de propor sugestões de uso de gramíneas forrageiras para a Região Sul do Estado do Espírito 

Santo, levando em consideração a declividade, alagamento e fertilidade do solo e também a 

facilidade de adquirir mudas e sementes. As indicações baseiam-se em informações de outras 

regiões do país, mas que fornecem suporte para auxiliar os técnicos nas tomadas de decisões.  

 

Tabela 5. Espécies forrageiras recomendadas para a região sul do Espírito Santo, considerando-se 

alagamento, fertilidade e declividade do solo. 

Condições Gerais Espécies indicadas 

 

 

 

 

Solos úmidos (mal drenados) 

Setaria spp. 

Paspalum spp.(pojuca) 

Brachiaria mutica (Angola) 

Brachiária tanner- Graas (b. brejo) 

Canarana  (Australiano) 

B. mutica x B. arrecta (Tangola) 

Hemarthria altissima (capim-mimoso-de-talo) 

Panicum repens (capim-furachão) 

Cynodon plectostachyus (Estrela Africana) 

 

Solos de média e alta fertilidade e profundos 

Panicum spp. 

Pennisetum purpureum 

Cynodon spp. 

Brachiaria brizantha 

 

Solos baixa fertilidade Brachiaria decumbens 

Brachiária  humidicola 

 

Solos com declividades acentuadas, levando 

em consideração adaptação e controle de 

erosão  

Brachiaria decumbens 

Brachiária  humidicola  

Melines minutiflora (capim gordura) 

Cynodon plectostachyus (Estrela Africana) 

 

Manejo das pastagens para a região sul do Espírito Santo 
 
Para Camargo e Novo (2009), os sistemas que utilizam pastagens são adotados sempre que 

existe conhecimento tecnológico e condições para aplicação de conceitos de exploração intensiva de 

um recurso produtivo capaz de reduzir custos de produção. Essa redução de custo advém 

principalmente do fato das vacas executarem a colheita e o transporte do alimento volumoso, 

eliminando a distribuição deste tipo de alimento nos cochos. De todas as tecnologias disponíveis, a 
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produção de leite a pasto é a mais complexa, havendo a necessidade de entendimento e 

manipulação corretos da complicada interação:  solo/planta/clima/animal/ação do homem.  

 Segundo Martins et al. (2004) uma das tecnologias que mais têm se destacado refere-se à 

intensificação da produção de leite a pasto, pelo uso racional de tecnologias relacionadas com o 

manejo do solo, do ambiente, da planta e do animal. Isso se deve principalmente a valorização das 

terras agricultáveis. Também podemos observar que no sul do Espírito Santo o valor da terra nos dias 

atuais dificulta os cálculos de custo de produção, uma vez que se o valor do custo de oportunidade da 

terra for considerado a maioria das propriedades produtoras de leite teriam receita negativa. 

 Em grande parte das propriedades localizadas na Região Sul de Estado de Espírito Santo, a 

cafeicultura está presente representado um importante fonte de renda para as famílias (PROATER, 

2011). Esse é um conceito de diversificação de atividades dentro das pequenas propriedades. 

Consequentemente, em muitas dessas propriedades as melhores áreas estão sendo exploradas com 

a cultura do café e a pecuária ficando restrita à a áreas alagadas, margens de rio e com as áreas 

declivosas da propriedade, que em muitos casos, também são área de preservação permanente. 

 Nas propriedades onde a pecuária de leite é a principal fonte de renda da família, é 

conveniente optar pela intensificação das áreas de melhor comodidade, deixando os locais com alta 

declividade (morro) para a exploração de outras culturas ou o uso desta área para a os animais em 

recria.  

 Existe um pensamento, por parte dos técnicos, de incentivar o produtor a intensificar, em um 

primeiro instante, uma pequena gleba da pastagem, onde de forma adequada e sem grandes 

investimentos iniciais ele teria uma primeira visão da real potencialidade de uma pastagem manejada 

de forma intensiva. Porém, a grande maioria dos produtores quer utilizar o sistema para todos os 

animais em lactação, alegando dificuldade em separar um lote de vacas para pastejarem 

separadamente. Assim, o custo inicial para formação do sistema fica muito elevado, fazendo com que 

produtor pule etapas, tanto na formação da pastagem como também na manutenção posterior à 

implantação, o que leva a um abandono precoce do sistema, pela sua ineficiência. 

 
Uso da pastagem em áreas com declividades 
 

 As áreas de pastagens estabelecidas em solos com declividade acima de 45% devem ter 

uma atenção especial pelos técnicos e produtores. Essas áreas tendem a apresentar processo de 

degradação do solo pela erosão laminar devido a chuvas. Esses locais podem ser utilizados de uma 

forma intensiva, porém, sempre com suas limitações, que devem ser conhecidas e respeitadas pelos 

técnicos e produtores. Uma dessas limitações está relacionada ao tamanho da área. Áreas de 

pastagens declivosas para serem divididas necessitam de um mínimo de área suficiente para que os 

animais transitem no sentido horizontal da pastagem, em forma de “zigue-zague”. Neste caso implica-

se que um manejo rotativo nesse tipo de relevo, na maioria das vezes, necessita de uma área maior e 

também de um período maior de ocupação nos piquetes, não devendo exceder uma semana. Se este 

princípio não for respeitado, os animais passarão a descer verticalmente na pastagem e poderá 

acarretar processo de erosão na área.  Outro fator importante que deve ser levado em consideração, 
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dependendo da área, é em relação aos dias chuvosos, que pode transformar a pastagem em um 

risco para os animais. Pastagens escorregadias podem trazer lesões aos animais.  

 Com relação aos animais, deve-se observar o grau de sangue do rebanho. Animais de alta 

produção e com grau de sangue mais europeu terão dificuldade de caminhar nessas áreas nos dias 

chuvosos e também em dias ensolarados. Esses animais terão que receber tratamento diferenciado, 

com uma melhor suplementação no chocho, em relação aos animais mais rústicos e menos 

produtivos do rebanho.  

Também, o manejo dessas áreas deve ser mais cuidadoso, visando a proporcionar um resíduo 

de folhas suficiente para um rápida rebrota e, consequentemente, uma boa cobertura do solo, 

evitando que água das chuvas arraste nutrientes e material sólido para a base do morro.  

O custo de produção deve sempre acompanhar qualquer sistema de produção. No caso de 

exploração de pastagem em declividade para o gado de leite, esse controle é ainda mais importante, 

uma vez que a mão de obra será muito exigida para os tratos culturais como aplicação de adubos e 

corretivos de solo. Também é importante salientar que a taxa de lotação nessas pastagens tenderão 

a ser menores que em sistema localizados em áreas de baixada; isso significa que haverá um maior 

gasto e uma menor resposta da pastagem. 

Na Tabela 6, elaborada por Santos e Balsalobre (2004), utilizando o programa Cornell, fica 

evidente o gasto de energia pelos animais devido ao deslocamento de 500m, 1000m e 2000m até as 

áreas de pastagem com declividades de 5, 10 e 20% .  

 

Tabela 6. Efeito da distância e declividade do percurso dos animais sobre o ganho de peso e 

produção de leite 

Declividade  Distância 

 500 m 1000 m 2000 m 

                                         Ganho de peso (g/cabeça/dia) 

5% 590 560 530 

10% 580 550 500 

20% 560 530 450 

                                           Produção de leite (kg/vaca/dia) 

5% 21,4 20,9 19,7 

10% 21,2 20,5 18,9 

20% 20,9 19,7 17,3 

Dados obtidos com o programa Cornell 
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Adubação das pastagens 
 

Dividir pastagens em piquetes e não corrigir satisfatoriamente a fertilidade do solo leva a uma 

produção da forrageira abaixo do esperado, além de aumentar o trabalho do produtor de conduzir os 

animais num sistema rotativo ineficiente.     

 A recomendação de nitrogênio para aplicação em pastagens de alta resposta a fertilidade 

varia de 50 a 300 kg/ha/ano. A dose mais baixa tem sido considerada como mínimo pra evitar a 

degradação das forrageiras na pastagem. Doses mais elevadas que a mínima são aconselhadas para 

incrementos na produtividade da pastagem e em explorações mais intensivas dessas pastagens 

(Monteiro, 1995). 

 

Suplementação com concentrado 
 

O fornecimento de concentrado aos animais em pastagens conduzidos sob manejo rotativo é 

de fundamental importância para o sucesso da atividade leiteira. Embora as pastagens sejam a 

principal fonte de alimento desses animais, aqueles de produção mais elevada necessitam de uma 

suplementação alimentar para suprir suas exigências nutricionais em relação às provenientes do 

pasto.  

Segundo Gomide (1983), citado por Barbosa e Nascimento Jr. (2001) em pastagens bem 

formadas e manejadas é possível obter produções diárias de 9 a 12 kg de leite/vaca/dia e ganhos de 

peso vivo de 700 a 900 g/dia/novilho, desde que se usem animais com alto potencial de produção e 

se apliquem nas pastagens cargas animais de acordo com sua capacidade de suporte, ou seja, 

trabalhe-se com a oferta de forragem ótima para cada situação de pastejo. 

A Tabela 7 apresentada por Camargo e Novo (2009) pode ser usada como guia teórico para 

alimentação de vacas em pastagens de gramíneas tropicais, usando a premissa de que o consumo 

de matéria seca seja de 10 kg por dia, e o concentrado como suplementação em adição, procurando 

atender exigências de matéria seca e princípios nutritivos. 

Tabela 7. Suplementação da pastagem pelo uso de alimento concentrado, de acordo com a 
produção de leite por vaca por dia. 

Fonte: Camargo e Novo (2009). 
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Considerando vaca com peso vivo médio de 550 kg. 

MS = matéria seca, PB = proteína bruta, NDT = nutrientes digestíveis totais 

 

Estratégia de manejo da pastagem para o gado de corte na época da seca 
  

As gramíneas tropicais apresentam redução de seu crescimento durante a época seca e ou frio 

do ano, comprometendo a distribuição da produção e oferta de forragem ao longo do ano. O 

diferimento do pasto é uma alternativa para reduzir o efeito da estacionalidade sobre o sistema de 

produção. Essa técnica consiste em vedar uma determinada área da pastagem no final da estação de 

crescimento, possibilitando que a forragem acumulada seja utilizada durante a entressafra. A adoção 

da técnica de diferimento visa produzir forragem sobre o conceito de matéria seca potencialmente 

digestível (energia latente); portanto, deve-se ter em mente o manejo para qualidade imediatamente 

antes da vedação, associado à espécie que apresente potencial para acúmulo de forragem com alta 

proporção de folhas e colmos finos. Paulino et al. (2008) também sugerem como alternativa para 

minimizar esse problema a utilização uma taxa de lotação suficientemente alta para remover os 

resíduos de forragem remanescentes da época chuvosa por período curto e determinado (manejo 

para qualidade) e assim proporcionar rebrota que seria conservada para a época seca, como banco 

de energia latente. 

 Se o produtor optar por fazer uma adubação pós-pastejo nessas área certamente produzirá 

uma forragem de melhor qualidade e com um maior volume de massa de forragem. Com essa boa 

reserva de forragem o produtor, dependendo de suas condições de infraestrutura, pode optar pela 

suplementação com misturas minerais múltiplas para o período da seca.  

 

Considerações Finais 

 

O manejo de pastagem envolve muito mais que a forrageira em questão, é preciso ver o 

sistema como um todo. No momento da adoção das tecnologias que visam manter a sustentabilidade 

das pastagens, deve-se avaliar também os aspectos ecológicos, as condições socioeconômicas do 

produtor, pois ele e sua família são a base de sustentação do sistema produtivo. 

Cabe aos profissionais (técnicos e pesquisadores) do setor, colocar os produtores em contato 

com informações técnicas, possibilitando assim uma exploração das áreas de pastagem de uma 

forma mais produtiva e menos agressiva ao meio ambiente. 

Além da assistência técnica, o produtor necessita de um trabalho minucioso em relação à 

extensão rural, onde assim, ele e suas organizações possam se emancipar dos órgãos públicos, 

buscando de forma consciente as diretrizes e planejamento das atividades futuras sem necessidade 

de utilizar do método de “tentativa e erro” para alcançar seus objetivos. 
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CAPÍTULO 5 

PRODUÇÃO DE LEITE EM PASTAGENS 
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Fermino Deresz7 

Introdução 

 

Nos últimos anos o crescimento da pecuária no Brasil apresenta-se como boa alternativa aos 

pecuaristas em função de melhores preços alcançados, bem como pelo crescente aumento na 

demanda de leite e carne de qualidade. Apesar do crescimento acelerado da pecuária ocorrido, ainda 

é uma das atividades que exibe, em todo o território nacional, baixos índices produtivos, sendo a 

baixa produtividade das pastagens no Brasil a principal causa da baixa rentabilidade e 

competitividade dos sistemas de produção animal em relação a outros sistemas agrícolas. Isto se 

deve tanto a práticas inadequadas de manejo, à utilização de pastagens de baixa produtividade, à 

falta de reposição dos principais nutrientes envolvidos no crescimento das plantas, quanto à utilização 

de animais de  baixa eficiência produtiva. 

A resultante desse quadro é a redução da capacidade produtiva do solo e das pastagens, 

resultando em baixa produtividade animal. Estes fatos têm trazido uma série de consequências 

econômicas e sociais ao produtor rural, ao setor público e a toda sociedade. 

Deve-se ressaltar que, em todas as regiões do Brasil, as pastagens representam uma 

significativa proporção de alimentos disponíveis aos ruminantes, quando não a única fonte de suas 

dietas. O uso eficiente de forrageiras e pastagens como base da alimentação animal representa uma 

das formas de se garantir aumento na produtividade e redução nos custos da exploração pecuária. 

Além disso, do ponto de vista da alimentação do rebanho, pasto é o mais barato de todos os 

alimentos para se produzir e utilizar (EMMICK, 1991; ELY, 1995). Os sistemas de produção 

fundamentados em pastagens bem manejadas requerem menores inversões iniciais de capital e 

exercem menores impactos negativos sobre o ambiente quando comparado aos sistemas confinados. 

Desta forma, caminhar para alternativas mais baratas de alimentação torna-se quase obrigatório para 

viabilizar a exploração, notadamente para os produtores menores.  

Assim, a expectativa é de que as forrageiras tropicais, quando adubadas e manejadas de 

forma adequada, assegurariam maior produtividade de forragem e boa eficiência de colheita, 

tornando o sistema produtivo, lucrativo e sustentável ao longo do tempo.  
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7 Pesquisador Embrapa Gado de Leite, Rua Eugênio do Nascimento, 610, Bairro Dom Bosco, CEP 36038-330, Juiz de Fora-
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Utilização de forrageiras tropicais para produção de leite 

A partir das primeiras experiências bem-sucedidas com o uso do capim elefante sob pastejo, 

outros trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a eficiência do sistema. 

O efeito de três intervalos de desfolha, em pastagem de capim elefante, sobre a produção de leite 

e a variação do peso vivo das vacas foi estudado por Deresz et al. (1994). Foram testados: 30, 37,5 e 45 

dias de intervalo de desfolha, acrescido de 2 kg/vaca/dia de concentrado (CC). Foi incluído, também, um 

tratamento com período de descanso de 30 dias, em que as vacas não recebiam concentrados. As 

produções médias de leite nos diferentes intervalos de desfolha são apresentadas na Tabela 1. 

 

TABELA 1.  Produção média de leite (kg/vaca/dia), de vacas mestiças H x Z em pastagens de 

capim elefante, sem suplementação (SC) ou com 2 kg/vaca/dia de concentrado (CC), 

durante a estação das chuvas. 

Meses 

Períodos de descanso (dias) 

30 SC 
30 CC 37,5 CC 45 CC 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

14,1 

13,8 

13,3 

12,9 

12,6 

12,1 

15,1 

15,0 

14,6 

14,3 

13,9 

13,5 

14,8 

14,4 

13,7 

13,2 

12,8 

12,5 

14,2 

13,7 

13,1 

12,7 

12,4 

12,0 

Média 13,1 14,4 13,6 13,0 

 

Quando se comparam os tratamentos 30 SC e 30 CC, as produções médias de leite do período 

foram de 13,1 e 14,4 kg/vaca/dia. Houve incremento de apenas 0,65 kg de leite para cada quilograma de 

concentrado fornecido. A produção de leite das vacas no tratamento 30 SC é uma indicação de que é 

possível produzir de 12 a 14 kg de leite/vaca/dia, sem suplementação de concentrado. As vacas 

mantidas nos piquetes no tratamento 45 CC apresentaram tendência de menores produções de leite, 

desde o início do experimento (Tabela 1). O tratamento 30 CC produziu 1.082 kg/ha (10,1 %) de leite 

a mais que o tratamento 45 CC, indicando que o manejo da pastagem de capim elefante com período 

de descanso de 30 dias é mais adequado que aquele com 45 dias. 
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Pesquisas visando avaliar três taxas de lotação na pastagem de capim elefante (cinco, seis e sete 

vacas/ha) manejada com três dias de ocupação/piquete e com intervalo de desfolha de 30 dias foram 

realizadas por Deresz et al. (1994). Os autores observaram que a produção de leite na taxa de lotação 

de sete vacas/ha apresentou tendência de ser menor desde o início do experimento, sugerindo ser 

muito alta para as condições deste trabalho. As produções de leite por hectare, durante a estação das 

chuvas de 1990/91 aumentaram com a elevação da taxa de lotação, muito embora a produção de leite 

por vaca por dia tenha sido menor na taxa de lotação de sete vacas/ha. A diferença na produção de leite 

por hectare entre as taxas de lotação de seis e cinco vacas foi de 1.995 kg, durante 180 dias de 

experimento e a diferença entre as taxas de lotação de seis e sete vacas/ha foi de 1.773 kg durante o 

mesmo período. Conclui-se que tanto a disponibilidade quanto a qualidade da forragem na taxa de 

lotação de sete vacas/ha foram insuficientes para manter a produção de leite por vaca. Aparentemente, a 

taxa de lotação de seis vacas/ha foi a mais adequada para este nível de adubação e para as condições 

do experimento. É importante salientar que para obter taxa de lotação de seis vacas/ha, produzindo 12 a 

14 kg de leite por vaca por dia, além das exigências de mantença, é necessário que cada vaca tenha 

uma disponibilidade diária de capim de 80-100 kg de matéria verde ou de 12 a 15 kg de matéria seca.  

Na sequência, comparou-se o efeito da suplementação concentrada na produção e composição 

de leite de vacas mestiças Holandês x Zebu manejadas em pastagem de capim elefante durante a época 

das chuvas. A pastagem foi manejada sob lotação intermitente com 30 dias de intervalo de desfolha e 

três dias de utilização por piquete. Os tratamentos consistiram de zero de suplementação concentrada 

(SC) e 2 kg/vaca/dia (CC). A composição química do concentrado foi a seguinte: 20% de proteína bruta e 

70% de NDT. A produção de leite foi maior para o tratamento com concentrado, o que já era esperado, 

não havendo diferenças em relação aos teores de gordura, proteína e sólidos totais.  

Nestes experimentos verificou-se que a produção de leite não foi proveniente da mobilização de 

reservas corporais, uma vez que as vacas ganharam peso durante o período experimental. 

Em pesquisa realizada por Deresz et al. (1998), entre julho e outubro de 1993, vacas mestiças H x 

Z receberam à vontade cana-de-açúcar picada enriquecida com 1% de uréia, durante o intervalo entre 

ordenhas. Nesse período comparou-se o desempenho de vacas que não receberam concentrados (T0) 

com outro que recebeu 2 kg/vaca/dia de concentrado (T2). Os resultados de produção de leite podem ser 

observados na Tabela 2. 
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TABELA 2.  Produção média de leite e consumo médio de matéria seca de cana-de-açúcar de vacas 

mestiças H x Z, em pastagem de capim elefante, durante a época seca do ano de 1993, 

sem (To) ou com 2 kg/vaca/dia de concentrado (T2). 

Meses 

Produção de leite 

(kg/vaca/dia) 

Consumo de cana de açúcar 

(kg/vaca/dia ) 

T0 T2 T0 T2 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

8,4 

7,8 

6,8 

7,7 

9,5 

8,9 

8,0 

9,0 

5,8 

6,3 

6,0 

3,8 

5,7 

6,6 

6,0 

4,9 

Média 7,7 8,9 5,5 5,8 

 Deresz et al. (1998) 

 

A produção de leite durante o período variou de 7,7 a 8,9 kg/vaca/dia, para os tratamentos com e 

sem concentrados, respectivamente, com uma vantagem de apenas 1,2 kg de leite a favor do grupo que 

recebeu concentrado. A resposta esperada seria em torno de 2,0 kg de leite para cada quilograma de 

concentrado fornecido. Parte dos nutrientes parece ter sido direcionada para ganho de peso, uma vez 

que as vacas que não receberam concentrados perderam, em média, 50 g/dia de peso, enquanto 

aquelas que receberam 2,0 kg de concentrado ganharam em média de 140 g/dia durante o período 

compreendido entre julho e outubro.  

Com relação ao consumo de matéria seca da mistura cana-de-açúcar mais 1% de ureia, 

observou-se variação de 3,8 a 6,3 kg/dia de MS, com um consumo médio de 5,5 kg/vaca/dia no 

tratamento sem concentrado (Tabela 2). O baixo consumo de MS de cana-de-açúcar em outubro 

provavelmente se deveu à maior quantidade de massa de forragem de capim elefante proveniente do 

início da rebrota, visto que em outubro a produção de leite aumentou em relação ao mês de setembro, 

sem alteração da alimentação. Isso indica que o capim elefante apresenta melhor qualidade do que a 

suplementação de cana-de-açúcar corrigida com uréia. No tratamento em que foram fornecidos dois 

quilogramas de concentrado, a variação no consumo de MS de cana-de-açúcar foi de 4,9 a 6,6 

kg/vaca/dia, com um consumo médio de 5,8 kg (Tabela 2). Não foi encontrada explicação para o fato de 

o consumo de MS de cana-de-açúcar no tratamento sem concentrado ter sido menor do que naquele 

com concentrado. Contudo, o fornecimento de concentrado poderia ter levado a um aumento na 

digestibilidade da cana-de-açúcar. Pelos resultados parece ser possível produzir em torno de 7 

kg/vaca/dia de leite, em pastagem de capim elefante, com o fornecimento de cana-de-açúcar enriquecida 

com 1% de uréia na estação seca do ano, sem a utilização de concentrado. 

O período de utilização do piquete em pastagem de capim elefante foi estudado por Cóser et al. 

(1999), os quais testaram 1, 3 e 5 dias de ocupação do piquete, com 30 dias de intervalo fixo de 
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desfolha. O número de piquetes em cada tratamento era de 31, 11 e 7, respectivamente, para os 

tratamentos com 1, 3 e 5 dias de ocupação dos piquetes. As vacas mestiças Holandês x Zebu tinham 

suas parições concentradas visando a coincidir com o início da época das chuvas. As produções médias 

diárias de leite das vacas observadas nos três anos de duração da pesquisa estão apresentadas na 

Tabela 3. Além do pasto, todas as vacas recebiam individualmente 1 kg/vaca/dia de concentrado com 

20% de proteína bruta e 70% de NDT.  

TABELA 3.  Produções médias diárias de leite (kg/vaca) e por área (kg/ha), em pastagem de capim 

elefante sob diferentes períodos de ocupação, durante as épocas chuvosas de 

1991/92, 1992/93 e 1993/94 e secas de 1992, 1993 e 1994. 

Período ocupação 

(dias) 

Produção de leite 

kg/vaca/dia 
kg/ha 

1992 1993 1994 

 Época chuvosa 

1 9,6 11,3 11,6 7.800 

3 9,5 11,4 11,4 7.752 

5 9,5 11,3 11,4 7.728 

 Época seca 

1 

3 

5 

9,5 

9,4 

9,4 

  9,8 

10,1 

 9,8 

9,5 

9,4 

9,1 

6.912 

6.936 

6.792 

 
A produção de leite não foi afetada pelos diferentes períodos de ocupação dos piquetes nos 

três anos de avaliação do experimento (Tabela 3). As maiores produções de leite na época chuvosa 

verificadas nos dois últimos anos estão, provavelmente, relacionadas com a utilização de vacas de 

maior potencial de produção de leite nessas estações de pastejo. 

Neste trabalho, vacas mestiças Holandês x Zebu recém-paridas foram suplementadas à 

vontade durante a época seca (maio a outubro) com cana-de-açúcar picada corrigida com 1% de 

uréia, entre o intervalo da ordenha da manhã e da tarde. Após a ordenha da tarde, as vacas 

retornavam aos piquetes e aí permaneciam até a ordenha da manhã do dia seguinte. Nessa época, 

também, não se verificou diferença entre os tratamentos.  
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TABELA 4.  Teores médios de proteína bruta e de digestibilidade in vitro da matéria seca de folhas 

verdes, em pastagem de capim elefante sob diferentes períodos de ocupação, durante 

uma seqüência de dias de pastejo - época chuvosa. 

Período ocupação 

(dias) 

Seqüência de dias de pastejo 

1 2 3 4 5 6 

 
Proteína bruta (%) 

1 18,6 11,7     

3 17,3 14,8 13,1 11,3   

5 17,2 15,6 14,1 12,8 11,9 10,9 

 Digestibilidade in vitro da matéria seca (%) 

1 71,3 60,9     

3 72,4 68,9 63,5 59,5   

5 70,2 70,0 67,6 61,7 60,4 58,1 

CÓSER et al. (1999) 
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FIGURA 1. Variação diária na produção de leite de vacas em pastagens de capim elefante, manejadas com 

períodos de ocupação de 1, 3 e 5 dias, durante dez dias, na época chuvosa.   
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Considerando-se o pastejo de um dia, a produção de leite varia muito pouco em virtude de a 

forragem disponível apresentar qualidade uniforme em cada piquete (Figura 1 e Tabela 4). Deve-se 

salientar que a forragem coletada para avaliação da composição química e a digestibilidade nos 

períodos de ocupação de 1, 3 e 5 dias foram realizadas antes da entrada dos animais nos piquetes e 

um dia após a saída dos animais dos respectivos piquetes (Tabela 4). Entretanto, o mesmo não 

ocorre quando se utiliza mais de um dia de ocupação. Quando um piquete é pastejado por mais de 

um dia, a qualidade e a quantidade da forragem ingerida são mais altas no primeiro dia e mais baixas 

no último. Nessa condição, a produção de leite diária por vaca é oscilante. Em trabalhos anteriores 

Blaser et al. (1986), relatam que o pastejo seletivo praticado pelas vacas é responsável pelo consumo 

mais alto de matéria seca digestível no primeiro dia e mais baixo no último.  

De acordo com o exposto, pode-se concluir que o período de ocupação de três dias é o mais 

adequado, visto que proporciona baixa oscilação na produção diária de leite, e por necessitar de 

apenas onze piquetes, exigindo menor investimento inicial.  

Sob pastejo, recomenda-se que a idade do capim elefante seja de 30 dias, ou até menos durante 

a época das chuvas. Caso contrário, a forragem não apresenta qualidade para alcançar 12 a 14 

kg/vaca/dia de produção de leite ou ganho de peso superior a 1 kg/cabeça/dia. 

Deresz et al. (2001) conduziram pesquisa para estudar estratégias de suplementação da 

pastagem de capim elefante com concentrado, objetivando avaliar a produção de leite e o desempenho 

reprodutivo de vacas mestiças Holandês x Zebu de diferentes grupos genéticos. Resultados de pesquisa 

anteriores mostraram que vacas mestiças manejadas em pastagem de capim elefante sob lotação 

rotacionada possibilitavam obter taxa de lotação de 5 a 6 vacas/ha e de 12 a 14 kg/vaca/dia de leite sem 

concentrado, na época chuvosa. Os tratamentos estudados foram: vacas em pastagem de capim 

elefante sem suplementação concentrada durante a época das chuvas (T0); vacas mantidas em 

pastagem de capim elefante recebendo 1 kg de concentrado para cada 2 kg de leite acima de 10 

kg/vaca/dia, durante os primeiros 60 dias após o parto na época das chuvas (T60) e vacas mantidas em 

pastagem de capim elefante  recebendo 1 kg de concentrado para cada 2 kg de leite acima de 10 

kg/vaca/dia, durante os primeiros 120 dias após o parto na época das chuvas (T120). O concentrado 

fornecido foi balanceado para que 1 kg fornecesse nutrientes em termos de proteína bruta (PB) e 

nutrientes digestíveis totais (NDT) para 2 kg de leite para aquelas vacas que produzissem acima de 10 

kg/dia de leite, durante os primeiros 60 e 120 dias pós-parto, desde que estivessem produzindo acima de 

10 kg/dia. Durante a época seca do ano as vacas recebiam 1 kg de farelo de soja/vaca/dia e silagem de 

milho à vontade no intervalo entre a ordenha da manhã e da tarde, com acesso aos piquetes e ali 

permaneciam até a ordenha da manhã seguinte. A suplementação concentrada nesta época do ano 

começava a partir de 12 kg/vaca/dia para aqueles animais que mereciam suplementação concentrada.  

Os resultados relacionados ao intervalo parto-primeiro cio dos três tratamentos durante as épocas 

das chuvas de 1999/2000 e 2000/2001 estão apresentados na Tabela 5.    
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TABELA 5. Intervalo médio parto primeiro cio de vacas mestiças Holandês x Zebu manejadas em 

pastagem de capim elefante durante a época das chuvas de 1999/2000 e 2000/2001, em 

Coronel Pacheco - MG  

Tratamentos 

Intervalo parto-primeiro cio (dias)1 

Ano 1999/2000 Ano 2000/2001 

                  T0 97 (10) 96 (15) 

T60                  107 (10) 93 (14) 

  T120                    98 (10) 64 (14) 

1 Valores entre parênteses referem-se ao número de animais/tratamento. 

 

Os resultados mostraram que vacas em lactação manejadas em pastagem de capim elefante, sem 

suplementação concentrada e produzindo de 12 a 14 kg/dia, no início da lactação durante a época das 

chuvas, desde que estejam em boa condição corporal ao parto, apresentam intervalo parto primeiro cio 

menor que 100 dias. 

Na Tabela 6 são apresentados dados de produção de leite de vacas da raça Holandesa 

manejadas sob lotação intermitente com um dia de ocupação do piquete e 30 dias de descanso 

(Alvim et al. (1997).  

 

TABELA 6. Produção média de leite e taxa de lotação de pastagem de coast-cross com as vacas 

recebendo 3 e 6 kg/vaca/dia de concentrado, na época chuvosa (01/10 a  14/04) e na 

época seca (15/04 a 30/09). 

Concentrado 

(kg/vaca/dia) 

Produção de leite (kg/vaca/dia) 
Taxa de lotação (UA/ha) 

Água Seca Água Seca 

3 17,3 16,5 7,5 3,8 

6 20,5 19,5 8,3 4,7 

  

Observou-se resposta de 1 kg de leite para cada quilograma de concentrado fornecido, embora 

1 kg de concentrado fornecido contivesse nutrientes para 2,5 kg de leite. Pelos resultados obtidos 

(Tabela 6), podem-se observar maiores produções de leite na época chuvosa e verificar que os 

nutrientes da pastagem foram suficientes para produção em torno de 12 kg/vaca dia de leite, sendo a 

diferença para atingir a produção de leite total por vaca, proveniente do concentrado fornecido aos 
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animais. Isto permite sugerir que pastagens tropicais bem manejadas e adubadas podem possibilitar 

produções de leite igual ou superior a 12 kg/vaca dia.  

Nessa mesma linha de pesquisa, Alvim et al. (1999) estudaram o efeito de duas diferentes 

estratégias de suplementação da pastagem de Coastcross manejadas sob lotação rotacionada 

utilizando vacas da raça Holandesa. Os tratamentos foram: fornecimento de 6 kg/vaca/dia durante 

toda a lactação e o fracionamento do concentrado sendo 9 kg/vaca/dia nos primeiros 90 dias da 

lactação, 6 kg/vaca/dia, nos 90 dias seguintes e 3 kg/vaca/dia nos últimos 90 dias. Os resultados são 

apresentados na Tabela 7.  

 

TABELA 7. Produção média de leite corrigida para 4% de gordura (kg/vaca/dia) e produções 

acumuladas (kg/vaca/período) usando diferentes estratégias de fornecimento de 

concentrado em pastagem de Coastcross. 

Períodos  

 (dias) 
Concentrado (kg/vaca/dia) 

 6 9; 6 e 3 6 9; 6 e 3 

 Leite (kg/vaca/dia) Leite (kg/vaca/período) 

0 a 90 21,2 ± 2,8 bA1 25,5 ± 2,6 aA 1.935 ± 303 bA 2.295 ± 345 aA 

91 a 180 19,8 ± 2,4 aA 20,6 ± 2,3 aB 1.782 ± 287 aA 1.854 ± 334 aB 

181 a 270 14,2 ± 2,2 aB 13,4 ± 2,3 aC 1.278 ± 243 aB 1.206 ± 204 aC 

Média 18,5 ± 3,1 a 19,8 ± 3,4 a - - 

Total - - 4.995 ± 613 a 5.355 ± 719 a 

CV (%) 14,8 12,7 18,9 17,5 

 

Os resultados mostraram que o fornecimento de concentrado em quantidade variável 

aumentou a produção média de leite apenas nos primeiros 90 dias de avaliação. 

Na Tabela 8 encontram-se os resultados referentes à produção média de leite corrigida para 

4% de gordura quando se comparou a adição de 700 g/vaca/dia de uma fonte comercial de gordura 

protegida durante o terço inicial da lactação (Vilela et al., 2002). Além disso, todas as vacas 

receberam 9; 6 e 3 kg/vaca/dia de concentrado contendo 23,5% de PB e 80% de NDT durante o terço 

inicial (1-90 dias), médio (91-180 dias) e final (181-273 dias). Não foi observada diferença entre os 

tratamentos durante as diferentes fases da lactação. Entretanto, houve efeito residual na produção de 

leite quando se considerou o período total da lactação. Segundo Jenkins (1997) cerca de 700 gramas 

de gordura suplementar são necessárias para possibilitar uma produção de 3,5 kg de leite corrigida 

para 4% de gordura.    
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TABELA 8. Produção média de leite corrigida para 4% de gordura (kg/vaca/dia) e produções por 

período (kg/ha) usando vacas da raça Holandesa em pastagem de coast-cross, 

recebendo ou não gordura protegida no terço inicial da lactação. 

Períodos (dias) Com gordura protegida Sem gordura protegida 

Leite (kg/vaca/dia)1 

1-90 21,3  18,4 

91-180 17,1 15,2 

               181-273 14,4 13,7 

   1-273 17,5 a 15,7 b 

Leite (kg/ha/período) 

1-90 9.387 8.118 

91-180 5.076  4.518 

               181-273 7.496 7.133 

   1-273                    21.959                   19.769 

 

Outras opções de gramíneas, tais como Panicum maximum cv. Tanzânia, Cynodon 

nlemfuensis cv. Estrela Africana e Brachiaria brizantha cv. Marandu apresentam taxa de lotação, 

composição química e massa de forragem semelhantes quando submetidas ao mesmo manejo 

utilizado em capim elefante. Pesquisa avaliando a produção de leite de vacas Holandês x Zebu em 

pastagens de Tanzânia, Marandu e Estrela Africana sob lotação intermitente foi conduzida por 

Fukumoto et al. (2010), com produções médias de 11 kg/vaca/dia durante o período vegetativo. 

Entretanto, sugerem que em regiões onde o ataque de cigarrinhas é um problema a Brachiaria 

brizantha cv. Marandu seja a mais indicada. Deve-se enfatizar que nesta pesquisa as três gramíneas 

tropicais mostraram alto potencial de produção de leite por área. 

É importante mencionar que a maioria das pesquisas relativas à produção de leite em 

pastagens foi realizada sob intervalo fixo de desfolha e que trabalhos envolvendo o intervalo flexível 

são escassos e bem recentes, principalmente utilizando animais sob pastejo. 

Usualmente, o intervalo fixo de desfolha é conduzido em função de critérios cronológicos como 

número de dias. Entretanto, devido a variações nas taxas de crescimento da planta e na 

estacionalidade da produção, esse critério não é o mais recomendado. Atualmente, o intervalo de 

desfolha tem sido definido com base no crescimento da forrageira, sendo variável ao longo do ano. 

Algumas variáveis como a fotossíntese (PARSONS et al., 1988), interceptação da radiação 

(CARNEVALLI, 2003), intervalo fixo (DERESZ et al., 2001) e altura do dossel, entre outros, têm sido 

utilizados. Todos apresentam embasamentos científicos, mas a altura se apresenta como critério de 

fácil entendimento e de aplicação prática pelos produtores (PEDREIRA et al., 2007). 
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Neste sentido, Voltolini et al. (2010) estudaram a utilização de capim elefante com vacas 

leiteiras, submetido a duas frequências de pastejo e observaram que estas não influenciaram a 

produção e a composição do leite, o escore corporal e a variação do peso corporal. Entretanto, a taxa 

de lotação foi maior nas pastagens com intervalo de pastejo determinado pela interceptação de 95% 

da radiação fotossinteticamente ativa, o que mostra que a frequência de pastejo definida por 

intervalos variáveis usando 95% de intensidade luminosa resulta em maiores produções de leite por 

unidade de área. Outros trabalhos nesta linha de pesquisa, embora ainda não publicados, sugerem 

que gramíneas tropicais manejadas sob intervalo flexível de desfolha podem resultar em maior 

produtividade animal. 

 

Utilização de forrageiras de inverno sob pastejo 

Em pesquisa realizada por Cóser et al. (1981) foram avaliadas pastagens de forrageiras de 

inverno, a aveia amarela e o azevém anual sob pastejo exclusivo, visando a produção animal. O 

pastejo foi iniciado quando a aveia alcançou entre 25 e 30 cm e, o azevém, 20 cm aproximadamente. 

Essas forrageiras foram adubadas com 80-100 kg/ha de nitrogênio, à base de sulfato de amônio, 

suportando uma carga animal de 3 vacas/ha. Tanto a aveia quanto o azevém foram utilizados sob 

pastejo contínuo. Neste trabalho essas forrageiras produziram nutrientes suficientes para uma 

produção média de 11 kg/vaca/dia de leite. Este trabalho foi repetido em 1982 e as produções médias 

diárias de leite observadas foram 11,9 e 13,2 kg/vaca para os animais em aveia e azevém, 

respectivamente. Ainda, Gardner et al. (1982) observaram que animais em crescimento podem 

ganhar ao redor de um quilo por dia de peso vivo, em pastagens de aveia. Foram estudados, a 

seguir, diferentes períodos de permanência das vacas em pastagens de azevém, sob pastejo 

contínuo (ALVIM et al., 1986). Pelos resultados obtidos, verificou-se que à medida que diminuiu o 

tempo diário de pastejo, reduziu-se a produção de leite/animal/dia, com elevação da carga animal, 

conseqüentemente, elevando a produção de leite por área. Observou-se que os tratamentos com 2 h 

e 0 h de pastejo apresentaram semelhança em relação ao consumo de silagem de milho e produção 

média de leite/dia, concluindo-se que duas horas de pastejo em azevém são suficientes para 

substituir 5,5 kg de farelo de trigo, com 16% de PB, oferecidos aos animais que não tiveram acesso à 

pastagem de azevém.  

No Sul do Brasil, Olivo (1982) observou produções de leite mais elevadas, em torno de 15 

kg/vaca/dia em pastagens de aveia e azevém, evidenciando a alta qualidade da forragem produzida 

por essas gramíneas. 

O potencial de produção de leite em pastagem de alfafa irrigada como alimento exclusivo de 

vacas puras da raça Holandesa foi avaliado por Vilela et al. (1994). A pastagem foi manejada sob 

lotação rotacionada com um dia de utilização e de 14 a 36 dias de descanso, para a época chuvosa e 

seca do ano, respectivamente. A produção média diária de leite corrigida para 4% de gordura, 

durante 294 dias, foi de 18,6 ± 0,8 kg. 
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Considerações Finais 

  

O capim elefante manejado em pastejo rotativo e adubado com 200 kg/ha/ano de nitrogênio 

durante a época das chuvas pode suportar taxas de lotação de 4 a 6 vacas por hectare e fornecer 

nutrientes para mantença das vacas e de 12 a 14 kg/vaca/dia de leite sem suplementação com 

concentrado, desde que haja massa de forragem em quantidade suficiente para possibilitar consumo 

adequado de nutrientes pelos animais. 

Gramíneas forrageiras tropicais tais como capim elefante, Coast-cross, Tanzânia, Mombaça, 

Marandu e Xaraés, entre outras, manejadas sob pastejo rotacionado, podem atingir valores de 

proteína bruta ao redor de 15% e 65% de digestibilidade in vitro da matéria seca. 

O período de utilização da pastagem de capim elefante cv. Napier pode variar de um a cinco 

dias de pastejo, não afetando a produção média de leite, nem a produtividade por área. 

O período de descanso de 30 dias foi melhor do que o de 45 dias para produção de leite, 

devido a melhor qualidade de forragem em termos de proteína bruta, digestibilidade da matéria seca 

e menor teor de fibra em detergente neutro. 

Tanto em pastagem de capim elefante quanto em Coastcross, a suplementação com 

concentrado, durante a época das chuvas, não foi vantajosa (0,65 kg de leite/kg de concentrado e 1 

kg de leite/kg de concentrado, respectivamente), devido ao pequeno acréscimo na produção de leite. 

A suplementação da pastagem de capim elefante durante a época das chuvas, não foi 

vantajosa, por causa do pequeno aumento na produção de leite observado. 

A produção de leite observada em pastagem de capim elefante usando vacas mestiças 

Holandês x Zebu não foi proveniente da mobilização de reservas corporais, uma vez que ganharam 

peso durante o período experimental. 

Vacas manejadas em pastagem de capim elefante, sem suplementação concentrada e produzindo 

de 12 a 14 kg/dia, no início da lactação durante a época das chuvas, desde que estejam em boa 

condição corporal ao parto, apresentam intervalo parto-primeiro cio menor que 100 dias. 

Pesquisas recentes têm mostrado que pastagem de capim elefante manejada sob intervalo 

variável de desfolha, usando 95% de intensidade luminosa, resultam em maiores produções de leite 

por unidade de área. Essa mesma tendência está sendo obsevada em pesquisas com outras 

gramíneas tropicais. 
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CAPÍTULO 6  

ESTRESSE EM PEQUENOS RUMINANTES 

 

Deolindo Stradiotti Júnior8 

Antônio Carlos Cóser9 

Gercílio Alves de Almeida Júnior1 

 

Introdução 

Nos tempos atuais a caprinovinocultura vem se destacando como uma atividade promissora e 

de grande importância econômica para o agronegócio nacional. Apresenta-se como boa alternativa 

aos pecuaristas em função dos preços alcançados, bem como pelo crescente aumento na demanda 

de carne e leite dessas espécies. Contudo, perdas vultosas ocorrem nos sistemas de produção, 

decorrência das dificuldades reconhecidas pelo meio científico de se produzir nos trópicos, onde os 

animais encontram-se frequentemente submetidos a algum tipo de estresse. Ressalta-se que mesmo 

animais procedentes de regiões tropicais podem ser acometidos por estresse quando sob condições 

climáticas adversas.  Entende-se que a capacidade dos animais em se adaptar a um determinado 

ambiente depende de um conjunto de ajustes fisiológicos que irão promover bem estar animal. Essa 

capacidade de resistir ao estresse tem sido avaliada através da aferição de variáveis fisiológicas, 

sendo essas influenciadas principalmente pela temperatura ambiente, radiação solar, umidade 

relativa do ar e o movimento do ar (KABUGA & AGYEMANG, 1992). Trata-se de elementos 

meteorológicos estressantes, geralmente associados ao baixo desempenho de rebanhos criados nas 

regiões tropicais (COLLIER et al., 1982). Assim, há a necessidade de se conhecerem a tolerância e a 

capacidade de adaptação das diversas raças como forma de embasamento técnico à exploração 

animal, bem como as propostas de introdução de raças em uma nova região ou mesmo o 

norteamento de programas de cruzamento, visando à obtenção de tipos ou raças mais adequadas a 

uma condição específica de ambiente, uma vez que a busca de alternativas para reduzir custos de 

produção e garantir maior competitividade é um ponto importante na sustentabilidade de qualquer 

atividade econômica. 
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Revisão  

 

Hans Selye, em 1936, foi o primeiro a definir a palavra estresse em sua teoria, em que propôs 

que “estresse é a resposta não específica do organismo frente a agentes ameaçadores de sua 

integridade”. Introduziu, ainda, o termo estressor para designar o agente causador do estresse, sendo 

qualquer estímulo reconhecido como aversivo ou perigoso para a integridade do organismo, 

desencadeando a resposta de estresse (SELYE, 1946; 1956). Chrousos & Gold (1992) definiram o 

termo estresse como o estado de desarmonia ou ameaça à homeostasia, promovendo adaptação 

fisiológica e comportamental. Moberg (2000) afirma que o estresse é a resposta biológica ou conjunto 

de reações obtidas quando um indivíduo percebe uma ameaça à sua homeostase. Broom & Molento 

(2004) definem estresse como um estímulo ambiental sobre um indivíduo que sobrecarrega seus 

sistemas de controle e reduz sua adaptação ou parece ter potencial para tanto. Já, segundo o 

dicionário Aurélio é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, 

infecciosa, e outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase – “Propriedade auto-reguladora do 

organismo que permite a manutenção do seu equilíbrio interno e essencial a sua própria existência” 

(Dicionário Aurélio século XXI, Cdroom). Qualquer estímulo ambiental sobre um indivíduo que 

sobrecarregue os seus sistemas de controle e reduza a sua adaptação ou tenha potencial para isto, 

de acordo com Souza et al. (2008), resulta em estresse.  

Classicamente, um agente estressor é aquele que possui a capacidade para alterar a 

homeostasia, provocando a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HHA). Há vários tipos 

de agentes estressores que podem ser classificados de acordo com a qualidade em físico ou 

metabólico e psicológico ou emocional, e de acordo com a duração, em agudo ou crônico. O estresse 

físico ou metabólico é aquele que altera o ambiente interno do organismo, sendo causado por anoxia, 

hipoglicemia, etc.; quando tem ação externa, poderá ter como causadores o calor e o frio, e também 

acontecer por ocasião do esforço físico, tais como em casos de exercício em excesso e lesão 

corporal. Os estressores considerados emocionais ou psicológicos são estímulos que afetam a 

emoção e resultam em medo, ansiedade e frustração. 

O agente estressor inicialmente provocará um estímulo nervoso que chega ao cérebro, mais 

precisamente no hipotálamo, provocando a liberação do hormônio liberador de corticotropina (CRH) 

no núcleo paraventricular. O CRH irá atuar sobre a adenohipófise estimulando a produção e secreção 

do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e de β -endorfinas, sendo que o ACTH irá através da 

circulação sangüínea até o córtex adrenal estimular a secreção de glicocorticóides, principalmente 

cortisol ou corticosterona, dependendo da espécie. O sistema nervoso simpático também é ativado, 

estimulando a liberação de adrenalina e noradrenalina nos terminais nervosos simpáticos e na 

medula adrenal (DUKES, 1996).  

Os glicocorticóides, em conjunto com as catecolaminas irão provocar alterações metabólicas 

visando mobilizar e fornecer energia para o organismo, através da lipólise, da glicogenólise e da 

degradação de proteínas, dando subsídios para que o corpo possa restabelecer o equilíbrio 

(GONZÁLEZ et al., 2003).  
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Além dos glicocorticóides, existem outras substâncias envolvidas no estresse, no caso os 

endógenos opióides. Os opióides são substâncias produzidas pelo sistema nervoso central, estando 

também presentes em situações de estresse. Entre os endógenos opióides, citamos a β-endorfina 

que já está sendo investigada quanto às suas funções. Em geral, estudos têm revelado que os 

opióides endógenos estão envolvidos no controle do apetite, na esteroidogênese, na 

espermatogênese, na atividade pós-parto, na ovulação, na termorregulação, no comportamento 

sexual, na sensação de prazer, etc. Em casos de estresse há estímulo da secreção das CRH e do 

neurotransmissor arginina vasopressina (AVP), e estes são considerados importantes no estímulo da 

pro-opiomelanocortina (POMC), molécula precursora das β-endorfinas, sugerindo que a liberação 

desta seja causada por aqueles dois fatores hipotalâmicos (MUNCK et al., 1984; CLARKE et al., 

1990, e BROWN, 1994). 

O termo “Síndrome da Adaptação Geral” foi introduzido por Selye, o qual se desenvolve em 

três estágios sucessivos: reação de alarme, fase de resistência e de exaustão. O primeiro estágio 

representa a resposta inicial do organismo frente a qualquer ameaça. Mediante essa situação, 

mecanismos orgânicos de defesa são acionados, como ativação do sistema nervoso simpático (SNS) 

e da medula da glândula supra-adrenal e o eixo HHA. Essa fase se caracteriza por aumento das 

capacidades orgânicas em responder ao estressor, com resposta fisiológica dos órgãos e sistemas à 

elevação da concentração plasmática das catecolaminas e dos glicocorticóides. Em seguida, mantido 

o estímulo, ocorreria a fase de resistência, caracterizada pela ativação de mecanismos adaptativos. 

Caso a adaptação não seja possível, instala-se a fase de exaustão, caracterizada pela depleção das 

reservas energéticas e o desenvolvimento de patologias, podendo sobrevir até a morte (SELYE, 

1936; 1946).  

Dependendo da intensidade do estresse, ocorrerá uma série de efeitos no metabolismo do 

animal que alteram o seu comportamento e bem-estar (SILANIKOVE, 2000). Os prejuízos surgirão 

em decorrência de alterações no metabolismo (STARLING et al., 2005), na ingestão e digestão de 

alimentos,  afetando o desempenho (NEIVA et al., 2004) e a reprodução animal (MARAI et al., 2007). 

As variáveis mais comumente utilizadas para elucidar a capacidade de tolerância e adaptação 

dos animais aos agentes estressores, muito pela facilidade de realizá-las, são as medidas fisiológicas 

denominadas frequência respiratória e cardíaca, temperatura retal (corporal) e da superfície da pele 

(Temperatura de Superfície).  

A temperatura superficial (TS) tem sido utilizada para a determinação dos gradientes térmicos 

entre a do pelame e a temperatura ambiente, quando medida através do termômetro de infravermelho 

a laser, pirômetro (SOUZA, et al. 2008). A TS é uma medida de fácil obtenção e pode ser realizada à 

distância, sem a necessidade de conter o animal. Também tem sido utilizada para determinação dos 

gradientes térmicos entre o núcleo central, temperatura interna do animal, e a da superfície, 

temperatura do pelame (Figura 1). 
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Figura 1. Termograma e imagem de luz visível de um caprino usado em pesquisa no semiárido. 

 

Fonte:. Bonifácio Benicio de Souza e equipe. 

 

 Associada à frequência respiratória e temperatura retal, a TS está sendo usada como 

indicativo de estresse térmico (SOUZA et al. 2008).  

Figura 2. Aferição da temperatura superficial em ovinos 

 
Fonte: Lázaro Samir Abrantes Raslan e Sônia Martins Teodoro 

 

Para obtenção da temperatura retal (TR) utiliza-se um termômetro clínico veterinário, 

introduzido no reto do animal, permanecendo por um período de dois minutos e o resultado da leitura 

expresso em graus centígrados (Figura 3). 
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Figura 3. Aferição da temperatura retal em caprinos 

 
Fonte: Bonifácio Benicio de Souza e equipe 

 

A avaliação da frequência respiratória auxilia no estudo da capacidade do animal em resistir 

aos rigores do estresse térmico (MULLER et al., 1994), sendo usada como parâmetro para medir 

esse estresse; se a frequência respiratória for alta, pode ser uma maneira eficiente de perder calor 

por curtos períodos. Caso seja mantida por várias horas, poderá resultar em sérios problemas para 

os animais. A respiração acelerada e contínua poderá interferir na ingestão de alimentos e 

ruminação, adicionar calor endógeno a partir da atividade muscular e desviar a energia que poderia 

ser utilizada em outros processos metabólicos e produtivos (SOUZA et al., 2005). Normalmente a 

frequência respiratória é aferida através da auscultação dos movimentos laterais do flanco do animal, 

com auxílio de um estetoscópio flexível ao nível da região laringo-traqueal, durante quinze segundos 

e multiplicando este valor por quatro, para cálculo da freqüência respiratória por minuto (mov/min)..  

Figura 4. Aferição da frequência cardíaca em ovinos 

 
Fonte: Lázaro Samir Abrantes Raslan e Sônia Martins Teodoro 

 

Segundo Silva et al (2005), a elevação exacerbada e prolongada da temperatura ambiente 

exaure os sistemas metabólicos do coração, causando fraqueza, e eventualmente até mesmo o óbito 
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do animal. A frequência cardíaca está sujeita a um grande número de fatores além da temperatura 

ambiente, como a idade, individualidade, temperamento e o grau de excitação do animal. Uma 

freqüência cardíaca elevada é mais observada em animais sob estresse térmico e está associada a 

uma taxa reduzida de produção de calor, em reposta a temperaturas ambientais elevadas (KADZERE 

et al., 2002). A frequência cardíaca tem sido aferida por meio de uso de estetoscópio, contado o 

número de batimentos cardíacos em quinze segundos e o resultado obtido quadruplicado, a fim de se 

obter o cálculo da freqüência cardíaca por minuto. 

A temperatura corporal é o resultado da diferença entre energia térmica produzida mais a 

recebida pelo organismo animal e a energia térmica dissipada desse para o meio. A temperatura retal 

é um indicador dessa diferença e pode ser usada para avaliar a adversidade do ambiente térmico 

sobre os animais (JOHNSON, 1980) e como parâmetro para medir o grau de tolerância dos 

indivíduos ao estresse térmico (URIBEVELÁSQUEZ et al., 1998; CHEMINEAU et al., 2004; COELHO 

et al., 2006). É à medida que melhor representa a temperatura do núcleo central, sendo muito 

utilizada como critério de diagnóstico de doenças e para verificar o grau de adaptabilidade dos 

animais domésticos (BACCARI JÚNIOR, 1990; SOUZA et al., 1990). 

Os animais dissipam calor para o ambiente através da pele por radiação, condução e 

convecção, ou seja, por perda de calor sensível. Sob condições de estresse pelo calor as perdas 

sensíveis são diminuídas e a evaporação torna-se o principal processo de perda de calor 

(CUNNINGHAM, 1999).  

Tem sido prática no meio científico o uso dessas variáveis fisiológicas quando se pretende 

aferir, por exemplo, a capacidade fisiológica do animal em resistir às condições de estresse térmico 

ou calórico.  

De acordo com Silva (2000), estresse térmico é a força exercida pelos componentes do 

ambiente térmico sobre um organismo, causando-lhe reações fisiológicas proporcionais à intensidade 

da força aplicada e à capacidade do organismo de compensar os desvios causados por tal força. Já, 

estresse calórico é o desequilíbrio que ocorre no organismo como resposta às condições ambientais 

desfavoráveis, juntamente com a alta produção de calor metabólico, resultando em um estoque de 

calor corpóreo excedente, ou seja, o animal recebe uma grande quantia de calor do ambiente que 

aliada ao calor produzido pelo seu metabolismo (incremento calórico), são maiores do que a 

quantidade de calor que o animal consegue eliminar. A caracterização do clima e o estudo das 

reações ao estresse devem ser identificados para que se possa indicar a melhor prática de manejo, 

modelo adequado de instalações e plano nutricional, afim de que, os animais expressem 

favoravelmente suas aptidões zootécnicas (RASLAN e TEODORO, 2007) 

Beede & Collier (1986), em enfoque sobre a nutrição e o estresse calórico, observam que 

esse último altera os requerimentos absolutos por nutrientes específicos, os processos fisiológicos e 

metabolismo (inclui-se incremento calórico), e ainda reduz o consumo total. Bhattacharya & Uwayjan 

(1975) relataram que o estresse calórico em ovinos, proporcionado em situações de temperatura 

acima de 32°C, resulta em diminuição do consumo de alimentos. Quanto ocorre a combinação de 

altas temperaturas com alta umidade relativa do ar, a digestibilidade dos nutrientes também sofre 

redução, com comprometimento da produção animal.  

O incremento calórico aumenta com o aumento da quantidade de alimento consumido e é 

inversamente proporcional à concentração energética da dieta, devendo-se ressaltar que o aumento 
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do teor de fibra proporciona maior incremento calórico e que dietas que contêm óleos e/ou gorduras 

resultam em baixo incremento calórico. Em temperaturas ambientais acima de 25°C, o grande 

incremento calórico proporcionado por dietas contendo alto nível de volumoso pode prejudicar a 

eficiência de utilização deste alimento, quando comparado às dietas com nível maior de concentrado. 

A magnitude desta diferença é suficiente para justificar a consideração da temperatura ambiente na 

formulação de rações para ruminantes (MOOSE et al., 1969).  

McDowell et al. (1974), avaliando as bases biológicas de  produção  animal  em zonas de 

ambiente tropical já haviam constatado a redução do consumo pela ação inibidora do calor sobre o 

centro do apetite,  e pela redução na atividade do trato gastrointestinal, resultando em diminuição da 

taxa de passagem do alimento e acelerando a inibição do consumo pelo enchimento estomacal 

(Rumen-Fill). Esses autores também referenciam o aumento da frequência respiratória. Enquanto 

persiste a situação de estresse calórico, os mecanismos de termorregulação intensificam-se e o 

animal busca reduzir seu metabolismo por diversos meios, sendo um deles a da depressão da 

atividade da tireóide, produzindo uma menor quantidade de tiroxina (BROWN, 1994). De fato, 

diversos autores reportam-se ao fato de que sob estresse térmico, especialmente na fase aguda, 

ocorre redução na concentração dos hormônios tireoideanos, com diminuição da taxa de produção de 

calor metabólico (Sano et al., 1983; Salem et al., 1991; McNabb, 1995). A elevação da concentração 

sangüínea de cortisol também é reportada por outros (Ruckebusch et al., 1991; Alnaimy et al., 1992; 

McFarlane et al., 1995). Entretanto, Starling et al. (2005) observam haver uma resposta mais rápida 

do cortisol e maior período de latência na resposta dos hormônios tireoideanos. De qualquer forma, 

em situação de estresse por ação de estressores físicos ou metabólico, acentua a diminuição da 

ingestão de alimentos e mobilização das reservas corporais.  

A temperatura do ar e a umidade atmosférica são consideradas como os principais elementos 

climáticos responsáveis pelo incremento calórico à temperatura corporal dos animais (HARRIS et al., 

1960; SHORODE et al., 1960; DOMINGUES, 1968; HARDY, 1981). Trata-se de variáveis de grande 

importância para o bem-estar do animal, influenciando marcantemente no balanço calórico em 

ambientes quentes, onde a perda de calor por evaporação é crucial à homeotermia (YOUNG, 1988).  

Sabe-se que o primeiro sinal visível de animais submetidos ao estresse térmico é o aumento 

da freqüência respiratória, sendo que o aumento ou diminuição desta está na dependência da 

intensidade e da duração do estresse a que estão submetidos os animais. Embora em situação de 

estresse esse aumento seja comum, tanto para animais jovens, quanto para adultos, é fundamental a 

detenção do conhecimento de que animais jovens, seja para ovinos ou caprinos, apresentam 

frequência respiratória superior aos adultos, com tendência a se estabilizar com a maturidade. O 

mesmo se aplica para frequência cardíaca. 

A frequência respiratória em ovinos se estabiliza em torno de 12 a 20 movimentos/minuto e a 

frequência cardíaca com estabilização em torno de 70 a 80/minuto. (SÁ e SÁ, 2011).  Em condições 

ideais de temperatura para ovinos, 20% das perdas de calor são feitas através da respiração. Acima 

de 35 °C a perda total de calor via respiração chega a 60% do calor total perdido (QUESADA et al., 

2001). Em caprinos, a frequência respiratória se estabiliza em torno de 12 a 25 movimentos/minuto e 

a frequência cardíaca apresenta estabilização também em torno de 70 a 80 por minuto (REECE, 

1996). Para Silanikove (2000), a taxa de respiração pode quantificar a severidade do estresse pelo 

calor, em uma freqüência de 40-60, 60-80 e 80-120 mov/mim caracteriza um estresse baixo, médio-
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alto e alto para ruminantes e acima de 200 mov./min. para ovinos, o estresse é classificado como 

severo  

Na defesa contra o estresse pelo calor, os animais aumentam a freqüência respiratória e a taxa 

de produção de suor, o que possibilita as perdas de calor do corpo por evaporação (BACCARI 

JUNIOR, 2001). Ocorre que a forma de dissipação de calor é regulada pela umidade, ou seja, em 

altas temperaturas, quanto maior a umidade, maior será o comprometimento desse mecanismo de 

dissipação (perda de calor por condução, radiação, convecção e evaporação por sudorese). 

Acrescenta-se que o ambiente quente e muito seco também é prejudicial aos animais, dado que a 

evaporação é rápida, podendo causar irritação cutânea e desidratação geral (STARLING et al., 2002). 

Nardone et al. (2006) consideram serem essas as condições mais estressantes para os animais de 

produção. Em realidade, a tendência é a chegada de um momento em que os mecanismos de defesa 

se tornam insuficientes, ocorrendo um quadro de hipertermia acentuada (HAFEZ, 1973; MCDOWELL, 

1974), que pode ser confirmada através da aferição da temperatura retal.  

Para se ter idéia da dimensão dos efeitos danosos dessa ocorrência sobre aspectos 

reprodutivos de caprinos, Coelho et al., (2006) verificaram que o efeito do estresse calórico 

influenciou a temperatura testicular, provocando elevação média de 1,5ºC, acarretando em 

decréscimo do volume da concentração espermática, da motilidade massal e da motilidade individual 

progressiva. Assim, a medida da temperatura retal é usada freqüentemente como índice de 

adaptabilidade fisiológica aos ambientes quentes, dado seu aumento ser confirmatório de que os 

mecanismos de liberação de calor já se tornaram insuficientes. De acordo com Nunes et al., (1997) a 

função reprodutiva dos machos é afetada pelo estresse via eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal, 

uma vez que a espermatogênese está sob o controle do sistema neuroendócrino e sofre influência 

direta da termorregulação escroto-testicular (COUROT e ORTAVANT, 1981). O êxito da produção 

animal, segundo Izquierdo et al. (2005), está em conseguir conter os fatores estressantes que 

definitivamente incidem de maneira negativa no bem-estar dos animais.  

A temperatura retal considerada dentro do intervalo normal para a espécie caprina, segundo 

Reece (1996), varia de 38,5 a 39,7oC . Já, para muitas raças de ovinos a temperatura retal varia entre 

37,5 e 40,5°C, tendo como valor médio 39,5°C (ESMAY, 1978).   

Em se tratando de temperatura ambiente de conforto na criação, qual seja, aquela em que os 

animais demandam mínimo esforço para manter a homeotermia, Fuquay (1981) observa que para a 

maioria das espécies fica em torno de 24 a 27oC.  Especificamente para caprinos, Baêta & Souza 

(1997) consideram valores entre 20 e 30°C determinantes como a zona de conforto térmico. Já, a 

temperatura ambiental ótima para os ovinos varia de 10 a 26,5ºC. Acima de 26,5ºC a maioria dos 

ovinos necessita controlar o calor corporal. Quanto a cordeiros recém nascidos, a temperatura ideal 

nas primeiras 72 horas de vida é de 24 a 26,5ºC, dado o fato desses não ter, nesse período, 

desenvolvido a capacidade de se adaptar às temperaturas ambientais (SÁ e SÁ, 2011). É que esses 

nascem com baixa espessura de gordura subcutânea, sendo essa característica a responsável direta 

pela capacidade de adaptação. Por isso necessitam de proteção, principalmente contra o frio.   

Monty Júnior et al. (1991) observam que entre a alternativa de adequar as condições 

ambientais aos animais e a de selecionar animais capazes de produzir satisfatoriamente em 

ambientes adversos, essa última parece ser a solução mais prática. Há, de acordo com esses 

autores, a necessidade de se conhecerem a tolerância e a capacidade de adaptação das diversas 
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raças como forma de embasamento técnico à exploração animal, bem como as propostas de 

introdução de raças em uma nova região ou mesmo o norteamento de programas de cruzamento, 

visando à obtenção de tipos ou raças mais adequadas a uma condição específica de ambiente. Lobo 

et al. (2010) afirmam a importância do melhoramento genético, através de programas de cruzamentos 

com raças exóticas especializadas na produção de carne ou leite.  

Ovinos da raça Dorper têm sido utilizados para cruzamentos com Santa Inês, com o objetivo de 

melhorar os índices produtivos e a qualidade da carcaça (CEZAR et al., 2004). Ocorre que, em geral, 

as raças nativas ou naturalizadas do Nordeste brasileiro são razoavelmente adaptadas às condições 

edafo-climáticas dessa região, porém carecem de precocidade de acabamento e qualidade de 

carcaça, principalmente no que se refere à adequada espessura de gordura subcutânea. Nesse 

sentido, esse cruzamento já é realidade nas diversas regiões do Brasil, com excelentes resultados 

para a ovinocultura. 

A influência de regimes climáticos (ameno e seco, quente e seco e ameno e úmido) sobre a 

temperatura retal de ovinos jovens da raça Dorper e Santa Inês sob manejo intensivo (sombra), foi 

estudado por Cardoso et al. (2008) na Região Meio-Norte do Brasil. As médias gerais de temperatura 

retal para os animais Dorper e Santa Inês estiveram entre 38°C e 39°C para os três regimes 

climáticos, sendo os maiores valores observados para os animais da raça Dorper, o que, segundo 

Esmay (1978), próximos da temperatura retal média de ovinos que é de 39,5°C. Verificaram que para 

as duas raças, em todos os regimes, a temperatura retal manteve-se dentro da faixa de normalidade 

para a espécie. Diante desses resultados e ao considerar isoladamente essa variável pode-se sugerir 

serem grandes as chances  de  sucesso da geração F1 do cruzamento entre essas duas raças nas 

condições climáticas desta região.  

Avaliando cinco genótipos diferentes (Santa Inês, Morada Nova, ½ Santa Inês + ½ Dorper, ½ 

Santa Inês + ½ Morada Nova, ½ Morada Nova + ½ Dorper) em dois turnos (manhã e tarde), Santos 

et al. (2006) detectaram efeito significativo entre genótipos para as variáveis freqüência cardíaca e 

gradiente entre temperatura superficial e temperatura do meio, no turno da manhã e concluiram que 

os ovinos das raças Santa Inês, Morada Nova e seus mestiços com a raça Dorper apresentaram alto 

grau de adaptabilidade, às condições Semi-áridas do Brasil. Contudo, Cezar et al. (2004) avaliando 

os parâmetros fisiológicos freqüência respiratória, freqüência cardíaca,movimentos ruminais e 

temperatura retal de ovinos das raças Dorper, Santa Inês e seus mestiços F1, submetidos às 

condições climáticas do trópico semi-árido nordestino, constataram menor adaptabilidade do genótipo 

exótico e de seus mestiços. Dada a importância dessas duas raças para a ovinocultura nacional e 

como vêm sendo utilizadas na região Centro-Sul do Brasil, pode-se considerar ser importante que 

estudos dessa natureza sejam realizados nessa região. 

Em relação à adaptabilidade de caprinos às condições de Meio-Norte do Brasil, a raça Anglo-

nubiana, de dupla aptidão, carne e leite, considerada prolífera e muito rústica, com pêlos curtos e 

pelagem variada foi estudada por Martins Jr et al. (2007), em comparação à raça Boer, de origem 

africana e introduzida no Brasil na expectativa de elevar a produção de carne. Foram avaliadas as 

freqüências cardíaca e respiratória e a temperatura retal nas épocas seca (outubro/novembro) e 

chuvosa (fevereiro/março), registradas com os animais à sombra, cinco vezes ao dia. Os resultados 

mostraram que as duas raças não apresentaram diferenças quanto à temperatura retal nas duas 

estações. No entanto, os caprinos da raça Boer apresentaram freqüência cardíaca inferior aos da 
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raça Anglo-nubiana nas duas épocas avaliadas. Os autores verificaram que os resultados de 

freqüência cardíaca à noite entre 20 e 21 horas foram superiores aos encontrados entre 7 e 8 horas 

da manhã, fato que ressalta a importância da perda de calor à noite na redução da freqüência 

cardíaca dos animais. Estes resultados demonstram que caprinos Boer podem ser explorados nestas 

condições, mantendo sua condição fisiológica quanto à freqüência cardíaca, contanto que exista 

disponibilidade de sombra. Em suma, isto mostra sua maior adaptabilidade à região, em relação aos 

caprinos da raça Anglo-nubiana.  

Avaliando o comportamento fisiológico de ovinos deslanados da raça Santa Inês, expostos ao 

sol e ao ambiente de sombra, SOUZA et al. (1990) encontraram valores para temperatura retal e 

frequência respiratória de 38,84°C e 27,90 mov/min e de 38,61°C e 27 mov/min, respectivamente, 

constatando não haver diferença significativa dessas variáveis para a raça. Porém, Souto et al. 

(1990), ao adicionar a variável nível de energia (quatro dietas com diferentes níveis), observaram 

ocorrer efeito de interação dos diferentes níveis de energia versus faixas de temperatura (22-25°C e 

32-35°C) sobre a temperatura retal e frequência respiratória para essa mesma raça. Nesse estudo, a 

umidade relativa do ar ficou em torno de 75%. Neiva et al. (2004) constataram que os animais 

alimentados com alto teor de concentrado apresentaram maior frequência respiratória, tanto à sombra 

quanto ao sol (87 e 71 mov/min, respectivamente) e maior temperatura retal (39,2°C) independente 

do ambiente. O tipo de dieta teve efeito sobre a susceptibilidade dos animais ao estresse causado 

pelas condições ambientais críticas durante o experimento. Os animais da raça Santa Inês 

mostraram-se sensíveis ao estresse ambiental, uma vez que apresentaram menor desempenho 

produtivo, quando expostos a condições de ausência de sombra. 

Resultados obtidos por HASSANIN et al. (1996) servem de exemplo de que tão importante 

quanto disponibilizar sombra aos animais é zelar pela qualidade da mesma. Avaliando a influência da 

sombra fornecida por uma cobertura de amianto durante o verão sobre ovinos em crescimento, esses 

autores observaram que a mesma não evitou que os animais entrassem em hipertermia e que 

durante a noite os que apresentaram maior temperatura foram aqueles mantidos sob a cobertura. 

Concluíram que a sombra proporcionada pelo amianto não foi útil, pois interferiu na dissipação do 

calor corporal durante a noite. Testando a eficiência de ambiente com sombra a base de polietileno 

com 80% de retenção (SA) em relação à ambiente sem sombra (SS) para evitar estresse calórico em 

ovinos da raça Santa Inês, Andrade et al. (2007), observaram que no período da tarde os animais do 

ambiente SS apresentaram uma situação de estresse térmico médio-auto, diferenciando dos em SA 

que foram considerados como estresse baixo.  

Em estudo analisando as respostas fisiológicas de ovinos da raça merino australiana em 

pastejo no período de estiagem (temperaturas variando entre 28 a 41°C), Johnson (1991) não 

observou diferenças na frequência respiratória dos animais expostos ao sol e a sombra.  A espessura 

de lã sobre a pele das ovelhas era de 23-31 mm. A temperatura medida na superfície da pele 

também não foi significativamente superior para animais expostos ao sol ou à sombra. Trata-se de 

uma raça que apresenta um velo com características que favorece a adaptação dos animais ao calor. 

O grande problema para a produção dessa raça passa, então, a ser a umidade relativa do ar, uma 

vez que há ocorrência de fungos em sua lã em ambientes úmidos. De acordo com Silva (2000), a lã 

funciona como barreira física para a penetração da radiação solar até a pele, pois, trata-se de 

material isolante. Um velo sujo absorve mais radiação e, conseqüentemente esquenta mais do que 
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uma lã limpa, que reflete mais o calor. Nos trópicos, a época de maiores temperaturas do ar coincide 

com a estação chuvosa, que deixa o velo sujo, às vezes até mesmo com fungos que, junto com a 

umidade, favorecem o aumento da temperatura do velo, dificultando, ainda mais, a perda do calor 

corporal. A umidade do velo, devido a chuvas constantes, de acordo com Rodrigues et al., (2008), 

também pode deixar ovinos lanados mais propícios à pneumonia  

Em trabalho que buscou elucidar a capacidade de adaptabilidade entre raças de caprinos em 

região semi-árida, Silva et al. (2006), utilizando as raças Boer e Anglo-Nubiana, acrescidas da raça 

Savana (todas raças exóticas à região) e a raça nativa denominada Moxotó, com avaliações diárias, 

às 9:00 e às 15:00 horas, e avaliando os parâmetros fisiológicos temperatura retal, freqüência 

respiratória e temperatura superficial, observaram que houve efeito de turno para todos esses 

parâmetros fisiológicos, sendo as maiores médias observadas no turno da tarde. Todas as raças 

demonstraram estarem bem adaptadas fisiologicamente às condições climáticas do Semi-árido e 

apresentam o mesmo grau de tolerância ao calor. 

Estudando a variação de temperatura corporal de caprinos das raças Bhuj, Anglo-Nubiana e 

Canindé, e ovinos das raças Santa Inês e Morada Nova, nos períodos do dia, manhã e tarde, Arruda 

et al. (1984), registraram maior elevação da temperatura corporal às 14 horas, em caprinos da raça 

Canindé e ovinos da raça Santa Inês. Houve, assim, um aumento relativamente menor em caprinos 

das raças Bhuj e Anglo-Nubiana e em ovinos da raça Morada Nova.  

Diversos estudos com caprinos confirmam a ocorrência de maiores temperaturas corporais no 

período da tarde (MEDEIROS et al., 1998; URIBE-VELASQUEZ et al., 1998; BRASIL et al., 2000; 

SANTOS et al., 2004; TURCO et al., 2004).  

Quanto à combinação de diferentes estações do ano, primavera-verão e outono-inverno, 

influenciando a frequência respiratória e a temperatura retal das raças de ovinos (carneiros) 

Bergamácia, Corriedale e Hampshire Down, Tutida et al. (1999), verificaram que a frequência 

respiratória foi maior em ovinos das raças Corriedale e Hampshire Down em temperatura elevada 

(31,8°C) na primavera-verão. Entendeu-se, assim, ser a via respiratória o principal mecanismo pelo 

qual essas duas raças buscam o equilíbrio térmico corporal, enquanto que a Bergamácia atinge o 

equilíbrio com menor esforço respiratório. Com relação à temperatura retal, foi observado que houve 

influência da estação do ano apenas para a raça Hampshire Down, sendo maior na primavera-verão, 

diminuindo no outono-inverno. Concluiu-se, assim, que dentre essas raças, é a que mais apresenta 

dificuldades para manter a homeotermia corporal.  

Pereira et al (2006) objetivando avaliar a temperatura corporal, freqüência respiratória e 

freqüência cardíaca  em caprinos desmamados e adultos de pelagem preta e branca, durante a 

estação quente e chuvosa, na Região Centro-Sul (Estado do Rio de Janeiro), verificaram que a 

elevação da temperatura ambiente provocou aumento das três variáveis fisiológicas, sendo diferentes 

entre os horários de observação, 08:00 e 15:00 horas: de 38,80 para 39,86ºC, de 21,05 para 37,27 

movimentos por minuto e 100,30 para 118,50 batimentos por minuto, respectivamente. As médias da 

temperatura corporal e da freqüência cardíaca declinaram de acordo com a idade. Os caprinos de 

pelagem preta apresentaram uma maior temperatura corporal e a elevação à tarde da temperatura 

corporal e freqüência respiratória foi significativamente superior.  Veríssimo et al. (2009) avaliando o 

índice de tolerância ao calor (ITC) em ovelhas da raça Santa Inês de pelagens clara e negra, na 

época do calor no Estado de São Paulo, com índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) 



77 

superior a 90, obtiveram valores de ITC próximos a 10, constatando não haver diferença significativa 

entre os animais de diferentes cores de pelagem, o que demonstra que a cor do pelame não interferiu 

na tolerância ao calor em ovelhas dessa raça nas condições de calor do local. Estudando a 

transmissão de radiação ultravioleta através do pelame e da epiderme, Silva et al. (2001) concluíram 

que animais com pelame escuro são mais susceptíveis ao estresse por calor, por absorverem maior 

carga térmica radiante. Entretanto, ponderam que embora a reflexão seja maior em uma capa de 

coloração clara, para que essa vantagem seja efetiva, a epiderme deve ser pigmentada e os pelos, 

densamente distribuídos sobre ela. 

Com a finalidade de determinar a temperatura superficial e o índice de tolerância ao calor (ITC) 

de caprinos (F1) resultantes de cruzamentos entre as raças Boer, Savana, Kalahari, Anglo Nubiana e 

Moxotó, com caprinos SRD da região Nordeste (½Boer + ½SRD (BS), ½Anglo-Nubiana + ½SRD 

(ANS), ½Savana + ½SRD (SS), ½Kalarari + ½SRD (KS) e ½Moxotó + ½SRD (MS)) em regime de 

confinamento, Souza et al. (2008)  verificaram que os grupos raciais apresentaram diferença 

significativa para a temperatura superficial, todavia o ITC foi semelhante para todos, ou seja, todos 

apresentaram elevado ITC. Com base nessas informações os autores recomendaram a utilização 

desses grupos raciais para incrementar a produtividade caprina no semi-árido. 

Para a avaliação do índice de conforto térmico para ovinos e caprinos com base na interação 

dos principais elementos climáticos (temperatura e umidade relativa do ar, radiação e velocidade do 

vento) com as respostas fisiológicas (temperatura retal e frequência respiratória), Souza (2010) 

observa que tem sido utilizado o índice de temperatura do globo e umidade (ITGU). Este índice é o 

mais respeitado e usado para avaliar as condições de conforto térmico animal. Esse mesmo autor 

reúne na tabela 1 valores de ITGU obtidos em pesquisas desenvolvidas em condições de campo, 

tendo como fatores principais para a variação do índice, o horário do dia e épocas do ano, conforme 

já mencionado nos estudos supracitados. 

 

Tabela 1 - Medias da temperatura retal (TR) e freqüência respiratória (FR) de ovinos e caprinos em 
função da variação do Índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) registradas 
por diversos autores. 

ESPÉCIES ITGU TR °C FR (mov./min.) AUTOR 

     

OVINOS     

Manhã (M) 75,5 39,50 64,38 Cezar, et al. 
(2004) Tarde (T) 82,4 40,0* 96,47 

M 70,0 39,31 59,13 Santos, et al. 
(2006) T 79,0 39,51 87,43* 

M 85,1 38,50 31,8 Andrade, et al. 
(2007) T 88,2 40,0* 49,6* 
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M 75,5 38,90 57,0 Veríssimo 
(2008) T 81,4 39,26 76,0 

Média     

Manhã 76,52 39,00 43,13  

Tarde 82,75 39,69 77,37  

     

CAPRINOS     

M 79,42 38,9 30,3 Silva, et al. 
(2005) T 85,16 39,3* 49,5* 

M 71,25 39,46 42,3 Souza, et al. 
(2005) T 79,15 39,68 60,6* 

M 77,5 39,16 32,65 Santos, et al. 
(2005) T 82,25 39,50 39,47 

Média     

Manhã 76,54 39,16 34,27  

Tarde 83,00 39,56 48,00  

     

Ao estabelecer relação entre os gradientes de temperatura retal e de frequência respiratória em 

função do gradiente do ITGU, nos turnos manhã e tarde, constatou que em condições de ITGU médio 

de 77 e 83 verifica-se um aumento médio de 32,24 mov./min. (45,13 e 77,37 mov./min.) para ovinos 

(ANDREDE et al., 2007; SANTOS et al., 2006) e de 13,73 mov./min. (34,27 e 48,00 mov./min.) para 

caprinos (SOUZA, et al., 2005; SILVA et al., 2006) nos turnos manha e tarde, respectivamente. 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Gradientes (Δ) da TR e FR de ovinos e caprinos em função do gradiente do ITGU. 

OVINOS ITGU TR °C FR ∆ITGU ∆TR °C ∆FR 
(mov./min.) 

       

Manhã 76,52 39,00 45,13    

Tarde 82,75 39,69 77,37 6,23 0,69 32,24 

CAPRINOS       

Manhã 76,54 39,16 34,27    

Tarde 83,00 39,56 48,00 6,46 0,40 13,73 
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Com base nesses dados o autor observa que para cada unidade de ITGU elevada ocorre um 

aumento na FR de 11,45% para ovinos e de 6,9% para os caprinos. Ainda assim os ovinos sofreram 

um aumento na temperatura retal superior aos caprinos (0,69 e 0,40 °C) respectivamente. 

Considerando a classificação de Silanikove (2000), os ovinos sofreram um estresse médio-alto e os 

caprinos um estresse baixo no turno da tarde com o ITGU médio de 83. 

Souza et al (2011) atentam que nas últimas décadas houve o desenvolvimento de  sistemas 

específicos para o manuseio das variáveis ambientais e fisiológicas e que o uso da termografia de 

infravermelho, por exemplo, é uma dessas ferramentas que permite estudos com precisão dessas 

variáveis. Constatam que com a aplicação da técnica da termografia de infravermelho torna-se 

possível fazer o mapeamento da distribuição térmica das estruturas construtivas e dos animais, a 

caracterização das diferentes tipologias de instalações zootécnicas, quanto aos tipos de materiais e o 

balanço térmico, a verificação da qualidade de trocas térmicas quanto às sombras disponíveis aos 

animais e a identificação das melhores raças e tipos zootécnicos leiteiros com maior grau de 

adaptação às condições climáticas.  

 
 
Figura 5 - Termograma e imagem de luz visível de uma cobertura com  telhas de amianto usada em 

pesquisa no semiárido.  
 

 
Fonte: Bonifácio Benicio de Souza. 
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Considerações Finais 

A avaliação dos níveis de estresse buscando avaliar o grau de adaptação de raças e seus 

cruzamentos para determinada região apresenta-se imprescindível para o sucesso do 

empreendimento; 

Tão imprescindível quanto realizar esses estudos é lançar mão das novas técnicas, a 

exemplo da termografia de infravermelho, pela precisão e amplitude de possibilidades de 

respostas em prol do ajuste do manejo na produção animal; 

Dado o crescimento exponencial da criação de caprinos e ovinos na Região Centro-Sul do 

Brasil, há necessidade de maior número de pesquisas dessa natureza nessa região, inclusive de 

raças caprinas como Toggemburg, Boer, Parda Alpina e Saanen e ovinas como a Santa Inês, 

Anglo-nubiana, Suffolk, Ile de France, Hampshire Down e Dorper, todas introduzidas em grande 

escala nessa região. 
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CAPÍTULO 7 

EXPLORAÇÃO DO MARKETING VERDE COMO ESTRATÉGIA 
MERCADOLÓGICA 

Elaine Cristina Gomes da Silva10 

Renato Monteiro Ferreira 11 

 
Introdução 
 

Atualmente as empresas vêm passando por uma mudança bem radical, percebemos que a 

empresa que pretende adotar as práticas ambientais terá que mudar toda a filosofia interna e externa. 

Algumas empresas que no passado foram prejudicadas por erros administrativos como o descaso 

com o meio ambiente, diminuição da quantidade de produtos nas embalagens, etc. poderão ter uma 

dificuldade considerável em consertar esses erros. Sabe-se que não é uma missão das mais fáceis 

tornar uma empresa convencional numa empresa verde.  

A antiga orientação do marketing está dando lugar a uma nova orientação, em que se inserem 

novas estratégias no mercado com vistas a respeitar as questões ambientais e atrair consumidores 

que, atualmente, aumentam os índices de consumo consciente sobre produtos que agridam menos o 

meio ambiente. Tais estratégias são orientadas por meio do Marketing verde (também chamado de 

marketing ambiental). 

 O marketing verde surgiu em 1970 num fórum da AMA (American Marketing Association ou 

Associação Americana de Marketing), com a intenção de discutir o impacto das ações de marketing 

sobre o meio ambiente. Antes disso, o mundo não analisava as questões ambientais, pois se 

pensava que era importante produzir a qualquer preço. Desde então, o mundo vem mudando sua 

maneira de ver as questões ambientais dentro e fora das empresas.  

Essa questão só veio a ser tratada em 1992 no Brasil com a Eco 92 ou Rio 92, nome dado a 

conferência sobre o meio-ambiente realizada no Rio de Janeiro em Junho de 1992. O objetivo 

principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e 

proteção do meio ambiente. Desde então, a questão ambiental começou a ser vista fortemente 

devido à modificação de algumas leis ambientais e pela observação feita pelas empresas em que a 

utilização adequada dos recursos naturais passa a ser um diferencial competitivo na atual conjuntura 

e contribui para o consumo sustentável12. 

O Marketing verde consiste na prática de todas as atividades que cabem ao marketing 

tradicional, porém incorporando a preocupação com o meio ambiente e contribuindo na 

conscientização das práticas ambientais por parte do mercado consumidor e das empresas. 

                                                 
10 Professora, CCA-UFES, Alto Universitário, Alegre-ES, CEP 29500-000. E-mail: ecristinags@gmail.com;  
 
11 Graduado em Administração. E-mail: renatomonteirof@gmail.com 
12 Consumo Sustentável quer dizer saber usar os recursos naturais para satisfazer as nossas 
necessidades, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. (Relatório Brundtland, 1987, 
citado por Machado, 2008). 
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Para melhor compreensão acerca desse assunto, apóia-se na opinião de Peattie (1992), citado 

por Palhares (2003) que diz que o marketing verde é a priorização de aspectos ambientais nas 

decisões de marketing. Trata-se, em outras palavras, de olhar a teoria de marketing com o objetivo de 

direcionar as ações das empresas para que haja a melhor utilização possível dos recursos naturais. 

Atualmente se observa maior conscientização por parte do consumidor em relação às 

empresas que prezam o meio ambiente, pensa-se muito antes de comprar um produto se a empresa 

não faz ou não mostra que faz o uso consciente do meio ambiente. Com essa conscientização do 

consumidor, as empresas observaram uma ótima oportunidade de mercado, usando as questões 

relativas ao meio ambiente como um diferencial competitivo e consequentemente cumprindo as leis 

ambientais de forma estratégica.  

O Marketing verde está presente desde o processo de desenvolvimento de um novo produto, 

passando pela produção, entrega e chegando ao descarte do produto, sempre buscando satisfazer 

as necessidades e desejos dos consumidores, causando o menor impacto possível no ambiente. 
 

Revisão  
 

O marketing trabalha com a identificação e a satisfação das necessidades dos consumidores 

em menor tempo e maior qualidade possível. As necessidades dos consumidores podem ser 

presentes, futuras, humanas, sociais, naturais, entre outras. Na visão de Kotler e Keller (2006), 

marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. 

De acordo com a American Marketing Association (Associação Americana de Marketing), 

citado por Kotler e Keller (2006), marketing é uma função organizacional e um conjuto de processos 

que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes. 

Segundo Kotler (2000), Marketing é toda atividade dirigida para a satisfação das 

necessidades e dos desejos do consumidor, tais necessidades e desejos são satisfeitos mediante a 

compra de produtos e serviços, esta compra pode ser impulsionada por uma necessidade fisiológica 

(alimentação, abrigo, frio) ou psicológica (status, segurança, diversão, etc.).  

Na visão dos autores Kotler e Keller (2006), marketing é um processo social por meio do qual, 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta 

e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Percebe-se assim, que o conceito de 

marketing é complexo e alguma pessoas confudem marketing com vendas ou mesmo com 

propaganda, Dias (2008) afirma que: 

“Essa confusão tem origem num estudo incipiente de marketing, que 
o associa unicamente a comunicação. O marketing, na realidade, do 
ponto de vista ético “se volta para os seres humanos, procurando 
servir ao seu desenvolvimento harmonioso”. 

 
  

O marketing verde trabalha com a identificação e satisfação dos consumidores priorizando as 

questões ambientais. 

 Para Peattie (1992), citado por Palhares (2003) o marketing verde é a priorização de aspectos 

ambientais nas decisões de marketing. Trata-se, em outras palavras, de olhar a teoria de marketing 
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com o objetivo de direcionar as ações das empresas para que haja a melhor utilização possível dos 

recursos naturais. 

 Por outro lado Churchill e Peter (2005), citado por Caneschi (2008) relatam que o marketing 

verde refere-se às atividades de marketing que visam atender a necessidade dos clientes e proteger 

o meio ambiente. Este tipo de marketing pode beneficiar uma empresa de várias maneiras. Primeiro, 

ele é simpático aos valores de várias pessoas. Segundo, os clientes organizacionais tendem a 

consumir produtos ecologicamente corretos para reduzir gastos com tratamento de lixo. Outro motivo 

é a boa imagem de uma empresa ética que atende às legislações que lhe são impostas. Neste 

sentido, não basta apenas cumprir as normas e legislações ambientais, é preciso fazer deste fato 

obrigatório, uma jogada de marketing. 

De forma simples e sintética, o marketing verde é a estratégia de vinculação da marca, produto 

ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente, uma empresa que faz sua parte perante a 

sociedade, é uma empresa ecologicamente consciente. Essa estratégia vem crescendo a cada dia. 

Hoje se vê um grande número de consumidores entendendo o marketing verde com uma 

promoção, uma propaganda de produtos com características ecológicas ou mesmo aqueles símbolos 

que alguns produtos têm com alguns dizeres que em alguns casos servem para tentar ludibriar o 

consumidor. Alguns termos que confundem e levam o consumidor a ter essa visão errada sobre 

marketing verde são: reciclável, uso de refil, não possui cfc, etc. Esse tipo de termo, representa sim 

uma pequena parte do markerting verde que é muito amplo abordando desde a concepção do 

produto até o seu descarte. 

O marketing verde é mais complexo que o marketing convencional, pois, ele engloba várias 

atividades dentro da empresa. O marketing verde não se limita em somente vincular a imagem da 

empresa com o meio ambiente. O marketing verde começa a atuar desde a elaboração do produto, 

passando por seu protótipo, produção, embalagens, propagandas até chegar no descarte deste 

produto. Dentro destas etapas de produção, o marketing verde propícia e incentiva modificações no 

setor de desenvolvimento, produção, propaganda, etc, porém a maior modificação que o marketing 

verde quer é a mudança de pensamento por parte dos consumidores, a fim de tornar os 

consumidores mais conscientes nas questões ambientais. 

Nos estudos de Ottman (1994), o marketing ambiental é mais complexo e requer novas 

estratégias que, efetivamente, abordem desafios-chave relacionados à maneira de definirmos o 

verde, de desenvolvermos produtos verdes que os consumidores apreciarão e de comunicarmos com 

credibilidade e impacto nosso empenho e nossas iniciativas. 

Para Polonsky (1994), citado por Dias (2008), o marketing verde ou ambiental consiste em 

todas as atividades designadas para gerar e facilitar qualquer troca com o objetivo de satisfazer os 

desejos ou necessidades humanas, desde que a satisfação dessas nescessidades e desejos ocorra, 

com um mínimo de impacto prejudicial sobre o meio ambiente. 

O Marketing verde não tem a intenção de afirmar que vai acabar com a exploração ambiental, 

pois nosso próprio consumo é naturalmente uma exploração dos recursos naturais. O marketing 

verde direciona suas ações no sentido de minimizar o consumo do meio ambiente e não 

necessariamente eliminá-lo. 

O que se tem visto, infelizmente, são várias empresas tratando o marketing verde somente 

como um diferencial e não como uma necessidade de qualidade de vida para a sociedade e para a 
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empresa. Lógico que algumas empresas prezam o ambiente, mas a grande maioria ainda não tem 

essa consciência. 

Segundo Dias (2008), o marketing utilizado pelos fabricantes e distribuidores de produtos 

verdes pode ser utilizado não somente para satisfazer as demandas imediatas dos consumidores, 

mas também como uma postura pró ativa que busca a melhoria da qualidade de vida a médio e longo 

prazo na sociedade, conscientizando parcelas da população que ainda não estão convencidas da 

necessidade de adotar posturas ambientalmente positivas. 

Nenhuma ação do marketing verde surtirá efeito sobre os consumidores se os mesmos não 

estiverem dispostos a mudar e adotar esse novo estilo de consumo. 

Algumas empresas alegam que não utilizam o marketing verde devido ao seu alto custo, não 

levando em conta o valor economizado e o lucro futuro. 

As empresas da atualidade trabalham com o presente, suas decisões são tomadas visando um 

curto prazo. O marketing verde apesar de estar sendo abordado pelos consumidores e pela própria 

mídia constantemente é um processo em longo prazo, seu retorno é demorado. 

Para Machado (2008), o marketing verde pode trazer redução de custos para a empresa, na 

medida em que a poluição representa, dentre outras coisas, materiais mal aproveitados que chegam 

ao meio ambiente. Talvez a maior parte da poluição resulte de processos ineficientes, que não 

aproveitam completamente os materiais utilizados. 

Na visão de Kotler e Keller (2006), toda estratégia de marketing é construída de acordo com o 

trinômio SMP – segmentação, mercado-alvo e posicionamento estratégico. A empresa descobre 

necessidades e grupos diferentes no mercado, estabelece como alvo as necessidades e os grupos 

que é capaz de atender de forma superior e então posiciona seu produto e sua imagem de modo que 

o mercado-alvo os diferencie. 

Segundo Rabelo (2009), é preciso que as empresas atuem com transparência e com práticas 

efetivas de controle de emissões de carbono, uso da água, energia e descarte de resíduos. Essas 

novas atitudes não vão contra o interesse das empresas de prosperar. Sabe-se que, ao contrário, as 

empresas podem ser mais eficientes e bem-sucedidas ao adotarem o marketing verde. O grande 

desafio, para as empresas e consumidores, é valorizar uma perspectiva mais coletiva e menos 

individualista. 

Para Dias (2008), as organizações devem perceber que o marketing ambiental pode ser uma 

oportunidade de alcançar seus objetivos. Os consumidores estão se tornam cada vez mais 

conscientes sobre as questões ambientais, o que faz com que muitas empresas enxerguem uma 

oportunidade de melhorar sua vantagem competitiva sobre outras empresas que não adotam a 

alternativa de marketing verde, aplicando principalmente o mix verde. 

O mix de marketing consiste nos 4 P’s do marketing: preço, praça, produto e promoção, que 

são formas de influências tanto sobre os canais de comercialização, quanto nos consumidores finais.  

O mix do marketing verde é composto pelo produto considerado verde, o preço ecológico, a 

distribuição do produto ecológico e a comunicação ecológica. Os quatro fatores no mix de 

marketing estão interligados, assim qualquer uma determinada área, influenciará diretamente nas 

demais. 

O produto verde cumpre os mesmos papéis dos produtos comuns e causa danos muito 

menores ao meio ambiente. O produto verde não se limita em somente ser um produto verde, 
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envolve uma gama de situações. Para um produto ser corretamente verde, sua elaboração tem de 

ser embasada em pesquisas sobre o ambiente, sua matéria prima ser ecologicamente correta, sua 

produção tem que causar o mínimo de impacto no ambiente, se for possível, não causar nenhum 

dano ao ambiente, seu descarte tem que ser fácil para seu consumidor, etc. 

Nessa perspectiva, Crocco et al (2006) ressaltam que a característica básica de um produto 

ambientalmente responsável seria reduzir problemas ambientais globais, por exemplo, ser eficiente 

no consumo de energia, não gerar poluição, utilizar fontes renováveis, ser facilmente consertado, 

reutilizado ou reciclado.  

Já na opinião de Dias (2007), deve-se destacar que o conceito de produto ecológico envolve 

todo o processo de sua fabricação, e não somente o produto em si. 

Hoje existem vários órgãos e normas que regulamentam e certificam as empresas na questão 

ambiental. Essas normas são chamadas ISO (International Organization for Standardization ou 

Organização Internacional para Normatização), que é um órgão que promove normas e padrões, 

válidos no mundo inteiro a fim de facilitar o comércio internacional. A norma que qualifica a empresa 

em empresa ecologicamente correta é a ISO 14001. 

Na concepção de Dias (2007) um produto do ponto de vista ambiental, pode ser avaliado 

através de várias ferramentas de análise, entre as quais: 

As normas ISO14001, que constituem ações coordenadas dentro das empresas e auditadas 

externamente, envolvendo uma análise da atuação do conjunto da organização, e não só do produto; 

A análise do ciclo de vida do produto, que está centrada no impacto ambiental do produto ao 

longo das diferentes etapas do seu ciclo de vida – produção, venda, utilização e consumo, e 

eliminação. 

Preço é todo valor sendo monetário ou não pago pela obtenção de um produto ou serviço 

que satisfaça ou não os desejos e ou as necessidades do consumidor. 

Segundo Dias (2007), o preço constitui o indicador geral do valor atribuído ao produto pelo 

consumidor e reflete os valores ambientais que o produto possui, além dos demais valores envolvidos 

e custos de sua produção. 

O autor ainda ressalta que o preço compreende a gestão dos custos de adoção, monetários e 

não-monetários, que deve assumir o indivíduo para adotar o produto social ecológico. O preço do 

produto comercial ecológico pode constituir o maior obstáculo a sua compra, dependendo do valor-

utilidade percebido da marca e das motivações de compra. 

O consumidor verde não leva tanto em consideração o preço de um produto ou serviço na 

hora da aquisição, leva-se sempre em consideração primeiramente o ambiente. O consumidor verde 

paga um valor mais elevado que os consumidores comuns para adquirir um produto ambientalmente 

correto. 

Porém, atualmente o preço dos produtos ou serviços verdes estão um pouco inacessíveis, 

sendo considerados pelos clientes como mais caros. 

 A distribuição consiste num conjunto de processos que possibilitam que o produto chegue 

ao consumidor a partir do produtor. Segundo Dias (2007), a distribuição constitui um dos aspectos 

cruciais na gestão de um produto, que facilita ou dificulta seu sucesso no mercado.  
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A distribuição do produto ecológico aborda a forma de distribuição, o canal usado, a 

localização do ponto de venda, a logística de distribuição e o estímulo ao consumidor para que ele 

sinta vontade de consumir o produto verde. 

A variável distribuição engloba o conjunto de atividades referentes à transferência de 

mercadorias dos fabricantes e fornecedores aos seus clientes, sejam elas pessoas físicas ou 

empresas. E o instrumento de marketing que relaciona produção e consumo segundo Dias (2007). 

A promoção é o fator do mix de marketing que aborda a publicidade, as relações públicas, a 

promoção de venda, entre outros. Todas as ações deste fator visam estimular o consumidor ao 

consumo de algum produto/serviço. 

Segundo Kotler e Keller (2006), promoção consiste em um conjunto de ferramentas de 

incentivo, a maioria de curto prazo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior 

quantidade de produtos ou serviços específicos por parte do consumidor ou do comércio. 

A comunicação ecológica e a forma de mostrar ao consumidor as vantagens de consumir 

determinado produto, explicando os benefícios pessoais ou para saúde e os benefícios para o 

ambiente e sociedade. Essa comunicação pode ser dada em forma de campanhas de 

conscientização ecológica, informações sobre a produção do produto, sobre seu descarte, etc. 

Segundo Dias (2007), a variável comunicação deve ser capaz de projetar e sustentar a 

imagem da empresa, destacando seu diferencial ecológico junto a sociedade. 

O consumo de produtos ecologicamente corretos é uma prática que vem ganhando força nos 

últimos anos. Os consumidores estão deixando de consumir produtos que afetam o meio ambiente 

para consumir produtos naturais, preferem pagar um preço bem mais elevado por um produto natural 

do que consumir um produto industrializado de uma empresa que não pensa no ambiente ou na 

sociedade. 

Entretanto, é preciso entender o que é o consumidor verde e quais são suas caracteristicas. 

Segundo Leff (2001), citado por costa (2009), a super exploração dos ecossistemas vem 

gerando fortes impactos globais que ameaçam a estabilidade e a sustentabilidade do planeta. A 

preocupação pela degradação do meio ambiente está dando lugar a um novo segmento de 

consumidores, consumidores verdes, esses consumidores agora estão preocupados não apenas em 

satisfazer suas necessidades atuais, mas também em proteger o meio ambiente, obrigando as 

empresas a adaptarem-se. Os consumidores passaram a exigir por parte das empresas 

responsabilidade ambiental preferência aos produtos/serviços das organizações que possuem essa 

prática. 

Com a mesma linha de interpretação dos fatos, Ottman (1994), diz que os consumidores 

ambientalmente conscientes podem ser definidos como os que buscam produtos que exercem 

impacto mínimo no ambiente. 

Segundo Langer (2009) o consumidor verde se define da seguinte forma: O consumidor verde 

é aquele que relaciona ao ato de comprar ou usar produtos com a possibilidade de colaborar com a 

preservação ambiental. O consumidor verde sabe que, recusando-se a comprar determinados 

produtos, pode desestimular a produção daquilo que agride o meio ambiente. Por isso, evita produtos 

que: 

• Represente um risco a sua saúde ou de outros; 

• Prejudique o ambiente durante a produção, uso ou despejo final; 
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• Consuma muita energia; 

• Afete negativamente outros povos, ou outros países; 

 

Os consumidores e cidadãos verdes não são considerados uma simples tendência. Eles são os 

consumidores em potencial do presente e do futuro. Buscar saídas, opções para se tornar uma 

empresa “mais verde” tornou-se uma realidade, uma necessidade diante dos fatos, pois sobe a 

possibilidade de lucros e receitas começam a cair com o tempo. 

Para Ottman (1994), os consumidores podem ser definidos de cinco formas diferentes. Os 

perfis são: 

• Verdes verdadeiros – Indivíduos com fortes crenças ambientais efetivamente vivenciadas. 

Evitam consumir de uma companhia com reputação ambiental questionável, escolhem 

produtos e serviços ecologicamente corretos. Acreditam que pode fazer pessoalmente uma 

diferença na resolução de problemas ambientais. 

• Verdes do dinheiro – Apóiam o ambientalismo, através de doação de dinheiro e muito pouco 

com doação de tempo ou ação. Sentem-se ocupados demais para mudar seus estilos de 

vida, entretanto, são felizes e conseguem expressar suas crenças com carteira e talões de 

cheque. 

• Quase-verdes – Querem mais legislação pró-ambiental, porém, não acreditam que eles 

mesmos possam fazer muito para exercer um impacto ambiental positivo. Não desejam pagar 

mais por produtos pró–ambientais. Ficam incertos quando forçados a escolher entre o 

ambiente e a economia. Este é o grupo da liberdade de ação e da indefinição, que pode ir de 

um lado a outro em qualquer questão ambiental. 

• Resmungões – Realizam poucas ações ambientais, mas acreditam que outros consumidores 

também não estejam cumprindo sua parte. Pensam que a empresa deveria resolver os 

problemas e que, além de custarem muito mais do que seus correspondentes não-verdes, os 

produtos verdes não funcionam tão bem. Sentem-se confusos e desinformados sobre 

questões ambientais, achando que toda coisa é problema de outra pessoa e que um terceiro 

deveria resolvê-la. 

• Marrons básicos – São os menos envolvidos com o ambientalismo. Acreditam basicamente 

que não há muito o que os indivíduos possam realizar para fazer uma diferença; São os 

indiferentes. 
 
E importante salientar que ao adotar o marketing verde, as organizações devem informar a 

seus clientes as vantagens de se adquirir e consumir produtos e serviços ambientalmente 

responsáveis, de forma a estimular aqueles consumidores que já têm certo conhecimento dos 

produtos ecologicamente corretos e despertar os consumidores que não tem essa consciência. 

Porém nenhum esforço da empresa terá sentido se os consumidores insistirem em continuar a 

consumir determinados produtos ou serviços que agridam a natureza. 

A cada dia torna-se mais notável a crescente preocupação com a questão social e ambiental, e 

a empresa também tem que se preocupar, pois, faz parte desta realidade, buscando melhorias no 

seu relacionamento com a sociedade e o meio ambiente, crescendo de forma sustentável. O 
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desenvolvimento se baseia em três tipos de impactos que afetam as empresas constantemente, 

esses impactos também podem ser chamados de três colunas do desenvolvimento sustentável. A 

Figura 1 representa as três colunas do desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 1 - Colunas do Desenvolvimento Sustentável e da Responsabilidade Social Empresarial 
 
Fonte: Souza (2008), citado por Caneschi (2008). Adaptado pelo autor. 
 

Com base na Figura 1, percebe-se que empresa, sociedade e ambiente interagem em si 

constantemente, uma ação boa ou ruim de qualquer uma das partes refletirá nas demais. 

 

Considerações Finais 
 

As questões ambientais vêm sendo muito discutidas atualmente dentro de todos os contextos 

mercadológicos, principalmente o empresarial que é considerado como principal responsável pela 

exaustão dos recursos naturais renováveis. Diante disso, muitas organizações vêm adotando práticas 

que não agridam ou diminuam os impactos ambientais que geram ao meio ambiente. Além disso, os 

consumidores estão se conscientizando cada vez mais para adquirir produtos que detenham maior 

responsabilidade ambiental. 

O marketing verde é complexo e requer novas estratégias que, efetivamente, abordem 

desafios-chave relacionados à maneira de definirmos o verde, de desenvolvermos produtos verdes 

que os consumidores apreciarão e de comunicarmos com credibilidade e impacto nosso empenho e 

nossas iniciativas. 
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CAPÍTULO 8 

COMPOSIÇÃO CORPORAL E DO GANHO DE PESO DE BOVINOS 
DE CORTE 

Maria Izabel Vieira de Almeida13 

 

Crescimento 

Desde o nascimento, e desde que tenha uma nutrição adequada, um animal crescerá 

segundo uma curva sigmoidal, até atingir um tamanho adulto geneticamente determinado, mostrando 

uma fase de aceleração durante a puberdade, seguida de um decréscimo progressivo até atingir a 

maturidade (Berg, Buterfield, 1976). O crescimento animal é definido como o aumento no tamanho, 

acompanhado de alterações nas capacidades funcionais dos vários tecidos e órgãos dos animais, 

que ocorrem desde a concepção até a maturidade. O processo de crescimento inclui aumento do 

número (hiperplasia) e tamanho das células (hipertrofia) (Grant, Helferich, 1991). O crescimento é 

influenciado principalmente pelo consumo de alimentos, e é o principal fundamento da produção 

animal. Os requerimentos nutritivos aumentam quando animais jovens são mantidos em níveis de 

produção forçada, como em situações onde novilhas são  cruzadas para parir aos dois anos de idade, 

ou cavalos que iniciam a atividade desportiva aos dois anos. De um modo geral, os órgãos vitais para 

a mantença da vida (como o cérebro, que coordena as atividades corporais e os intestinos, do qual o 

resto do desenvolvimento pós-natal depende) amadurecem mais rapidamente, enquanto que as 

partes comercialmente mais valiosas, como os músculos, gordura e úberes são de desenvolvimento 

tardio. No entanto, nem todo o desenvolvimento do trato gastrointestinal é precoce, nos ruminantes, o 

crescimento e o início da funcionalidade dos estômagos é mais tardio que em outras espécies 

(Ensminger et al., 1990). 

O crescimento pode ser medido por vários métodos, sendo os mais comuns o peso corporal, 

a mensuração de regiões do corpo, a combinação do peso corporal com a mensuração de regiões do 

corpo e pela eficiência alimentar. Este último método é um indicador, pois os animais que ganham 

peso mais rapidamente são também mais eficientes, e além disso, a avaliação da eficiência alimentar 

necessita do peso corporal. Este valor geralmente é expresso pelo fator de conversão (kg por kg de 

alimento consumido ou kg por kg de ganho de peso). As desvantagens deste processo, devido à 

natureza do crescimento são: (a) nos estágios iniciais do crescimento, uma maior proporção do peso 

vivo é constituída por conteúdo ruminal ou partes que não participam da carcaça do que durante a 

vida adulta; e (b) a proteína depositada nos músculos contém cerca de  3 a 4 partes de água para 

cada parte de proteína, enquanto que a deposição de gordura não é acompanhada por deposição de 

água e possui maior valor calórico do que o tecido muscular (Ensminger et al., 1990). 

A nível prático, o desenvolvimento dos animais criados para o corte apresenta o problema de 

ser ou não reversível, ou se os aumentos no corpo que são reversíveis podem ser separados dos 

aumentos irreversíveis, como por exemplo, a ingestão de água causa aumento no peso do animal, 
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mas não devido ao crescimento, ou ainda, a deposição de gordura entre e dentro dos músculos pode 

ser perdida rapidamente, se o animal reduz a ingestão de alimentos. Da mesma forma, as proteínas 

miofibrilares do músculo  podem ser usadas como reserva de energia em animais sob jejum, 

enquanto que o crescimento dos órgãos vitais e do sistema nervoso é praticamente irreversível 

(Swatland, 1984). 

Composição Corporal 

O estudo da nutrição animal engloba as reações químicas e fisiológicas que transformam os 

elementos dos alimentos ingeridos em elementos corporais; uma consequência disso é que a 

composição corporal responde à nutrição do animal. Há uma grande variação na composição 

corporal de animais, de acordo com a idade e o estado nutricional. (Ensminger et al., 1990). O 

principal objetivo da pecuária de corte é o aumento da deposição de proteína no tecido muscular 

esquelético e a redução do conteúdo de gordura dos animais, para produzir um produto de melhor 

qualidade para o consumidor, assim como melhorar a eficiência econômica para o produtor. Para 

atingir estes objetivos, deve-se conhecer a biologia dos processos de crescimento e desenvolvimento 

(Grant, Helferich, 1991). 

A composição corporal dos animais varia com as proporções entre os diversos constituintes e 

tecidos do organismo. Baseado em estudos de diversos autores, Ensminger et al. (1990) chegaram 

às seguintes conclusões quanto aos constituintes da composição corporal: 

Água: o conteúdo de água reduz com o avanço da idade, maturidade e com o estado de 

gordura do animal. Nos bovinos, o teor de água varia de 77,6% (recém-nascidos) a 39,8 % (animal 

muito gordo) do peso corporal vazio, apresentando pouca variação durante a maturidade, em 

condições normais (em média 60 % de água). 

Gordura: Normalmente a quantidade de gordura aumenta com o crescimento e a  engorda, 

variando com o consumo de alimentos. À medida que a porcentagem de gordura aumenta, a 

porcentagem de água é reduzida; um novilho magro, por exemplo contém 18%, enquanto que um 

muito gordo pode conter 41% de gordura. O teor de gordura total é em média de 2,5% em recém-

nascidos e  de 20% em animais adultos, sendo o valor calórico de 9,385 kcal/g de gordura (Garret, 

Hinman, 1969). 

Proteína: a porcentagem de proteína permanece quase constante durante o crescimento, 

mas é reduzida à medida que o animal engorda. Em média, o organismo mantém uma proporção 

entre água e proteína de 3 a 4 : 1. O teor de proteína em bovinos é de cerca de 19% em recém-

nascidos e 17% em adultos, chegando a 16% em animais muito gordos. O valor calórico do N na 

matéria orgânica (proteína) é equivalente a 5,539 kcal/g, e o conteúdo de N na gordura é de 16,33% 

(Garret, Hinman, 1969). 

Cinzas: a porcentagem de cinzas apresenta pequena variação, sendo reduzida em animais 

mais gordos, pois o tecido adiposo contém menor quantidade de minerais do que o tecido magro. 

Bovinos jovens apresentam cerca de 4,1% de cinzas, enquanto que o conteúdo nos animais adultos 

varia de 3,0 (animais gordos) a 4,5% (animais magros). 
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Variação entre órgãos e tecidos 

A composição química do corpo varia consideravelmente entre os órgãos e tecidos, que são 

localizados mais ou menos pela função que desempenham no organismo. A água, por exemplo, é 

essencial para todas as partes do corpo, mas a composição percentual apresenta grande variação 

entre as diferentes regiões; o plasma sangüíneo contém de 90 a 92% de água, o músculo de 72 a 

78%, os ossos 45% e o esmalte dos dentes somente 5%. Além da água, a proteína é o principal 

constituinte dos músculos, tendões e tecido conectivo. A maior parte da gordura está localizada sob a 

pele, próximo aos rins e ao redor dos intestinos, mas está presente também entremeada nos 

músculos (gordura de marmoreio), nos ossos e em outros locais. 

Os carboidratos existem em pequenas quantidades (principalmente na forma de glicose e 

glicogênio), armazenados no fígado, músculos e sangue. Embora estes CHO's sejam muito 

importantes na nutrição do animal, eles participam com menos de 1% da composição corporal.  

O crescimento dos ossos determina o tamanho adulto e participa do peso corporal adulto dos 

animais. O crescimento no sentido do comprimento ocorre por um processo de ossificação 

endocondral, com substituição de cartilagens. A ossificação se dá do centro da diáfise em direção às 

epífises dos ossos, simultaneamente ao crescimento da cartilagem nas epífises, mantendo o osso em 

constante renovação (Ensminger et al., 1990).  

Composição do ganho de peso 

A composição do ganho de peso é afetada pelo consumo de alimentos e pela taxa de ganho e 

peso. Quando o consumo de alimentos é limitado, a taxa de ganho é reduzida e a composição deste 

ganho é principalmente de proteína, concomitante à deposição de água. À medida que aumenta o 

consumo de alimento (energia), o ganho de peso diário aumenta proporcionalmente, mas reduz a 

proporção de proteína no ganho, enquanto que a proporção de gordura aumenta. Animais com 

ganhos de peso de corpo vazio de 0,9 a 1,0 kg  por dia, o ganho de proteína atinge o máximo, mas 

acima de 1,35 kg, o ganho de peso acima do limite superior de deposição de proteína é constituído 

principalmente por gordura.       

Comparação entre espécies 

Suínos muito gordos contém mais gordura e menos água corporal do que o de bovinos e ovelhas na 

mesma condição; devido ao pequeno esqueleto, o corpo dos suínos contém menos minerais do que 

dos bovinos e suínos; e os bovinos contém maior proporção de proteína do que os suínos em idade, 

peso e graus de acabamento comparáveis. Em estágios normais de comercialização, os frangos 

possuem maior teor de proteína corporal do que os animais quadrúpedes. 

Deposição De Gordura 

Embora possam ocorrer alterações no número de adipócitos durante o crescimento pós-natal 

do tecido adiposo, a maior parte do aumento na deposição de gordura em estágios avançados do 

crescimento nos animais ocorre por hipertrofia, ou seja, pelo acúmulo de lipídeos (principalmente 

triglicerídeos) dentro dos adipócitos. A deposição de gordura depende das taxa relativas de  retirada 
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dos triglicerídeos do sangue, da síntese de ácidos graxos, da lipólise, reesterificação dos ácidos 

graxos em triglicerídeos nos adipócitos e da oxidação dos ácidos graxos. Nos ruminantes, o acetato é 

o principal substrato para a lipogênese; a taxa de lipogênese varia entre os tecidos, sendo que o 

principal sítio de síntese de lipídeos é o tecido adiposo (Van Houtert, 1996). 

Fatores que afetam a composição corporal 

Tipo racial 

A indústria da produção de carne bovina é baseada em tipos raciais especializados para 

produção de carne, mas uma porção considerável deste mercado é composto por animais oriundos 

de rebanhos leiteiros, constituídos basicamente de animais da raça holandesa e suas cruzas, embora 

este tipo racial não seja considerado ideal, por produzir carcaças com menor quantidade de gordura 

de cobertura do que novilhos de raças especializadas para corte. As variações devido ao genótipo 

refletem uma propensão diferencial à engorda, que está relacionada a diferenças no potencial de 

crescimento e deposição de proteína; tais diferenças estão relacionadas à maturidade precoce. Não 

há uma relação clara entre o tipo racial dos animais (raças especializadas para corte ou leite) e o 

potencial de deposição de gordura ou muscular. Por exemplo, as raças de corte podem ter 

maturidade muito precoce (Angus), com alta propensão à engorda e baixa propensão à deposição de 

proteína ou de maturidade tardia (Charolês, Limousin), com baixa propensão à engorda e alto 

potencial de crescimento (Robelin, Geay, 1984).  

Perry, Fox (1992) estudaram diversas características de crescimento e composição de carcaça 

de novilhos holandeses e de raças para corte, e observaram que as carcaças dos novilhos 

holandeses obtiveram menores escores de conformação, área de olho de lombo e espessura de 

gordura de cobertura do que os animais das raças de corte. De um modo geral, as carcaças dos 

novilhos holandeses apresentaram menores porcentagens de cortes comerciais que as carcaças dos 

animais de corte, e os novilhos holandeses tiveram maior porcentagem de ossos do que os animais 

de corte. Por outro lado, a porcentagem de gordura na carcaça não diferiu entre as raças, sugerindo 

que os holandeses mostraram tendência a ter maior quantidade de gordura mesentérica. Após 

remover os efeitos de diferenças  relacionadas à maturidade corporal  e taxa  crescimento, efeitos 

significativos devido à raça foram encontrados nas proporções de pele, pés, carcaça e ossos de 

ovelhas (Gaili, 1992). Galvão et al. (1991), avaliando características das carcaças de animais de três 

grupos raciais  observaram  que os animais da raça Nelore depositaram gordura com menos idade do 

que os mestiços, além de apresentar menores desenvolvimento muscular e rendimento de carcaça. 

Idade 

A raça e o sexo são os principais fatores de variação que determinam a composição corporal 

dos animais para produção de carne, e diversos fatores contribuem para tais diferenças, a um 

determinado peso ou idade. A maioria dos  componentes do corpo são relacionados ao grau de 

maturidade, mas não à taxa de crescimento (Gaili, 1992). Logo após o nascimento, o conteúdo do 

trato gastrointestinal (TGI) representa menos de 50 g/kg de peso vivo (PV), aumentando rapidamente 

até alcançar 200 g/kg de PV em animais de 200 a 250 kg de PV. Durante esta fase, o 
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desenvolvimento  do TGI é muito rápido, principalmente da região anterior, e  após esta fase, a 

quantidade de conteúdo do TGI é reduzida em relação ao PV, chegando a 120 g/kg de PV  em 

animais de 350 kg de PV, e esta relação permanece constante em animais mais pesados, 

dependendo da quantidade e natureza da dieta consumida (Robelin, Geay, 1984). 

Sexo 

O sexo influi no crescimento dos tecidos corporais e, portanto, afeta a composição da carcaça 

e a distribuição dos nutrientes nos tecidos. A influência mais marcante do sexo ocorre sobre a 

deposição de gordura. As fêmeas tendem a atingir a fase de engorda a pesos menores do que os 

machos inteiros, portanto, o peso de abate ótimo é menor para fêmeas e maior para machos inteiros 

do que para machos castrados. Além disso, a velocidade de engorda dos touros é menor do que das 

fêmeas e machos castrados. O sexo tem efeito marcante também sobre o crescimento e distribuição 

dos músculos no organismo. Não há grande diferença entre as fêmeas e os machos castrados, mas 

os machos inteiros aumentam proporcionalmente mais a musculatura da região dianteira. Além disso, 

os touros possuem uma proporção entre músculos e ossos maior do que as fêmeas e os machos 

castrados, a um mesmo teor de gordura na carcaça (Berg, Butterfield, 1979). 

Comparando componentes da carcaça de novilhas e novilhos através de equações  de 

regressão, Johnson (1994) observou que as novilhas tinham menos massa muscular (2 a 3%), mais 

gordura (2,5 a 4%) e mais ossos  (0,9%, na 12a. costela) do que os novilhos da raça Hereford 

avaliados após o abate, a uma mesma espessura de gordura. Restle et al. (1994) observaram que 

bovinos mestiços Charoles x Zebu inteiros depositaram menor quantidade de gordura de cobertura do 

que os castrados, além de apresentaram carcaças mais pesadas e de melhor conformação, embora o 

grau de terminação foi deficiente em relação à gordura de cobertura, independentemente da idade à 

castração.  

Taxa de crescimento 

O mercado consumidor de carne tem forçado a produção e comercialização de animais mais 

jovens, implicando na necessidade de melhorar os índices nutricionais  e acelerar as taxas de ganho 

de peso. O melhoramento genético visando a obtenção de animais de maior tamanho adulto têm 

proporcionado também maiores taxas de ganho de peso, que demandam maiores quantidades de 

nutrientes, exigindo alimentos mais ricos em energia, mais palatáveis e rações bem balanceadas. Por 

outro lado, são também mais eficientes, e quando os animais crescem em taxas aceleradas, 

normalmente requerem menos nutrientes e menor quantidade de alimentos por unidade de ganho de 

peso vivo. Quanto aos fatores envolvidos no crescimento rápido de bovinos, deve-se atentar para os 

seguintes cuidados: 

1. A taxa de ganho acelerada pode resultar em maior deposição de gordura na carcaça. Não se 

recomenda medir o crescimento em termos de peso por dia de idade, pois dentro de uma 

raça e idade, os animais com maior ganho de peso por dia de idade apresentaram tendência 

a ter carcaças mais gordas e com menor quantidade de músculos; 
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2. Animais em bom estado de carne não são desejáveis, pois podem ganhar peso muito 

rapidamente e atingir o grau de acabamento antes do peso de abate, e a taxa de ganho será 

mais lenta durante o acabamento; 

3. Ganhos de peso muito acelerados podem não ser econômicos, quando o preço do 

concentrado for muito alto, o uso de dietas à base de forragens pode resultar em ganhos mais 

lentos, porém mais vantajosos (Ensminger, 1990). 

Oltjen et al. (1986) desenvolveram um modelo mecanístico para predição da deposição de 

proteína a partir do conteúdo inicial e final de DNA, sendo que a diferença  entre a energia líquida 

disponível para ganho e aquela requerida para síntese protéica é depositada sob a forma de gordura, 

e o peso atual do animal em relação ao peso adulto é usado para ajustar diferenças no peso adulto e 

pelo uso de implantes (NRC, 1996). O sistema adotado pelo INRA utiliza relações alométricas entre o 

peso corporal vazio e o peso vivo, o peso dos  componentes químicos e o peso da massa corporal 

desengordurada para predizer os requerimentos de energia e proteína. Os coeficientes das equações 

são os parâmetros da equação de Gompertz, que representam alterações do peso vivo com o tempo. 

A quantidade de lipídeos depositada diariamente é proporcional ao ganho de peso vivo diário elevado 

às potência 1,8, enquanto que o ganho diário de proteína é calculado a partir da massa corporal livre 

de gordura, porque o conteúdo de proteína do ganho de peso desengordurado varia pouco com o tipo 

de animal, a taxa de crescimento ou o nível de alimentação.  

Nível nutricional 

a) Efeito do plano de alimentação prévio 

O consumo de energia abaixo do nível de mantença pode variar, dependendo da dieta 

oferecida durante a fase inicial do crescimento. Pelos dados compilados na tabela 1, pode-se concluir 

que o consumo abaixo da mantença resulta em maior proporção de proteína no ganho a um 

determinado peso, no entanto, quando um animal magro passa a receber dieta com alta energia, 

ocorre deposição compensatória de gordura. A maior parte do acréscimo na eficiência de ganho é 

resultante da redução dos requerimentos de mantença e do aumento do consumo de alimentos 

(NRC, 1996). 

A composição da dieta e diferenças no nível de consumo causam variações  na composição da 

energia metabolizável ingerida (AGV's, CHO's digeríveis no intestino e gordura), podendo afetar a 

composição do ganho de peso. A maior parte destes efeitos alteram a taxa de ganho e a distribuição 

de gordura na carcaça, o que modificaria sua classificação no mercado. 

O plano de alimentação tem influência marcante sobre a composição corporal dos bovinos 

jovens. Korver et al. (1987) verificaram que bezerros criados para produção de vitelos mantidos em 

baixo nível de alimentação obtiveram 655 g de músculos e 131 g de gordura por kg de carcaça, 

enquanto que os animais mantidos em alto nível de alimentação obtiveram 645 g de músculos e 143 

g de gordura por kg de carcaça, demonstrando que dietas com maior densidade energética favorece 

maior deposição de gordura do que de proteína na carcaça, mesmo em animais jovens com altas 

taxas de crescimento. 
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Bailey (1989) encontrou ganhos de peso corporal vazio de novilhos alimentados com dietas à 

base de concentrado 35% maiores do que de animais tratados com feno, e os animais que 

receberam concentrados apresentaram requerimentos de energia metabolizável por unidade de 

ganho de peso corporal vazio correspondente a 73 % dos requerimentos dos animais que receberam 

feno e a 57 % da energia para cada unidade de ganho de peso. 

b) Efeito da composição da dieta 
A inclusão de gorduras às dietas de animais em confinamento é uma estratégia utilizada para 

aumentar a densidade energética da ração. Entretanto, a inclusão de caroços de algodão à dieta de 

novilhos em confinamento a níveis de 15 a 30 % da dieta (correspondendo a 3-6% de gordura) reduz 

a digestão da matéria orgânica, o peso da carcaça e a área de olho de lombo. Tais efeitos deletérios 

ocorrem devido à quantidade e ao tipo de ácidos graxos liberados pelo caroço de algodão no rúmen e 

aos efeitos sobre a fermentação ruminal e a digestão da fibra. Quanto à composição da gordura 

depositada, a suplementação com caroço de algodão causou aumento de 5 a 8 vezes na produção 

de ácido linolêico (C18:2) na gordura do omento, perirrenal e subcutânea, e houve uma redução 

significativa na proporção do ácido oléico (C18:1), mas a porcentagem de ácido palmítico (C16:0) não foi 

afetada, enquanto que a proporção do ácido esteárico (C18:0) na gordura subcutânea aumentou com a 

suplementação de  caroço de algodão protegido contra o metabolismo ruminal (Gulati et al., 1996).  

c) Efeito do tempo de jejum antes do abate: 

Em regiões onde os centros de consumo ficam distantes das criações, os animais são 

transportados por longas distâncias e são submetidos a esperas prolongadas, gerando estresse, 

lesões e perdas de peso dos animais, o que repercute negativamente sobre perdas quantitativas e 

redução da qualidade da carcaça. Gallo, Gatica (1995) observaram que o peso vivo dos novilhos 

decresce significativamente após 60 horas de jejum; a influência do tempo de jejum foi maior em 

termos de rendimento de carcaça em relação ao peso ao início do período de jejum, com médias de 

57,7%, 56,6%, 55,2%, 54,3% e 54,4%, para 0, 12, 36, 60 e 84 horas de jejum, respectivamente. O 

peso líquido e proporcional do fígado em relação ao peso vivo inicial apresentou reduziu de 6,2 kg e 

1,17% à hora 0, para 5,3 kg e 1,0%, após 84 horas de jejum. 

Manipulação da composição corporal 

Estratégias para redução da deposição de lipídeos devem atentar para o fato de que a 

deposição de gordura ocorre principalmente dentro dos adipócitos. Algumas tecnologias recentes têm 

obtido êxito na redução da gordura e aumento da proporção de massa muscular na carcaça, como a 

administração de somatotropina, o fornecimento oral de agonistas β-adrenérgicos, o implante de 

agentes anabólicos, fornecimento de ionóforos, efeitos de planos de nutrição prévios e efeitos de 

fatores dietéticos especiais (NRC, 1996).  

Agentes anabólicos  

Estes produtos aumentam a taxa de ganho e o consumo de alimentos, sendo que a taxa de 

ganho geralmente aumenta mais do que o consumo, e a eficiência alimentar também é melhorada. 
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Seu efeito sobre  a utilização dos nutrientes pelo animal é mínimo, portanto o impacto sobre os 

requerimentos pode ser devido aos efeitos sobre a deposição de proteína, gordura e energia, que 

devem ser ajustados pelo peso de abate a um determinado grau de terminação. Praticamente todo o 

aumento em peso decorrente do uso de  anabolizantes pode ser considerado como aumento da 

proporção de carne magra e esqueleto. O uso destes produtos aumenta em média, 5% dos 

requerimentos de energia líquida para ganho de peso. 

Ionóforos  

A utilização dos ionóforos como aditivo alimentar para bovinos causa modificações na 

microbiota ruminal, alterando a proporção dos AGV's produzidos no rúmen, tendendo a aumentar o 

ácido propiônico e a reduzir os ácidos acético e butírico, resultando em aumento na captura da 

energia do alimento durante a fermentação ruminal, com menor produção de metano, ou seja, a 

energia metabolizável do alimento é aumentada. Além da energia, o uso de ionóforos aumenta 

também a absorção de nitrogênio, magnésio, fósforo, zinco e selênio, e tem efeitos inconsistentes 

sobre a absorção do cálcio, potássio e sódio (NRC, 1996). 

Fatores que afetam os requerimentos de mantença 

Os requerimentos de mantença podem ser considerados como sendo as necessidades de um 

animal em estado de não produção, sendo que diversos fatores podem afetar a quantidade nutrientes 

necessários às funções vitais, como: exercícios, clima, estresse, saúde, tamanho do corpo, 

temperamento, variação individual, nível de produção e lactação. Os quatro primeiros são fatores 

externos - estão sujeitos a algum tipo de controle através do manejo. Os outros são fatores internos - 

fazem parte do próprio animal. Além destes, outros fatores também afetam o requerimento de 

energia, como a tosquia de carneiros e caprinos (por aumentar a insolação ou reduzir o isolamento 

térmico), a gestação (não considerando o crescimento fetal, a atividade física materna é reduzida), o 

tamanho da raça (raças maiores crescem mais rápido) e o sexo (Ensminger et al., 1990).  

Exigência de energia líquida para ganho de peso 

A energia líquida para ganho de peso (ELg) é definida como sendo o conteúdo de energia do 

tecido depositado, e é uma função da proporção de gordura e proteína e gordura do tecido do ganho 

de corpo vazio. Em bovinos de idades similares, de 95,6 a 98,9 % da variação na composição dos 

componentes químicos e da energia do peso corporal vazio estão associados com as variações no 

peso (Figuras 1 A e B) (NRC, 1996).  

Quando a energia não limita o crescimento, o corpo vazio contém porcentagens cada vez 

menores de proteína e maiores de gordura, e alcança a maturidade química quando o ganho de peso 

contém pequena quantidade de proteína em sua composição. Simpfendorfer (1974), citado pelo NRC 

(1996) compilou dados de diversos pesquisadores, obtidos de novilhos do nascimento à maturidade, 

que demonstram que o ganho de peso dos animais acima dos 750 kg de peso vivo contém pouca 

proteína e água, e possui alto teor de gordura. Carcaças com peso de 200 a 300 kg são influenciadas 

pelo plano de nutrição, como sugere a maior dispersão dos pontos plotados, representando o peso de 

corpo vazio em relação à deposição de gordura.  
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Utilizando as relações entre o conteúdo de energia retida no ganho de peso e o ganho de 

peso corporal vazio, a relação entre o estágio de crescimento (como porcentagem do peso adulto), a 

taxa de ganho e a composição do ganho foram computadas na tabela 1, que evidencia algumas 

relações. Em primeiro lugar, o conteúdo  energético do ganho de peso a um determinado peso vivo, 

aumenta com o peso, a um determinado tamanho corporal; segundo,  o conteúdo de proteína e 

gordura do ganho e a gordura corporal esperada a um certo peso depende da taxa de ganho (NRC, 

1996). 

Tabela 1. Relação entre o estágio de crescimento e da taxa de ganho de peso em relação à 
composição corporal, para novilhos de tamanho médio (baseado no NRC de 1984). 

Ganho de peso 
médio diário 

Peso corporal vazio 
(kg) 

(kg) 200 250 300 350 400 450 500 

 ELg requerida (Mcal/d) 

0.6 1.68 1.99 2.28 2.56 2.83 3.09 3.34 

0.8 2.31 2.73 3.13 3.51 3.88 4.24 4.59 

1.0 2.95 3.48 4.00 4.49 4.96 5.42 5.86 

1.3 3.93 4.65 5.33 5.98 6.61 7.22 7.81 

 Proteína no ganho (%) 

0.6 20.4 19.5 18.8 18.0 17.3 16.6 16.0 

0.8 18.7 17.6 16.5 15.5 14.6 13.6 12.7 

1.0 17.0 15.6 14.2 13.0 11.7 10.5 9.3 

1.3 14.4 12.5 10.7 9.0 7.3 5.7 4.2 

 Gordura no ganho (%) 

0.6 5.9 9.7 13.2 16.6 19.9 23.1 26.2 

0.8 13.6 18.7 23.6 28.2 32.8 37.1 41.4 

1.0 21.4 27.9 34.1 40.1 45.6 51.5 56.9 

1.3 22.3 29.9 35.4 41.5 47.4 53.2 58.7 

 Gordura corporal (%)  

0.6 11.6 10.8 10.9 11.5 12.3 13.4 14.5 

0.8 11.6 12.5 13.9 15.6 17.5 19.4 21.4 

1.0 11.6 14.2 17.0 19.9 22.8 25.6 28.5 

1.3 11.6 14.4 17.4 20.4 23.4 26.4 29.3 

1,0 1,3 11.6 14.2 17.0 20.1 23.1 26.1 29.1 

Fonte: NRC (1996). 

A porcentagem esperada de gordura corporal a diferentes pesos vivos a partir das 

concentrações de energia líquida do ganho em Mcal/kg, para novilhos de tamanho médio que 

passaram de 200 kg de PV com 11,5% de gordura corporal com taxas de ganho de peso de 1 kg/dia 

(1,01 Mcal de ELg/kg de dieta) até os primeiros 100 kg de ganho para taxa de ganho de 1,3% kg/dia 

(1,35 Mcal/ELg/kg de dieta) até alcançar diversos pesos, foram computadas na tabela 1. O programa 

típico (dos EUA) de alimentação em duas fases considerado na tabela 1 envolve a alimentação do 
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animal durante a fase de crescimento com forragem de alta qualidade e terminação com o 

fornecimento de dietas de alta densidade energética. Pelos dados da tabela 1 pode-se observar que 

mesmo em baixos níveis de crescimento, alguma gordura é depositada nos animais jovens, e tanto a 

síntese de proteína quanto de gordura aumentam à medida que aumenta a taxa de ganho de peso 

(NRC, 1990).  

A retenção de energia (RE, equivalente à EL disponível para ganho de peso), a proporção de 

gordura (%G) e de proteína (%P) foram estimadas pelas seguintes equações: 

RE = 0,0635 * PCVZ0,75 * GPCVZ1,097                                               {Equação 1} 

% G = 0,122 * RE - 0,146                                                                  {Equação 2} 

% P = 0,248 - 0,0264 * RE                                                                 {Equação 3} 

onde: PCVZ = Peso de corpo vazio 

GPCVZ = Ganho de peso de corpo vazio, sendo que as equações 1 e 2 foram usadas para 

determinação da proteína e gordura a vários pesos de corpo vazio, usando as constantes 0,891 e 

0,956, respectivamente, para converter o peso de corpo vazio e ganho de peso vazio em peso vivo e 

ganho de peso vivo, definido como o peso após uma noite sem água e comida (equivalente a 96% do 

peso vivo sem jejum prévio), segundo o NRC (1984).   

À medida que o consumo de energia aumenta acima das necessidades de mantença,  a taxa 

de síntese protéica sofre limitações , e o excesso de energia passa a ser depositado como gordura, 

diluindo a concentração de proteína, cinzas e água no organismo, que são depositadas em taxas 

quase constantes, dependendo da idade. O peso ao qual os bovinos atingem a mesma composição 

química difere, dependendo do tamanho adulto e do sexo, portanto, a composição pode ser diferente, 

mesmo a pesos iguais. Cada tipo racial atinge 28% de gordura corporal (composição corporal 

equivalente), a pesos diferentes. A deposição de proteína segue um comportamento semelhante, 

atingindo uma taxa máxima correspondente aos 28% de gordura. Segundo Cundiff et al. (1981), 

citados pelo NRC (1996), os pesos ao mesmo conteúdo de lipídeos da seção da 12a. costela  

variaram até 170 kg, entre novilhos de diferentes tipos biológicos).  

O sistema desenvolvido para predição dos requerimentos de energia e proteína de novilhos em 

crescimento assume que os bovinos têm composição corporal semelhante ao mesmo grau de 

maturidade, sendo que a equação 1, para novilhos de tamanho médio, é usada como padrão de 

referência para computar o conteúdo de energia do ganho aos diversos estágios de crescimento e 

taxas de ganho para todos os tipos de bovinos.  Os pesos padrão usados como referência para 

estimar o peso da gordura corporal final são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2. Pesos padrão usados como referência para a composição corporal final. 

 Escore de marmorização médio 

 Traços Ligeiro Pequeno 

Gordura corporal (%) 25,2  ± 2,9 26,8 ± 3,0 27,8 ± 3,4 

Peso referência padrão 435 462 478 

Fonte: NRC(1996). 

 

Pelo exposto, as seguintes deduções e aplicações práticas em relação à composição corporal 

podem ser feitas:  

1.  A taxa de ganho é determinada inicialmente pelo consumo de energia total, mas pode ser 

suprimida por deficiências de proteína;  

2.  Em bezerros em crescimento, o consumo de energia acima das necessidades resulta em 

deposição de gordura, mas em bovinos adultos, uma vez que a deposição máxima de 

proteína já foi alcançada, a maior parte da energia consumida é utilizada para  engorda; 

3.  Em bovinos jovens, o ganho máximo de proteína pode ser conseguido sem excesso de 

deposição de gordura  com o fornecimento de dietas de baixa densidade energética, que 

normalmente é constituída por altas  proporções de forragens; 

4.  O fornecimento de rações de alta densidade energética durante o crescimento, em fase de 

terminação permite que o animal alcance o peso final desejado mais cedo, em relação ao 

peso adulto, sem que o potencial de deposição de proteína    seja expresso. A alimentação 

adicional resultará em máxima deposição de proteína na carcaça. 

5.  Biologicamente, é desejável manter uma taxa de ganho durante o período o crescimento que 

maximize a deposição de carne na carcaça sem excesso de gordura, ao mesmo tempo que 

se fornece energia extra para garantir o acabamento rápido. 
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Introdução 

A intensificação da produção avícola ocorrida nos últimos tempos fez com que a reutilização de cama 

para frangos de corte se tornasse prática comum nos sistemas de produção. Este fato deve-se 

principalmente ao aumento da necessidade de material e consequente disponibilidade, à questão ambiental 

e a frequente busca pela redução de custos. 

Nos diferentes sistemas de produção de aves, os animais estão frequentemente expostos a 

estresses, sejam esses de natureza fisiológica, física ou biológicas, tornando necessário fazer ajustes de 

maneira que a produção não seja afetada de forma negativa. Desta maneira, ao pensar em conforto do 

animal e, a cama é um dos itens que deve ser levado em consideração. Essa cama, por sua vez, devido às 

necessidade de grandes volumes de materiais, tem sido utilizada por lotes consecutivos, o que pode fazer 

com que haja aumento do desafio animal, mesmo que o processo de tratamento desta cama tenha sido 

feito de forma extremamente criteriosa. 

Com essa reutilização da cama as aves podem estar expostas a microrganismos patógenos 

provenientes da criação de lotes anteriores, muitas vezes aparecendo como transtornos para a avicultura, 

havendo nesses casos o aumento da necessidade de nutrientes e energia pela ave. Assim, aves 

alimentadas com rações contendo quantidades ideais de nutrientes para máximo desempenho não 

necessariamente expressarão o seu potencial produtivo, uma vez que o requerimento nesses casos 

ultrapassa a necessidade de produção. Assim é comum a suplementação das rações com aminoácidos ou 

outros tipos de aditivos de maneira a tentar melhorar a resposta do animal. 

Dentre os aminoácidos, a metionina, a lisina e a treonina se apresentam em grande discussão, já que 

são os primeiros limitantes na produção de aves, o que requer maiores níveis quando em desafio sanitário 

devido à sua participação no sistema imunológico. Em adição, a glicina tem sido estudada por participar 

indiretamente na defesa do organismo, uma vez que o disparo da resposta imune aumenta a ressíntese de 

proteína, a qual requer glicina para formação de ácido úrico, que é a forma de excreção de nitrogênio pelas 

aves.  

Para complementar o desempenho, outro fator importante considerado quando as aves encontram-se 

em desafio sanitário é a utilização de aditivos nutricionais, como antibióticos, probióticos e prebióticos, que 
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são recomendados para diminuir a carga patogênica sobre as aves, de forma a permitir a máxima 

expressão do seu potencial produtivo.  

Assim, pretende-se neste capítulo abordar o uso da cama de frango, a participação dos principais 

aminoácidos no sistema imune de aves em desafio sanitário, bem como o uso de aditivos melhoradores de 

desempenho a fim de diminuir os transtornos causados pela reutilização da cama na produção de frangos 

de corte. 

Uso de cama na produção de frangos de corte 

Na produção de frangos de corte a utilização de cama é fundamental devido a fatores diversos, como 

proporcionar conforto sanitário e térmico ao animal. De acordo com Paganini (2004), alguns dos benefícios 

da cama são: a absorção da umidade do galpão; o amortecimento do impacto da ave sobre o piso, a fim de 

diminuir lesões na carcaça; e sua utilidade como isolante térmico entre a ave e o piso, principalmente na 

fase inicial. Dessa forma, discussões acerca do uso e reutilização da cama, bem como seus benefícios 

sobre o desempenho e bem estar dos animais têm sido constantes nos últimos tempos. 

As camas utilizadas na produção avícola podem ser de diferentes materiais, com diferentes 

características. O tipo de material a ser utilizado vai depender do custo de aquisição e da disponibilidade na 

região, podendo ser de casca de arroz, bagaço de cana, maravalha, entre outros. A maravalha tem se 

tornado constante nos galpões devido às suas características favoráveis de absorção de umidade e isolante 

térmico, porém estas características irão depender da altura da cama, que deve ser aumentada à medida 

que se aumenta a densidade. Paganini (2004) recomenda entre 5 e 10 cm para densidades que 

´proporcionem entre 30 a 32 kg de peso vivo/m². No entanto, nem sempre é a alternativa mais prática, uma 

vez que há limitação do corte de árvores para a sua fabricação.  

Além da maravalha, outros materiais como por exemplo casca de arroz, bagaço de cana, sabugo de 

milho triturado, podem ser utilizados e, esses podem afetar o desempenho produtivo dos animais. Essa 

variedade de produtos busca por alternativas a maravalha e tem como objetivo, permitir maior variedade 

opções caso determinado tipo de material seja limitante na região de criação dos animais. 

Aspectos relacionados à reutilização da cama 

A prática da reutilização da cama de frango é uma forma de igualar ou diminuir os custos com a 

aquisição de nova cama, aumentar a quantidade de nutrientes na cama para ser utilizada como 

biofertilizante na agricultura (Fukayama et al., 2004) e, diminuir o impacto ambiental com a redução da 

quantidade de matéria seca de cama por quilograma de animal produzido (Paganini, 2004). 

Devido ao possível aumento do desafio, é importante observar que mesmo com todos os cuidados 

quanto à qualidade do material, o desempenho do animal deve ser observado. Assim fatores como 

consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar devem ser levados em consideração. Santos et 

al. (2005) encontraram ligeiras melhorias no desempenho das aves criadas em cama reutilizadas quando 

comparadas a animais criados em camas novas (Tabela 1). Esses autores citam que essa pequena 

melhora de desempenho dos animais, podem estar relacionados à possível resistência adquirida pelos 

animais, quando em contato prévio com microrganismos, o que fez com que houvesse menor desvio de 

nutrientes e energia para a mantença do sistema imune. Fiorentin (2010) trabalhando com cama reutilizada, 

observou melhora na resposta imune das aves, causado pela presença de coccídios e cepas vacinais. 
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Tabela 1. Peso vivo (PV), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) das aves aos 21 dias. 

Cama Densidade (aves/m2) PV (kg) CR (kg/ave) CA (kg/kg) 
 10 0,729 by 1,101 ax 1,60 ax 
Nova 16 0,697 by 1,034 bx 1,58 ax 
 22 0,721 aby 0,894 cy 1,31 by 
 Média 0,716 B 1,010 B 1,49 A 
 10 0,763 ax 1,060 ay 1,47 ay 
Reutilizada 16 0,776 ax 1,050 ax 1,43 ay 
 22 0,782 ax 1,054 ax 1,42 ay 
 Média 0,774 A 1,055 A 1,44 B 
CV (%):  2,12 1,53 2,62 

Médias seguidas de letras minúsculas  (a, b e c - comparações entre densidades, ou x e y - comparações 
entre camas) ou letra maiúscula comum não diferem pelo teste de Tukey a 5 %. 
 

O grande questionamento nesse sentido é o número de vezes que a cama pode ser reutilizada. A 

principal observação é que não se deve reutilizar cama, quando o lote anterior passou por algum desafio 

sanitário (PAGANINI, 2004).  Nesses casos, toda a cama deve ser retirada, feita toda a desinfecção do 

galpão e posterior colocação dovae cama n. Além disso, a cama só deve ser reutilizada quando a mesma 

ainda puder exercer função de cama, uma vez que camas com excesso de umidade, as quais se tornam 

muito emplastradas e compactadas, não são recomendadas para reutilização, devido causarem problemas 

de amortecimento e lesões nas pernas das aves.  

Ademais, alguns fatores podem alterar a vida útil da cama e impossibilitar sua reutilização (Avila et 

al., 1992), como por exemplo, a umidade, que deve ser entre 20 e 35%, a fim de evitar a suspensão de 

grande quantidade de pó no galpão e emplastramentos causados por excesso de umidade; a densidade de 

animais, a qual promove maior compactação; a ventilação e a aeração das instalações, pois equilibra a 

umidade dentro do galpão; bebedouros, cuja má regulagem pode molhar a cama; e o tipo da dieta, visto que 

dietas ricas em eletrólitos e proteína bruta aumentam a ingestão de água e posterior excreção (Vieites et al., 

2005), sendo necessária a aquisição de material novo.   

Aspectos físicos e microbiológicos 

Para que a cama seja reutilizada nos ciclos produtivos posteriores é necessária limpeza para retirada 

de crostas, possíveis restos de animais, penas e, posterior tratamento para melhorar suas características, 

bem como diminuir sua carga microbiana. Oliveira et al. (2003) descrevem o uso de sulfato de alumínio, 

gesso agrícola e cal hidratada para melhorar as características físicas e químicas da cama, como teores de 

matéria seca, pH e amônia volatilizada (Tabela 2), uma vez que a amônia causa problemas respiratórios 

nas aves. Entretanto, o tratamento da cama com diferentes condicionadores químicos não é garantia de 

melhorias no desempenho das aves (Ferreira et al., 2004). 
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Tabela 2. Teor de matéria seca (MS), pH e amônia volatilizada (AV) da cama de frango tratada ou não com 
diferentes aditivos. 

Tratamentos 
Características 

MS (%) pH AV (mg/kg) 
Cama Nova 64,42 7,66a 57,40a 

Cama Reutilizada (CR) 57,84 8,04a 83,82a 

CR + Sulfato de Alumínio 61,59 7,07a 32,06ab 

CR + Gesso Agrícola 69,07 6,97b 11,29b 

CR + Cal Hidratada 60,00 7,85a 78,10a 

CV (%) 9,41 4,36 25,11 

Coeficiente de Variação (CV). Médias seguidas de mesma letras na coluna, diferem entre si (P<0,05) pelo 
teste de Duncan. 
 

A carga microbiana da cama é fator importante na reutilização, visto que tem forte influência sobre a 

condição sanitária dos animais. Paço et al. (2003) citam o pH da cama, a idade das aves, a temperatura 

ambiente, o número de reutilizações, entre outros, como fatores que afetam a viabilidade dos 

microrganismos na cama. Dessa forma, a cama reutilizada possui pH variando de 6 a 9, atividade de água 

(Aw) em torno de 0,90, sendo rica em nutrientes que possibilitam a vida de microrganismos, além da 

temperatura entre 20 e 32ºC nos aviários (FIORENTIN, 2010). Esses fatores são propícios à sobrevivência 

da microbiota presente na cama, já que a maioria dos microrganismos tem sua atividade em pH fisiológico e 

atividade de água em torno de 0,9. Embora alguns desses microrganismos presentes na cama de forma 

frequente não constituam problemas às aves, outros considerados zoonóticos são potencialmente 

causadores de desconforto aos animais e possíveis causadores de problemas nos humanos. 

Por se tratar de local de excreção das aves, após um ciclo de produção a cama é composta por 

microrganismos provenientes da flora intestinal dos mesmos. Dessa forma, a microbiota ali presente, é 

constituída por 70% de Lactobacilos, 11% de Clostridium spp., 6,5% de Streptococcus spp., 6,5% de 

Enterococcus spp. e 6% de outros microrganismos, (FIORENTIN, 2010). No grupo dos zoonóticos, são 

encontrados na cama Salmonelas, Clostridium spp., com destaque para o Clostridium perfringens, 

relacionado à produção de toxinas enteronecróticas; Campilobacter, especialmente o Campylobacter jejuni, 

causador de gastroenterites.  

Devido a todos esses impasses físicos e microbiológicos relacionados à reutilização da cama de 

frangos por vários ciclos, é imprescindível que se faça um tratamento prévio da mesma, antes de recolocá-

la no galpão para criação de outro lote de animais. Isso evita que tais fatores promovam desconforto 

sanitário aos animais, possibilitando a expressão de seus desempenhos, visto que uma desinfecção 

inadequada do ambiente causa desequilíbrio na microflora, causando maior suscetibilidade dos animais a 

doenças.  

Entre os métodos utilizados na avicultura para limpeza e desinfecção de camas de aviário, são mais 

utilizados os métodos químicos e os biológicos. Nos métodos químicos, também conhecidos como 

modificadores de pH, podem ser citados os alcalinizantes e os acidificantes. Eles alteram o pH de forma a 

inibir a sobrevivência de enterobactérias, apesar de não serem muito eficientes com relação ao Clostridium 

perfringens. Entre os biológicos, os mais utilizados na avicultura, estão contidas a fermentação e a inibição 
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competitiva. A fermentação consiste em revolvimento e amontoamento da cama a fim de produzir um 

ambiente anaeróbio e com baixo pH, diminuindo a possibilidade de sobrevivência das diversas bactérias de 

interesse. A inibição competitiva é o uso de grande número de bactérias consumidoras de dejetos, 

acelerando seu processo de degradação, bem como a carga microbiana através de competição por 

substrato. Esse método é menos utilizado no Brasil, sendo o Bacillus subtilis a bactéria disponível no 

mercado. 
 

O Sistema imune das aves 

A imunologia é o estudo do sistema imunológico e de suas respostas biológicas aos microrganismos 

invasores (Abbas e Lichtman, 2007). Dependendo do estado imune no qual o animal se encontra, a 

incidência de infecções e consequente piora no desempenho podem ser observadas, uma vez que a 

supressão da imunidade promove ativação ineficiente dos sistemas de defesa. Alguns patógenos 

imunossupressores são encontrados em regiões de produção avícola e a exposição a tais organismos pode 

causar prejuízos ao desempenho animal (Trevisol, 2010). Para tanto, as defesas do organismo podem ser 

classificadas em barreiras físicas, imunidade inata e imunidade adquirida, de acordo com a velocidade de 

ativação, bem como a especificidade das células de defesa (Tabela 3).  

As barreiras físicas compreendem as proteções fornecidas pela pele, trato respiratório e digestório, 

além do sistema urinário, os quais eliminam invasores através do espirro, tosse, diarreia, urina, entre outros. 

Esses mecanismos funcionam como a primeira defesa do animal, podendo facilmente ser rompida 

dependendo do estado sanitário em que o mesmo se encontra.  

Uma vez dentro do organismo, os antígenos disparam uma ativação sistema imune inato, 

participando como resposta primária aos antígenos, de forma inespecífica, além de funcionar como 

ativadora de respostas específicas. Segundo Trevisol (2010), a resposta inata é composta por células 

naturais do corpo, como macrófagos, neutrófilos, heterófilos e células killer. Essa defesa primária, embora 

considerada eficiente e rápida, não possui especificidade e memória, atuando, portanto, de maneira 

semelhante em qualquer tipo de patógeno ou mesmo em invasão posterior por um mesmo antígeno (Li et 

al., 2007).  

A imunidade adquirida ou adaptativa é lenta e específica, sendo mais efetiva quanto mais intensa for 

a exposição a determinado patógeno (Tizard, 2009). Isso provavelmente se deve à capacidade das células 

em memorizar o invasor. Dessa forma, a resposta adaptativa é mediada por uma série de células, sendo os 

linfócitos T, os macrófagos e os linfócitos B os de maior importância (Brisbin, 2008). Ademais, tal sistema 

pode ser fornecido de forma passiva, através dos soros e vacinas específicos para cada espécie de 

microrganismo invasor. A imunidade adquirida é subdividida em celular e humoral, relacionada ao tipo de 

célula que atua especificamente sobre determinado antígeno, sendo os linfócitos T os principais 

componentes da imunidade humoral (Trevisol, 2010).  
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Tabela 3 -  Comparação entre imunidade inata e adquirida. 
Especificações Imunidade inata 

(Sempre ativa) 
Imunidade adquirida 

(Ativada por antígenos) 
Células envolvidas Macrófagos, células dendríticas, 

neutrófilos, células NK 

Linfócitos T e B 

História evolutiva Ancestral Recente 

Início Rápida (minutos-horas) Lenta (dias-semanas) 

Especificidade Estruturas microbianas comuns Antígenos únicos 

Potência Pode ser exagerada Raramente é exagerada 

Memória Nenhuma Memória importante 

Efetividade Não melhora Melhora com a exposição 

Fonte: Tizard (2009). 

 

Nas aves, a medula óssea é o órgão primário na hematopoiese e linfopoiese, enquanto que a Bursa 

de Fabricius desempenha importante função na imunidade humoral e o timo no desenvolvimento das 

células T (Li et al., 2007; Tizard, 2009). O baço, os linfonodos e os tecidos linfoides associados à mucosa 

nos tratos gastrintestinal, respiratório e reprodutivo, bem como outros órgãos, estão relacionados à resposta 

secundária. Embora se originem na medula óssea, linfócitos T e B se desenvolvem em locais distintos, 

sendo timo e Bursa, respectivamente (Trevisol, 2010; Quinn et al., 2005). 

Existem alguns fatores que alteram a imunidade dos animais, tais como a nutrição, fatores genéticos 

e o manejo (Trevisol, 2010). No primeiro caso, nutrientes importantes para ganho de peso e máximo 

desempenho podem não ser suficientes para uma resposta imune adequada. Com o desenvolvimento da 

genética, a seleção para ganho de peso e conversão alimentar fez com que a eficiência da imunidade se 

tornasse menor. De maneira semelhante, o manejo inadequado dos animais, bem como a ineficiência na 

desinfecção dentro do galpão, os torna mais suscetíveis e expostos a patógenos.. Além disso, todos esses 

fatores podem ser agravados quando o animal encontra-se submetido a estresse de qualquer natureza, 

constituindo em prejuízos ao sistema imunológico. 

 

Estresse e sistema imune 

O sistema imunológico dos animais necessita de nutrientes para compor suas células, tornando 

provável que os nutrientes necessários para a imunidade não coincidam com aqueles para o crescimento e 

deposição de tecido corporal. Embora alguns nutrientes necessários para imunidade de frangos de corte 

sejam conhecidos, a necessidade para resposta imune em condições ambientais que imitam observações a 

campo, como situações de desafio que causam estresse imunológico ou baixo peso corporal, ainda estão 

sendo estudados (Kidd, 2007).  

Condições de desafio promovem exposição das aves a diversos patógenos, o que influencia o 

consumo de ração, bem como o desvio de nutrientes para produção de substâncias de defesa. Aves 

expostas a condições de imunossupressão tendem a estar mais suscetíveis a infecções secundárias e à 

piora no desempenho (Trevisol, 2010). Essa redução na produtividade que ocorre durante e após o estresse 
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é coordenada pela ação das citocinas, substâncias mediadoras normalmente sintetizadas por células não 

pertencentes ao sistema imune. 

Como exemplo da ativação das citocinas pode-se citar a ocorrência de inflamação. Nesses casos, os 

macrófagos são acionados, disparando as citocinas ou interleucinas, as quais chegam ao cérebro e 

induzem reações homeostáticas, tais como febre, sonolência, letargia e anorexia (Machado e Fontes, 2007). 

Quando chegam aos tecidos periféricos, as citocinas promovem lipólise, proteólise e aumento das proteínas 

de fase aguda. Além disso, outros efeitos das citocinas são a redução nos hormônios anabólicos e o 

aumento dos catabólicos, os quais promovem o catabolismo das substâncias corporais para síntese 

protéica do sistema imune.  

Durante o estresse, ocorre uma espécie de troca de aminoácidos (aumento do turnover proteico) 

entre os tecidos para suprir a demanda protéica da resposta imune. Dessa forma Machado e Fontes (2007) 

observaram que “há redução na síntese protéica muscular, acompanhada de maior taxa de degradação, 

enquanto ocorre síntese protéica nos tecidos imunes (baço e bursa) e no fígado”. Uma vez que os 

aminoácidos requeridos na resposta imune são supridos através do catabolismo de tecidos musculares, 

bem como do desvio de nutrientes que participariam de reações anabólicas, como síntese de ovo, torna-se 

evidente a maior necessidade de fornecimento dos mesmos aos animais, a fim de evitar queda brusca no 

desempenho. Além do desvio protéico, trabalhos tem demostrado aumento na desaminação de 

aminoácidos com o propósito de suprir a gliconeogênese, acionada pela demanda energética do sistema 

imunológico ativado.  

Dessa forma, é possível observar que a exigência do metabolismo basal em condições de alta 

ativação do sistema imune é aumentada, o que faz com que haja maior utilização dos nutrientes e energia 

consumidos para mantença, proporcionando menor quantidade de nutrientes disponíveis para o ganho de 

peso. Aliado a este fato, é observado redução no consumo, o qual está diretamente relacionado à 

intensidade do desafio e à diminuição da absorção dos nutrientes. Tal fato é observado com maior 

frequência em desafios por enfermidades (Rubin et al., 2007). 

 

Aminoácidos no sistema imune 

Alguns aminoácidos essenciais estão relacionados ao sistema imune, uma vez que há dependência 

dos sistemas inato e adquirido para a síntese das proteínas. Isto faz com que seja possível que os 

aminoácidos afetem direta ou indiretamente as respostas imunes (Li et al., 2007). Numa situação de 

estresse, alguns aminoácidos não essenciais têm sua necessidade aumentada, o que faz com que seja 

necessária sua adição na alimentação animal, visto que sua síntese passa a ser insuficiente (Machado e 

Fontes, 2007). Esses aminoácidos, nessas condições, são conhecidos como condicionalmente essenciais. 
Os aminoácidos regulam a chave metabólica de disparo da resposta imune, além de serem 

necessários na síntese de inúmeras proteínas específicas, as quais incluem citocinas e anticorpos. Devido a 

isso, existe grande preocupação com a suplementação de aminoácidos na dieta de frangos, já que o 

desequilíbrio dos mesmos e os antagonismos na absorção e na utilização podem afetar o sistema imune (Li 

et al., 2007). 

Metionina, lisina e treonina são os três primeiros aminoácidos limitantes na produção de aves. Dessa 

forma, suas participações no sistema imunológico têm sido discutidas, visto que em alta ativação do 

mesmo, tais aminoácidos tendem a destinar-se a compor as células de defesa, ficando deficientes para 
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expressão de desempenho. Além disso, a degradação de tecidos e posterior ressíntese faz com que alguns 

aminoácidos sejam eliminados pelas excretas, o que depende de glicina para compor a formação do ácido 

úrico. 

 

Lisina 
 

Em condições de estresse imunológico, é comum o incremento nos níveis de aminoácidos na dieta 

dos animais. Entretanto, essa prática não se faz necessária no caso da lisina, uma vez que está relacionada 

à síntese de proteínas de musculatura e pouco influencia no metabolismo basal. Embora não haja grande 

relacionamento da lisina com o sistema imune, sua liberação é acentuada quando o mesmo é ativado, visto 

que nessas condições ocorre o catabolismo dos tecidos musculares, sendo estes constituídos 

primariamente de lisina.  

Em alta ativação do sistema imune há menor necessidade do aminoácido na ração. Isso 

possivelmente se deve ao catabolismo dos tecidos corporais, o que promove o uso da lisina na ressíntese 

de tecido muscular. No entanto, quando em baixa ativação, o animal necessita de maiores níveis do 

aminoácido na ração, uma vez que com o padrão sanitário aumentado o animal terá condições de 

expressar seu potencial de crescimento e, consequentemente, aumenta a necessidade de lisina de origem 

dietética. Em adição, evidências demonstraram que a deficiência de lisina limita a síntese de proteínas, 

incluindo citocinas, e a proliferação de linfócitos, o que prejudica a resposta imune em aves, resultando em 

aumento da morbidade e mortalidade em resposta à infecção (Kidd et al., 1997).   

Trabalho conduzido por Toledo (2004), testando níveis de lisina para frangos de corte em cama nova 

ou reutilizada, demonstrou maior exigência de lisina em ambiente limpo para os parâmetros de 

desempenho. Em contrapartida, quando as aves foram submetidas à cama reutilizada, foi observada maior 

exigência do aminoácido para peso de carcaça, comparado à cama nova. Isso se deve ao fato de que a 

lisina constitui primariamente os tecidos musculares, possibilitando que o animal expresse seu potencial 

produtivo em condições de baixo estresse. Quando em alta ativação do sistema imune, condições de maior 

exposição a estresse, o catabolismo de tecidos faz com que grande quantidade de lisina seja liberada no 

organismo para posterior ressíntese de tecido corporal.  
 

Metionina 

A metionina representa o primeiro aminoácido limitante na produção de aves. Dessa forma, além de 

estudos relativos ao crescimento e desenvolvimento de massa corporal, pesquisadores têm procurado 

respostas para sua participação no sistema imunológico dos animais. Esse aminoácido é considerado 

essencial e desempenha quatro funções principais: síntese de proteína, precursor da glutationa, síntese de 

poliaminas e é o grupo metil mais importante nas reações de metilação de DNA e outras moléculas (Rubin 

et al., 2007). Os mesmos autores indicaram que a metionina é importante para a imunidade, tanto celular 

como humoral, participando ativamente nas funções de manutenção. Além disso, a metionina funciona 

como precursora da cisteína, outro aminoácido de fundamental participação no sistema imune, uma vez que 

está envolvido na síntese de glutationa, um importante antioxidante.  
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De acordo com Kim et al. (2007), a metionina desempenha papel importante na constituição de 

poliaminas, proteínas envolvidas na proliferação e diferenciação de linfócitos. Devido a isso, uma das 

explicações para a necessidade aumentada de metionina para aves em estresse é que nessas condições 

há um incremento no na proliferação de células imunes, o que depende dos níveis de glutationa e cisteína 

(Shini et al., 2005). 

Rubin et al. (2007) observaram diferenças significativas no desempenho de aves de 1 a 21 dias de 

idade submetidas a estímulo imunológico com vacinas contendo tuberculina (Tabela 4). Nesse caso, houve 

diferença apenas para ganho de peso e conversão alimentar, sendo maiores nos animais que não foram 

tratados com a vacina, notando-se que esses animais expressaram seu desempenho de forma semelhante 

àquele expresso pelo maior nível de metionina. Já os animais tratados com a vacina, tiveram seus 

desempenhos iguais aos menores níveis do aminoácido, o que prova que o desafio imunológico promoveu 

desvio de metionina para compor as células de defesa. Por outro lado, a não significância parece ter sido 

observada devido a fatores externos à nutrição, uma vez que o consumo de ração tenderia a apresentar 

diferença significativa como as outras características de desempenho. 

Tabela 4. Desempenho de frangos de corte durante a fase inicial (1 a 21 dias) em função de níveis de 
aminoácidos sulfurosos adicionados à dieta e estímulo imunológico. 

Metionina (%) GP (g) CR (g) CA (g/g) 
0,72 793b 1162 1,47b 
0,82 816b 1143 1,40a 
0,92 853a 1180 1,38a 

P 0,002 0,33 0,002 
Estímulo    

Sim 801b 1151 1,44b 
Não 840a 1172 1,40a 

P 0,005 0,26 0,027 
CV% 4,7 5,4 3,5 

Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas estatisticamente. 
Fonte: Rubin et al. (2007). 

 

A participação da metionina na produção de anticorpos é grande ao ponto de sua necessidade na 

obtenção de máxima imunidade ser maior do que a necessidade referida a ótimo crescimento e conversão 

alimentar (Maroufyan et al., 2010), mesmo sendo o primeiro aminoácido limitante na produção de aves. 

Dessa forma, é comum o aumento da necessidade dos aminoácidos sulfurosos, bem como seu incremento 

na dieta, principalmente a metionina, pois além de toda a sua importância na constituição do sistema 

imunológico, ainda é precursora da cisteína, fato este que dispensa suplementação do último aminoácido 

quando o nível de metionina é adequado.  
 

Treonina 

A treonina na produção de frangos de corte participa na síntese de proteína corporal como um todo. 

O fato de a treonina ser o terceiro aminoácido limitante na dieta de frangos de corte torna evidente que sua 

deficiência causa redução no desempenho (Kidd, 2007). Em adição, sua função tem sido discutida como 

constituinte de anticorpos e imunoglobulinas, bem como outras participações no sistema imunológico.  
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A treonina é o principal componente das gama-globulinas presentes no plasma de animais, além de 

prevenirem a apoptose, estimularem o crescimento de células e promover a produção de anticorpos nos 

linfócitos (Kim et al., 2007). Por conseguinte, a treonina dietética aumenta a produção de anticorpos, os 

níveis de IgG séricas e as concentrações de IgG e IgA na mucosa jejunal em suínos jovens desafiados com 

Escherichia coli (Wang et al., 2006). 

Outra importante função da treonina é sua participação como componente da mucina intestinal. O tipo 

e quantidade de mucina produzida no trato gastrointestinal afeta a população microbiana, a disponibilidade 

de nutrientes e a função imune, uma vez que serve como substrato para a fermentação microbiana, 

diminuindo a absorção de nutrientes e regulando os microrganismos através da oferta de substrato (Corzo 

et al., 2007). Dessa forma, existe a hipótese de que a reutilização da cama, a qual expõe os animais a 

diferentes tipos de patógenos, aumenta o requerimento de treonina na dieta. 

Corzo et al. (2007) analisaram o requerimento de treonina para frangos de corte em condições de 

cama nova ou cama reutilizada (Tabela 5). Nesse caso, foi observado o aumento da necessidade das aves 

quando submetidas a estresse, uma vez que tal condição promove desvio de nutrientes para compor a 

homeostase, sendo a treonina um dos requeridos na resposta imune.  

Tabela 5. Requerimentos de treonina para frangos de corte de 21 a 42 dias, criados em camas de diferentes 
qualidades 

Desempenho Necessidade de Treonina (%) 
Cama nova Cama reutilizada 

Ganho de peso 0,74 0,77 
Conversão alimentar ótima 0,72 0,73 
Peso de carcaça máximo 0,72 0,77 
Rendimento de carcaça máximo 0,71 0,78 
Peso absoluto de músculos do peito 0,73 0,77 

Fonte: Corzo et al. (2007). 
 

Glicina 

A glicina é considerada um aminoácido não essencial na produção de aves, embora esteja envolvida 

em vários processos fisiológicos relacionados à síntese de moléculas como nucleotídeos, glutationa e grupo 

heme, além de funcionar como antioxidante, neutralizando radicais livres (Fang et al., 2002). Em adição, 

tem sido discutido seu papel na regulação da produção de citocinas pelos leucócitos na resposta imune, 

bem como sua essencialidade na proliferação e defesa oxidativa de leucócitos (Zhong et al., 2003). 

Takahashi et al. (2008) avaliando o efeito da suplementação de glicina (0, 10, 20 e 40 g/kg) no 

desempenho de frangos de corte desafiados, observaram maior consumo de ração e ganho de peso. 

Mostrando que a suplementação de glicina pode melhorar a resposta imune. Provavelmente isso ocorre de 

forma indireta, uma vez que a glicina em aves e essencial para a excreção de nitrogênio e em desafios 

sanitários, são observados aumento do turnover proteico.  

Apesar de ser produzida pelas aves, a biossíntese de glicina não é suficiente em algumas condições, 

como as encontradas nas criações comerciais, tornando-se essencial. Dessa forma, estudos sugerem que 

estados traumáticos e inflamatórios podem produzir mudanças metabólicas específicas nas quais a glicina é 

um nutriente essencial (Takahashi et al., 2008). 
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Aditivos melhoradores de desempenho 

A microflora normal das aves é composta por bactérias, benéficas ou não, as quais são adquiridas na 

idade jovem, persistindo ao longo da vida do hospedeiro. Para tanto, os microrganismos devem encontrar 

no intestino condições adequadas, como temperatura, pH e disponibilidade de nutrientes (Miles, 1993).  

De acordo com Oyarzabal e Conner (1995), os principais gêneros bacterianos encontrados na 

microbiota cecal das aves são Bacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Citrobacter, Clostridium, Enterobacter, 

Enterococcus, Escherichia, Eubacterium, Fusobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, 

Peptostreptococcus, Propioniobacterium, Ruminococcus, Serratia, Veillonella, e Streptococcus, entre outros. 

Apesar de estarem ali presentes, qualquer fator que leve ao desequilíbrio da microflora intestinal, como uso 

de antibióticos de forma inadequada ou estresse sofrido pelo animal, poderá ocorrer a multiplicação ou a 

instalação dos microrganismos patogênicos, ficando evidente que é necessário um bom estado de saúde do 

hospedeiro para o equilíbrio da microbiota do intestino (Silva e Andreatti Filho, 2000). 

Dessa forma, o uso de promotores de crescimento tem sido discutido, com a finalidade de encontrar 

soluções para o equilíbrio da microflora, uma vez que a intensidade dos sistemas de produção atuais faz 

com que as aves se encontrem em constante desafio. Isso é observado, principalmente com o aumento do 

número de vezes que a cama é reutilizada. Nesse caso, é possível que o aumento dos teores de umidade e 

nitrogênio provenientes da excreção fecal das aves nas camas reintroduzidas no galpão aumente o 

desenvolvimento bacteriano e a severidade de lesões de carcaça nesses animais (Traldi et al., 2007).  

Os antibióticos sempre foram utilizados na alimentação animal como promotor de crescimento, uma 

vez que inibem algumas bactérias e promovem melhoria no desempenho. Entretanto, devido à possível 

resistência que podem causar aos seres humanos, alternativas têm sido estudadas a fim de substituir esses 

aditivos sem que haja prejuízos ao desempenho animal. Traldi et al. (2007) destacam o uso de probióticos 

como promotores de crescimento com o objetivo de melhorar a resposta produtiva das aves, em especial 

quando submetidas a desafios. Em adição, Ahmad (2006) sugere que esses aditivos reduzem as chances 

de infecções em aves e posterior infecção de produtos avícolas. Embora não forneçam os mesmo 

benefícios que os antibióticos, os probióticos e prebióticos não deixam resíduos na carcaça, além de não 

desenvolverem resistência cruzada nos humanos (Silva e Andreatti Filho, 2000).  

 

Antibióticos 
 

Desde 1946, os antibióticos promotores de crescimento são utilizados na alimentação animal. Eles 

são adicionados em pequenos níveis na ração a fim de aumentar o crescimento, melhorar a eficiência 

alimentar e diminuir a incidência de doenças (Garrido et al., 2004). De acordo com Brisbin et al. (2008), os 

antibióticos não só inibem o crescimento das bactérias, como também selecionam as bactérias capazes de 

conferir saúde ao animal, inibindo microrganismos patogênicos do meio.  

Leeson & Summers (2001) descrevem que antibióticos fornecidos aos animais podem inibir o 

crescimento de organismos que produzem quantidades excessivas de amônia e outros resíduos 

nitrogenados tóxicos produzidos nos intestinos; podem melhorar a disponibilidade ou absorção de certos 

nutrientes, como cálcio, fósforo e magnésio; podem melhorar o consumo de alimento e/ou de água, sendo 

impossível determinar se esse incremento no consumo de alimento é efeito primário ou simplesmente 
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devido ao melhor estado de saúde promovido pelo antibiótico. Nesse sentido, estudos foram desenvolvidos 

com o objetivo de avaliar o efeito dos antibióticos sobre o desempenho de frangos de corte. Roura et al. 

(1992) não observaram diferenças na resposta ao antibiótico em aves criadas em ambiente limpo, enquanto 

em ambiente sujo os antibióticos na ração melhoraram o ganho de peso e a eficiência alimentar e causaram 

redução de citocinas. 

Para tanto, esses aditivos atuam de diferentes maneiras no organismo do animal, de forma a 

melhorar seu desempenho e inibir microrganismos patógenos. De acordo com Bellaver (2010), os 

mecanismos de ação dos antimicrobianos são: (1) por efeito metabólico, no qual atua diretamente sobre o 

metabolismo do animal; (2) por efeito nutricional, de forma que reduzem a espessura do epitélio intestinal e 

favorecem a absorção de nutrientes; e (3) por efeito sobre o controle de doenças, através de estímulo ao 

sistema imunológico, o que reduz o consumo de ração e demanda maior quantidade de nutrientes. 

Os antibióticos promotores de crescimento têm sido utilizados na alimentação animal nos níveis de 20 

a 40 mg/kg, os quais promovem melhoras no desempenho de 4 a 16% no crescimento e 2 a 7% na 

conversão alimentar (McDonald et al., 2002). Mas devido à presença rotineira nas rações, seu uso tem sido 

discutido, uma vez que parece possível que promova resistência bacteriana. Segundo Leeson & Summers 

(2001), se algum antimicrobiano for utilizado por um período suficientemente longo, algumas bactérias 

desenvolverão resistência e se proliferarão nas aves, mesmo com o fornecimento posterior dos mesmos, já 

que tais bactérias tendem a se adaptar ao meio contendo o princípio ativo em questão. Edens (2003) cita 

que essa resistência pode ser: decorrente da resistência à absorção do antibiótico pela parede celular, o 

que diminui seu efeito; do metabolismo acentuado do antibiótico, tornando-o não lesivo às bactérias; pela 

sua transformação em metabólitos alternativos com os quais os microrganismos podem conviver.   

 

Probióticos 
 

São definidos como suplementos dietéticos constituídos de bactérias benéficas vivas que conferem 

saúde à microflora intestinal, criando ambiente desfavorável ao crescimento de bactérias patogênicas 

(Brisbin et al, 2008; Pontes e Llobet, 1995). Apesar disso, alguns fatores podem afetar o uso de probióticos, 

uma vez que eles nem sempre promovem efeitos benéficos à saúde animal. Corrêa et al. (2003) descrevem 

a idade, o tipo de probiótico, a viabilidade dos microrganismos, manejo, armazenamento e a sanidade como 

fatores limitantes relacionados ao uso desses aditivos. 

Os microrganismos mais comumente utilizados nas rações animais como probióticos são os 

Lactobacillus, Bifidobacterium e Lactococcus. Também conhecidos como bactérias ácido-láticas, são 

encontradas na microbiota normal do intestino, sendo, portanto, importantes em grande número. Isso se 

deve ao fato de que uma das vantagens de se fornecer essas bactérias benéficas ao organismo animal é 

sua habilidade em eliminar patógenos por exclusão competitiva (Brisbin et al., 2008). Os autores relatam 

ainda que o tratamento com várias espécies de microrganismos probióticos resultam em aumento da 

produção de anticorpos específicos e naturais. Ademais, as bactérias benéficas utilizadas atuam produzindo 

ácido lático, o que proporciona menor pH intestinal; produzem numerosos metabólitos, alguns com ação 

antibiótica; e possuem ação anti-enterotóxica, principalmente frente às enterotoxinas produzidas por 

Escherichia coli (Pontes e Llobet, 1995). 
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A cama é um nicho ecológico no qual a microbiota está em franca atividade. Sob esse aspecto, o uso 

de probióticos exerce papel importante ao gerar uma fonte de bactérias benéficas para a cama, além de sua 

ação no trato digestivo, podendo melhorar o aproveitamento dos alimentos e reduzir a excreção de 

nutrientes (Traldi et al, 2007). Bactérias gram-positivas esporuladas usadas como probióticos persistem na 

cama, estendendo seus benefícios além do lote tratado, (Fiorentin, 2010). No entanto, Traldi et al. (2007) 

não encontraram diferenças significativas no desempenho de frangos de corte alimentados com ração 

contendo B. subtillis e B. coagulans em camas reutilizadas. Em adição, trabalhos conduzidos por Appelt et 

al. (2010) não demonstraram efeito significativo para características de desempenho em frangos de corte, 

quando utilizados probióticos em cama nova ou reutilizada.  

Corrêa et al. (2003) trabalhando com dois probióticos (Calsporin 10 e Estibion aves) e Bacitracina de 

zinco como antibiótico, demonstrou que o uso de microrganismos, no caso do Estibion aves, promoveu 

menor consumo de ração, além de melhor conversão alimentar em aves na fase inicial, embora não tenha 

observado diferenças no ganho de peso. Por outro lado, Markóvic et al. (2009) encontraram significância no 

peso corporal com o uso desses aditivos. 

 
Prebióticos 
 

Prebióticos são definidos como alimentos não digeríveis que tem como função de beneficiar a saúde 

do hospedeiro através de estímulo ao crescimento e/ou atividade seletiva de bactérias no intestino (Gibson 

e Roberfroid, 1995), ou seja, são produtos que servem como substratos para o crescimento de 

microrganismos benéficos.  Para ser classificada como prebiótico a substância não pode ser degradada na 

parte superior do trato e deve ser substrato seletivo a uma ou mais bactérias benéficas ao cólon, além de 

ser capaz de favorecer a microflora intestinal do hospedeiro (Dionizio et al., 2002; Silva e Andreatti Filho, 

2000). 

Ao testarem o efeito de antibiótico (avilamicina) e prebióticos como frutoligossacarídeos, lactose, 

manose e sacarose no consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar de frangos de corte, 

Dionizio et al. (2002) observaram que os prebióticos podem substituir os antibióticos como promotores de 

crescimento, conferindo benefícios semelhantes sobre o desempenho dos animais. 

Com o avanço da nutrição animal, foram desenvolvidos outros aditivos no sentido de facilitar seu uso, 

reduzir o impacto ambiental, bem como reduzir os custos por unidade de ave alojada. Dessa forma, é 

comum o uso de simbióticos nas rações atuais para frangos de corte. Tais aditivos consistem na mistura de 

probióticos e prebióticos em um só produto, funcionando como fornecedores de componentes da microbiota 

intestinal, além de prover substâncias que estimulem o desenvolvimento e a atividade desta mesma 

microbiota (Silva e Andreatti Filho 2000). 

 
Considerações Finais 
 

Para amenizar os problemas ambientais, bem como diminuir custos na produção de aves, a 

reutilização da cama parece ser uma alternativa viável, desde que sejam feitos os manejos adequados, 

como limpeza, tratamento e desinfecção, a fim de retirar sujeiras, crostas e diminuir a sua carga microbiana. 
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Ainda assim, as aves sofrem estresse pela presença de patógenos no meio, uma vez que o tratamento da 

cama não retira todos os microrganismos ali presentes, mas sim grande parte deles. Dessa forma, animais 

criados em camas reutilizadas sofrerão estresse de natureza física, fisiológica e microbiológica, de modo 

que promoverá o disparo do sistema imune. 

Uma vez ativado o sistema imunológico, nutrientes e energia destinados à produção, principalmente 

aminoácidos, serão desviados para a síntese dos componentes do mecanismo de defesa do organismo, 

como, por exemplo, neutrófilos, linfócitos e heterófilos. Essas células serão responsáveis pela ativação das 

citocinas, as quais promovem os efeitos de alteração da homeostase, afetando o desempenho do animal. 

Assim, o aumento nos requerimentos dos aminoácidos parece ser comum quando os animais são 

submetidos a desafios sanitários.  

É importante observar que o acréscimo na exigência de metionina, lisina e treonina deve levar em 

consideração os outros aminoácidos, uma vez que o incremento dos primeiros fará com que os outros 

necessitem de ajuste simultaneamente, a fim de respeitar o conceito de proteína ideal. Outro fator a se 

considerar na condição de desafio sanitário é a ressíntese de tecido corporal que ocorre durante o estresse, 

ao mesmo tempo em que aumenta o catabolismo de tecido muscular, a fim de suprir a necessidade do 

sistema imunológico ativado. Nesse momento, enquanto ocorre ressíntese, alguns aminoácidos são 

excretados, fazendo com que haja aumento na eliminação de nitrogênio na forma de ácido úrico, o qual 

requer glicina. Portanto, o incremento na necessidade de glicina nos casos de estresse se deve não apenas 

ao fato de ser componente do sistema imunológico, mas possivelmente está relacionado, 

concomitantemente, à sua participação no metabolismo do nitrogênio proteico. 

Estudos acerca da necessidade de aminoácidos em condições de estresse imunológico, bem como o 

uso de aditivos melhoradores de desempenho para contornar tal estresse e possivelmente diminuir o 

incremento no requerimento aminoacídico, ainda precisam ser conduzidos, uma vez que as necessidades 

nutricionais estabelecidas não coincidem com a realidade a campo. 
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CAPÍTULO 10 

PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS NO CULTIVO DE TILÁPIA DO NILO 
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 José Geraldo de Vargas Junior18 

 

Introdução 
 

A criação de peixes em cativeiro é responsável por quase metade de todos os peixes 

consumidos no mundo e as perspectivas de um crescimento da população mundial até 2030 sugerem 

que serão necessárias mais 27 milhões de toneladas de peixe para manter a taxa média anual de 

consumo de 16,7kg por pessoa. Contudo acredita-se que o crescimento da aquicultura será suficiente 

para atender à demanda.  

Depois da carpa comum, as tilápias são os peixes tropicais mais cultivados no mundo. Existem 

cerca de 70 espécies de tilápias, distribuídas em quatro gêneros: Orechromis, Sarotherodon, Tilapia e 

Danakilia. Dentre as espécies presentes no Brasil, a tilápia do nilo (Oreochromis niloticus) é a mais 

difundida, devido às suas características produtivas frente às diversidades do meio. Possui boa 

adaptabilidade ao clima brasileiro e a baixas concentrações de oxigênio dissolvido, como por 

exemplo. 

Entretanto, mesmo a tilápia nilótica sendo considerada uma espécie rústica, um dos pré-

requisitos para cultivo é ter disponibilidade de água com qualidade e em quantidade adequada. A 

água pode ser obtida de várias maneiras: por meio de barragens, reservatórios, açudes, rios, poços. 

Sendo que, em qualquer que seja o método de obtenção ela deve ser “pura”, isto é, isenta de 

produtos de esgoto e de outros resíduos dissolvidos, pesticidas, herbicidas, cloro e demais 

substâncias tóxicas.  

Na nutrição e alimentação dos peixes, tem surgidos alternativas nutricionais, como por exemplo 

probióticos e prebióticos, para contornar o problema da restrição de uso de antibióticos como 

promotores de crescimento. Estes produtos têm sido utilizados de forma conjunta  (simbiótico) ou 

separados de forma a estimular a microflora intestinal do animal. Desta forma, com a microflora bem 

formada o animal torna-se capaz de se proteger contra microrganismos patogênicos, que poderiam 

se desenvolver com sucesso se esta microflora benéfica do animal não estivesse presente em 

quantidade satisfatória.  

 

Tilápia do Nilo 
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No Brasil, a tilápia foi introduzida, em 1971, através do Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS) nos açudes do Nordeste (Proença e Bittencourt, 1994;  Castagnolli, 1996), 

sendo longo em seguida, difundinda, para todo o país.  

Como a criação de tilápia no Brasil, ocorreu de forma descontrolada, sem o conhecimento de 

tecnologias adequadas para sua criação, apareceram problemas de ordem produtiva, como por 

exemplo, o pequeno tamanho e o reduzido percentual com peixes em tamanho comercializáveis Isto 

fez com que inicialmente, aparecesse certa restrição à sua criação. Contudo, o desenvolvimento de 

técnicas de inversão sexual,  possibilitou grande avanço, de forma que com a criação de monossexos 

(machos) houvessem  maior uniformidade do animal, e consequente melhora na comercialização.. 

Aliado a isso, , trabalhos de pesquisas sobre sistemas de alimentação e cultivo, juntamente com o 

desenvolvimento do mercado e os avanços de processamento, levou à rápida expansão da indústria 

a partir da  década de 1980. Atualmente, várias espécies de tilápia são cultivadas comercialmente, 

mas a tilápia do Nilo é a espécie, cujo cultivo, ocorre de forma mais intensa (FAO, 2010).  

A tilápia do Nilo está entre os peixes que possui um dos maiores potenciais para a aquicultura. 

Apresenta características como: rápido crescimento, precocidade, alimentação a partir de itens 

básicos da cadeia trófica, além de aceitar grande variedade de alimentos tanto de origem animal 

como vegetal. Possui capacidade fisiológica de adaptar-se a diferentes sistemas de produção, além 

de ser resistente a enfermidades mesmo em altas densidades de estocagem e baixos teores de 

oxigênio dissolvidos quando comparada com outras espécies. Sua carne possui alto valor comercial 

por ser bastante saborosa, com baixo teor de gordura (0,9g /100g de carne), e ausência de espinhos 

em forma de Y, o que favorece a industrialização (Castagnolli, 1992; Schimittou, 1995).  

É uma espécie desenvolve-se bem na faixa de temperatura entre 25º e 30ºC, confirmando uma 

característica de espécie tropical. Seu desenvolvimento é prejudicado em temperaturas abaixo de 

15ºC e não resiste a temperaturas menores do que 9ºC (GONZÁLEZ e QUEVEDO, 2001). 

 

Microbiota Gastrintestinal 
 

A microbiota gastrintestinal pode causar efeitos favoráveis tanto na nutrição como na saúde do 

organismo hospedeiro. Patterson e Burkholder (2003), utilizando prebióticos em frangos constataram 

que estes animais apresentaram reforço no crescimento, melhora na digestão, aumento da imunidade 

e resistência a doenças. No entanto, para que o animal apresente estes efeitos benéficos é 

necessário que a comunidade microbiana seja melhor caracterizada e  entendida. De forma a melhor 

compreensão de aspectos da ecologia microbiana, como conhecer tipos, números e fontes de 

bactérias comumente associados com diferentes estágios de desenvolvimento. Informações como 

essas, podem ser úteis para a manipulação da microbiota como estratégia para prevenir a infecção 

de patógenos (Romero e Navarrete, 2006).  

Segundo Ringo et al. (2003) os animais aquáticos possuem relação muito mais estreita com o 

meio externo quando comparados com os animais terrestres, portanto existe uma grande diferença 

no nível de interação entre a microbiota intestinal, o ambiente circundante e a espécie animal. Assim, 

qualquer alteração da população de microrganismos no ambiente aquático, pode fazer com que seja 

alterada a população presente no animal.  
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Os peixes possuem uma comunidade microbiana intestinal específica, composta por bactérias 

aeróbias, anaeróbias facultativas e anaeróbias obrigatórias. Esta foi classificada como autóctone ou 

indígena (capazes de colonizar o intestino hospedeiro- superfície epitelial) ou transitória. Estudos 

sobre peixes de água salgada e doce relatam que estas bactérias se localizam no lúmen e ou epitélio 

intestinal (Ringo e Olse,1999; Ringo et al., 2003). Segundo Denev et. al (2009) as bactérias que 

permanecem aderidas ao epitélio intestinal é importante fator na determinação da microbiota do trato 

intestinal, uma vez que estas, se benéficas, podem ser responsáveis por antagonismo de bactérias 

entéricas e resistência à colonização, já que estão associadas ao epitélio intestinal, formando uma 

barreira, que atua como defesa , limitando a  ligação direta ou interação de bactérias patogênicas à 

mucosa intestinal.  

Vários relatos demonstram que a microbiota de espécies de peixes de água doce tende a ser 

classificadas como do gênero Aeromonas, Acinetobacter, Bacillus, Flavobacterium, Pseudomonas 

representantes da família Enterobacteriaceae, bactérias anaeróbias do gênero Bacteroides, 

Clostridium e Fusobacterium (Kapetanovic et al., 2005;. Hoyda et al., 2007;. Kim et al., 2007). Várias 

espécies de bactérias produtoras de ácido lático como Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, 

Leuconostoc e Carnobacterium spp.  Têm sido encontradas como integrantes desta comunidade 

microbiana (Ringo e Gatesoupe 1998; Hoyda et al., 2007). Leveduras também têm sido comumente 

isoladas no ambiente intestinal. Estas constituem uma parte significativa da microbiota intestinal e 

pode estimular a resposta imune, metabolismo e crescimento do hospedeiro (Gatesoupe, 2007).  

O trato gastrintestinal de animais vertebrados é predominantemente ambiente anaeróbio. 

Contudo em organismos aquáticos apenas bactérias aeróbias facultativas foram caracterizadas 

devido aos métodos aeróbios de cultura utilizados, por isso alguns pesquisadores como Spanggaard 

et al. (2000) concluíram que a comunidade microbiana anaeróbia exerce papel menor, diante da 

população total presente no trato gastrintestinal de trutas arco-íris (Oncorhynchus mykiss). Segundo 

Burr (2007) é impossível determinar a espécie microbiana, utilizando métodos de contagem que não 

simulem as mesmas condições de seu habitat natural. 

A primeira tentativa de se isolar bactérias anaeróbias obrigatórias, utilizando métodos 

anaeróbios de cultura, foi feita por Trust et al. (1979) no trato gastrintestinal da carpa-capim 

(Ctenopharyngodon idella), dourado (Carassius auratus) e truta arco-íris. Outras tentativas foram 

feitas (Sakata et al., 1980; Rilley et al., 1999; Vanvuren, 1998), todavia estas só relatavam a 

comparação entre o número de bactérias anaeróbias obrigatórias e facultativas, sem identificação de 

nenhuma. E, finalmente Ramirez e Dixon (2003) conseguiram isolar Clostridum, Bacteriodes, 

Porphorymonas e Fusobacterium no trato gastrointestinal dos peixes oscar (Astronotus ocellatus), 

peixe-anjo (Pterophyllum scalare) e solha sulista (Paralichtys lethostigma). 

 

Alternativa ao uso de Antibióticos 
 

O crescimento da demanda de alimento pela população mundial e a globalização do comércio 

resultaram no intenso desenvolvimento do setor de aqüicultura. Para isso, foi necessário que os 

animais, principalmente os peixes, fossem cultivados em densidades cada vez mais elevadas e, isso 

fez com surgisse com mais freqüência o quadro de estresse nestes animais, levando-os a ficarem 

mais susceptíveis a microrganismos patógenos (FAO, 2006).  
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Com o estresse, o animal torna-se mais susceptível à doenças, o que faz com que seja fator 

limitante para produção do animal, devido à perdas produtivas e econômicas. Isso fez com que os 

produtores buscassem alternativas de prevenção e controle destas doenças. Desta forma, houve um 

aumento substancial no uso de aditivos químicos e medicamentos (Gatlin, 2002).  

Com o passar do tempo e do uso indiscriminado destas substâncias constatou-se que além da 

resistência dos microrganismos patógenos presentes nos animais aquáticos, esta estava sendo 

observada em humanos quando submetidos a algum tratamento médico (Edens, 2003). Então, em 

junho de 1999, a Comunidade Econômica Européia (CEE) baniu o uso de alguns antibióticos 

promotores de crescimento na alimentação de animais (Flemming, 2005).  

Assim, com o objetivo de não perder o mercado consumidor, produtores buscaram adequar-se 

às novas exigências, mas sempre visando o máximo de eficiência alimentar e produção animal. Logo, 

os antibióticos promotores de crescimento foram substituídos por produtos que pudessem prevenir a 

ocorrência destas enfermidades sem que houvesse queda na produção e também que fossem menos 

agressivos ao meio ambiente. E, dentre as alternativas propostas destacaram-se os probióticos (Silva 

et al., 2000) e os prebióticos. 

 

Prebióticos 
 

Os prebióticos são compostos não digeríveis ou de baixa digestão, por enzimas e ácidos 

produzidos pelo organismo animal, e seletivamente fermentados por microrganismos benéficos 

presentes no trato gastrintestinal. São basicamente constituídos por oligossacarídeos, podendo desta 

forma estar presentes na dieta ou serem adicionados a ela, através de fontes exógenas concentradas 

(Silva e Nörnberg, 2003).  

Uma série de ingredientes alimentares poderia atuar como prebióticos, porém os mais 

comumente utilizados são aqueles que estimulam as bactérias do ácido láctico (lactobacilos, 

bifidobactérias), componentes da microflora (Weese, 2002).  

De acordo com Santos et al. (2008), os prebióticos mais utilizados como aditivos na produção 

animal tem sido os frutoligossacarídeos (FOS), glicoligossacarídeos (GOS) e mananoligossacarídeos 

(MOS). Estes produtos, ainda podem ser encontrados em diferentes concentrações.  

Uma característica importante do MOS é ocupar o sítio de ligação de bactérias patogênicas 

(ex: Salmonella enteritides), bloquear a aderência destes patógenos na superfície do epitélio intestinal 

e evitar a colonização (Spring, 2000). 

O MOS é encontrado principalmente na parede celular das leveduras (Saccharomyces 

cerevisiae) e vem sendo utilizado na indústria como adsorvente de bactérias patogênicas (Santos et 

al., 2008).  

Prebióticos têm sido usados na alimentação humana e animal (suínos, por exemplo) e estudos 

relatam que estes são capazes de modificar a comunidade microbiana do trato gastrintestinal. Com 

isso aumenta a resposta imune não-específica (Burr, 2007), aumenta a taxa de fermentação e altera 

os produtos desta fermentação. Sendo assim a adição de prebióticos aumenta a concentração de 

ácidos graxos voláteis (AGV’s), propionato e butirato no intestino delgado de suínos, que por sua vez, 

são capazes de inibir a colonização de microrganismos patógenos (Várquez et al., 2005). Os 
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prebióticos, também, são capazes de melhorar a absorção de minerais, devido ao abaixamento do pH 

(produção de AGV’s e de, principalmente, ácido lático) (Burr, 2007). 

Gibson e Roberfroid (1995) introduziram o conceito de prebióticos, descrevendo as 

características importantes para que um produto ou substância possa ser classificada como tal. 

Assim, são produtos que não devem ser hidrolisado ou absorvido durante a sua passagem pelo trato 

digestivo superior, além de servir como substrato a uma ou mais bactérias intestinais benéficas, que 

por sua vez serão estimuladas a crescer e/ou tornarem-se metabolicamente ativas e, serem capazes 

de alterar a microbiota intestinal de forma que seja favorável à saúde do hospedeiro. Desta forma, a 

simbiose entre os probióticos e os prebióticos, traz ao hospedeiro benefícios também duplicados, pois 

se temos a suplementação constante de prebióticos na dieta, sempre ocorrerá o favorecimento ao 

desenvolvimento das bactérias intestinais, com o consequente benefício ao hospedeiro. Também 

predisseram que simbióticos podem ser a solução definitiva para o controle da microbiota do cólon 

(Silva et al., 2000).  

Isto soa, particularmente, relevante para a microbiota do peixe, uma vez que, ela sofre muitas 

mudanças e ainda não se sabe ao certo se uma bactéria oportunista qualquer irá conseguir se 

beneficiar do prebiótico administrado ao animal, por isso a introdução de simbióticos aparece como 

uma precaução contra uso indevido dos prebióticos por estas bactérias oportunistas, principalmente 

para aqueles animais que se encontram submetidos a condições de desafio, como altas densidades, 

baixa ou nenhuma renovação de água, onde as chances do peixe ter contato com microrganismos 

patogênico são maiores. (GATESOUPE, 2005). 

 

 Probióticos 
 

A definição de probiótico surgiu a partir das observações de vários pesquisadores, que 

constataram nos animais que ingeriam determinado tipos de microrganismos, ocorria uma contenção 

do crescimento de microrganismos patogênicos. Estas observações foram embasadas nas variações 

da microflora intestinal ocasionada por fatores de estresse como temperatura elevada, alta densidade 

populacional, alimentação artificial e manejo, do qual interferia nas perdas de apetite, doenças e 

baixo crescimento (Fox, 1988; Fuller, 1989).  

O conceito mais aceito atualmente foi elaborado por Parker (1974), no qual o probiótico pode 

ser entendido como “organismo com suas substâncias que contribuem com a microflora intestinal”. 

Contudo, Gatesoupe (1999), notou que o efeito “balanço microbiano intestinal” não era observado em 

muitos casos.  

Sendo assim, em primeiro lugar, os microrganismos devem exercer efeitos benéficos no 

hospedeiro aumentando seu crescimento e/ou a sua resistência às enfermidades. E, para isso esses 

organismos devem ser apresentados ao animal como células viáveis, capazes de sobreviver à 

passagem por todo trato gastrintestinal, serem estáveis e capazes de permanecer viável por longos 

períodos de tempo sob condições de armazenamento e finalmente não devem ser patógenos e/ou 

tóxicos (Fuller, 1989).  

Segundo Abidi (2003), o primeiro probiótico descoberto foi o Lactobacillus sp., bactéria capaz 

de produzir ácido lático. Este exerce a função de prevenir a colonização de bactérias nocivas no 

intestino. Os microrganismos probióticos possuem alta capacidade de colonização do trato 
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gastrintestinal, porém a microflora intestinal de animais aquáticos é alterada constantemente devido 

ao afluxo de microrganismos vindos da água e do alimento. Portanto, a comunidade microbiana pode 

ser considerada transitória nestes animais.  

Os probióticos podem atuar de três formas, segundo Fuller (1989), a primeira é por meio da 

supressão do número de células bacterianas viáveis mediante produção de compostos com 

atividades antimicrobianas, a competição por nutrientes e a competição por sítios de adesão; a 

segunda se dá pela alteração do metabolismo microbiano, pelo aumento ou diminuição da atividade 

enzimática; e a terceira pelo estímulo da imunidade do hospedeiro, por meio do aumento dos níveis 

de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos. Contudo, alguns cuidados no momento da 

escolha dos probióticos devem ser tomados, uma vez que estes também podem apresentar 

antagonismos por meio de competição com outras espécies, podendo ser específicos ou não 

específicos. Algumas bactérias antagonistas que atuam contra patógenos de organismos aquáticos 

são os esporos do Bacillus, Roseobacter sp., Cornobacterium divergens, Pseudomonas sp., 

Alteromonas, Pseudoalteromonas, Vibrio harveyi, V. anguillarum, Edwardasiella, Aeromonas, e 

Pastrella. 

 

 Modo de Ação 
 

Segundo Ribeiro et al. (2008), quando, após a ingestão, os microrganismos encontram-se em 

um meio capaz de favorecer a sua multiplicação, estes colonizam o trato e se estabelecem sobre os 

demais microrganismos ali presentes (exclusão competitiva). Com isso, um equilíbrio microbiano 

benéfico é instituído tornando possível a redução do pH, e como conseqüência a redução de 

bactérias enteropatogênicas, auxiliando na diminuição da produção de toxinas e na competição por 

nutrientes.  

Além disso, há uma estimulação da imunidade, com aumento de anticorpos. Isto pode ser 

relacionado à capacidade dos microrganismos do probiótico em interagir com as placas de Peyer e as 

células epiteliais intestinais, estimulando linfócitos B produtores de IgA e a migração de linfócitos T 

para o intestino (Burr, 2007). Desta forma, além de atuar como promotor de crescimento e regulador 

da microbiota das mucosas do trato gastrintestinal, os probióticos também possuem efeito 

imunomodulador, embora seu modo de ação ainda seja pouco conhecido (Fuller, 1989).  

 

Probióticos Aquáticos  
 

O conceito dos probióticos aquáticos é relativamente novo. Ao considerar os probióticos para 

uso aquático, é importante levar em conta que os animais aquáticos têm uma relação muito mais 

estreita com seu ambiente externo. Existem grandes diferenças entre os animais terrestres e 

aquáticos no nível da interação entre a microbiota intestinal e o ambiente circundante. Assim, 

potenciais agentes patogênicos são capazes de se proliferarem de forma independente do 

hospedeiro (Gatesoupe, 2007).  

A justificativa da produção de um probiótico para o meio aquático está na composição da 

comunidade bacteriana do trato gastrintestinal de animais aquáticos que, por sua vez, é diferente 

daquela encontrada em animais terrestres. A maioria destes está submetida a um desenvolvimento 
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embrionário placentário e logo, à uma menor exposição ao meio externo, enquanto a maioria das 

formas larvares de peixe são liberadas no ambiente externo, numa fase inicial. Portanto, a 

possibilidade de distúrbios gastrointestinais é maior, visto que eles já começam a alimentação, 

embora o trato digestivo e o sistema imunológico não estejam totalmente desenvolvidos 

(Timmermans, 1987; Vadstein, 1997).  

Assim, tratamentos probióticos são particularmente desejáveis durante os estágios larvais. Os 

microrganismos residentes no trato gastrintestinal de animais terrestres se beneficiam de um habitat 

constante, já grande parte da comunidade microbiana de animais aquáticos é transitória. Estes 

animais são pecilotérmicos e sua microbiota associada pode variar de acordo com as mudanças de 

temperatura, salinidade, o ambiente de criação (Gatesoupe, 1999), o que faz com que os probióticos 

mais eficiente para a aquicultura, sejam diferentes dos das espécies terrestres.  

Com base nesta relação intima que um organismo aquático tem com o seu ambiente externo, a 

definição de probióticos para animais aquáticos foi modificada no final do século passado. Gatesoupe 

(1999) redefiniu probióticos para aquicultura como "células microbianas que são administradas de 

forma a entrar no trato gastrointestinal e deve ser mantido vivo, com o objetivo de melhorar a saúde". 

Esta definição se resume, basicamente, no fornecimento oral do probiótico. Verschuere et al. (2000) 

definiu os probióticos aquáticos como "microorganismos vivos que têm um efeito benéfico sobre o 

hospedeiro, alterando a comunidade microbiana, associado com o sistema, garantindo melhor 

utilização do alimento ou aumentando seu valor nutricional, melhorando a resposta do hospedeiro 

para a doença, ou pela melhoria da qualidade do seu ponto de vista ambiental". Segundo Denev et. al 

(2009) durante os últimos dez anos há uma discussão sobre o que um probiótico aquático realmente 

é, pois existem definições diferentes (Verschuer et al., 2000) que não incluem informações sobre 

como melhorar o equilíbrio microbiano intestinal.  

Probióticos que atualmente são utilizados na indústria, da aqüicultura, incluem uma ampla 

gama de Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus Pediococcus e Carnobacterium spp. de 

Bacillus, Flavobacterium Cytophaga, Pseudomonas, Alteromonas, Aeromonas, Enterococcus, 

Nitrosomonas, Nitrobacter e Vibrio spp., Fermento (Saccharomyces, Debaryomyces) e etc (Irianto e 

Austin, 2002).  

 

 Modo de ação dos probióticos aquáticos 
 

Podem agir basicamente de forma direta ou indireta. Sendo que na forma direta, a ingestão do 

probiótico ocorre por meio da ração ou alimento consumido, enquanto que na forma indireta, esta 

ingestão ocorre por meio da água onde o animal vive, uma vez que o produto é adicionado à água do 

local de criação. Desta forma, ele pode se proliferar na água e excluir as bactérias patogênicas por 

consumir todos os nutrientes disponíveis. Assim, as bactérias patogênicas são eliminadas por 

inanição (Nageswara e Babu, 2006). Os probióticos do primeiro tipo estão sendo usado 

principalmente em piscicultura e o segundo em carcinicultura.  

Os produtos probióticos podem são comercializados e podem apresentar duas formas físicas: a 

primeira na forma seca, aonde os probióticos vêm em pacotes para serem administrados com 

alimentos ou aplicado à água. Com as vantagens de segurança, fácil utilização, maior durabilidade 

(Decamp e Moriarty, 2007); a segunda sob a forma líquida, mais utilizada em incubadoras. Estas 
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formas líquidas são adicionadas diretamente aos tanques de incubação ou misturado com alimentos. 

A forma liquida oferece resultados positivos em menor tempo quando comparado com a forma seca, 

apesar de serem mais baixos em densidade (Nageswara e Babu, 2006).  

Segundo Decamp (2004) não há relatos de qualquer efeito nocivo, mas verifica-se que o nível 

da demanda biológica de oxigênio pode ser temporariamente aumentado na aplicação e num curto 

espaço de tempo após a sua utilização. Assim é aconselhável fornecer aeração nos tanques para 

acelerar a criação dos organismos probióticos. Desta forma, o mínimo de oxigênio dissolvido 

recomendado é de 3% durante o tratamento com probióticos. 

 

Considerações Finais 
 

Desta forma, os probióticos e os prebióticos são alternativa para o uso dos antibióticos uma 

vez que, estes são capazes de melhorar as condições da microflora intestinal dos peixes garantindo a 

integridade da saúde do plantel. Para isso as condições do meio também precisam ser analisadas de 

forma que a quantidade e qualidade (aspectos limnológicos) da água devam ser monitoradas de 

acordo com as exigências de cada espécie. 
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Introdução 

 

O estado nutricional de um indivíduo é a resultante do equilíbrio entre os aportes nutricionais e 

gastos energéticos. Quando o aporte nutricional protéico, energético, de vitaminas ou de minerais 

diminui por diversas causas (subalimentação, infecções e diarréias crônicas, entre outras), o estado 

nutricional é prejudicado, devido ao fato de que a eficiência dos processos de imunidade, fagocitose, 

função respiratória e outras são reduzidos, diminuindo a capacidade do organismo de responder a 

estas agressões (TÉLLEZ, 1994). 

A composição bioquímica do sangue reflete de maneira confiável o equilíbrio entre o ingresso, 

o egresso e a metabolização dos nutrientes no tecido animal. Conforme GONZÁLEZ (2000), o 

equilíbrio é denominado homeostase e neste processo estão envolvidos mecanismos metabólico-

hormonais complexos. A quebra da homeostase leva à redução do desempenho zootécnico e, 

dependendo do grau, até às doenças de produção. O plasma sanguíneo, de acordo com sua 

composição, reflete a situação metabólica dos tecidos animais, de forma a poder avaliar lesões 

teciduais, transtornos no funcionamento de órgãos, adaptação do animal diante de desafios 

nutricionais e fisiológicos, além de desequilíbrios metabólicos específicos ou de origem nutricional. 

Desde a década de 70 que o estudo da composição química do plasma sanguíneo é 

desenvolvido, principalmente vinculado à patologia clínica em casos individuais. PAYNE e PAYNE 

(1987) foram os pesquisadores que ampliaram a utilização deste estudo por meio do conceito de 

perfil metabólico, isto é, pela análise de componentes sanguíneos aplicados às populações. Os 

autores iniciaram a pesquisa com rebanhos leiteiros e esta metodologia se difundiu e outros autores 

passaram a utilizá-la, inclusive na bovinocultura de corte, caprino e ovinocultura.  

De acordo com WITTWER (2000a), embora as análises sanguíneas possam ter menor 

especificidade, servem como um primeiro sinal de alerta diante de um problema metabólico, por 
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exemplo, para que, em casos de detectar uma alteração, possam ser realizados os diagnósticos 

pertinentes e assim, corrigir oportunamente a situação. 

Os indicadores bioquímicos são substâncias cuja determinação, em amostras de tecidos ou 

fluidos de animais, permite estabelecer o grau de adequação metabólica ou de homeostase em um 

processo bioquímico do organismo de um ou mais animais (WITTWER, 2000b). Entretanto, a 

interpretação do perfil bioquímico, tanto aplicado a rebanhos quanto a indivíduos é complexa. Isso se 

deve aos mecanismos que controlam os níveis sanguíneos de vários metabólitos e também à grande 

variação desses níveis em função de fatores como raça, idade, estresse, dieta, nível de produção, 

manejo, clima e estado fisiológico. Além disso, para uma correta interpretação dos perfis metabólicos, 

deve-se contar com valores de referência apropriados para a região e a população em particular, 

caso contrário os valores referenciais a serem utilizados devem ser de zonas climáticas e grupos de 

animais similares. 

Existe um grande número de variáveis mensuráveis relacionadas ao perfil metabólico.  

Contudo, na prática, são utilizadas somente aquelas das quais se possui um adequado conhecimento 

sobre sua fisiologia e bioquímica, para que a interpretação dos resultados obtidos seja correta. Por 

outro lado, também são necessários métodos e equipamentos que tornem a determinação 

economicamente viável, além dos valores de referência que permitam comparação dos resultados 

(WITTWER, 2000b). A uréia, as globulinas, a albumina, a hemoglobina e as proteínas totais 

representam o metabolismo protéico, enquanto que o β-hidroxibutirato (βHB), o colesterol, a glicose e 

os ácidos graxos não esterificados (NEFA) representam o perfil energético.   

 

Indicadores do Metabolismo Protéico 
 

Nos últimos anos, diferentes metabólitos sanguíneos têm sido utilizados como auxílio ao 

diagnóstico clínico e nutricional (ROSSATO, 2000). Dirksen e Breitner (1993) comentam que os 

componentes bioquímicos sanguíneos comumente determinados no PM representam as principais 

vias metabólicas do organismo, das quais uréia, hemoglobina, globulinas, albumina e proteínas totais 

são os marcadores bioquímicos mais utilizados para o metabolismo protéico (WITTWER e 

CONTRERAS, 1980; WITTWER, 1995; CONTRERAS, 2000). 

 
Uréia 

 

O nitrogênio não protéico (NNP) geralmente é utilizado com a finalidade de diminuir o custo da 

alimentação animal. Entre as fontes de NNP, a uréia é a mais comum e de custo mais acessível 

(EZEQUIEL et al., 2001). A incorporação de máxima quantidade possível de NNP nas rações de 

vacas leiteiras têm propiciado redução nos custos, sem diminuir a produtividade ou comprometer a 

saúde de bovinos (HUBER e KUNG, 1981; SANTOS et al., 1998).  

Em ruminantes, pela ação da microbiota ruminal, os componentes nitrogenados da dieta são 

convertidos em amônia por ação das enzimas microbianas no rúmen. Os microorganismos utilizam a 

amônia para produzir aminoácidos livres e peptídeos, juntamente com esqueletos de carbono, 
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procedentes dos carboidratos da dieta (RUSSEL e RYCHLIK, 2001). Algumas bactérias celulolíticas 

necessitam de amônia e ácidos graxos para produzirem proteína (CUNNIGHAM, 2004).  

A uréia disponível ao animal pode ter origem endógena e exógena. A uréia, fornecida ao 

ruminante, como fonte de nitrogênio para os microrganismos ruminais, é um composto quaternário 

constituído por nitrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio (CH4N2O). A uréia pode ser ainda 

proveniente do metabolismo protéico. O excesso de proteína na dieta de vacas leiteiras é degradado 

à amônia, originando posteriormente uréia no fígado (BUTLER et al., 1996).  

A uréia formada endogenamente pode ser eliminada via urina e leite, retornar ao rúmen pela 

saliva ou ainda por difusão pelo epitélio ruminal (GONZÁLEZ e SCHEFFER, 2003). Neste contexto, é 

importante lembrar que a excreção do excesso de nitrogênio na urina representa um gasto de energia 

para o animal, e que o aumento na produção de amônia e uréia pode reduzir o apetite e a eficiência 

produtiva. 

 A amônia ruminal, uréia no sangue ou plasma e uréia no leite estão altamente 

correlacionadas, podendo ser utilizadas para monitoramento do perfil da dieta (OLIVEIRA JUNIOR et 

al., 2004). A capacidade de se mensurar o nitrogênio (N) uréico no leite, plasma ou na urina permite 

que fazendas leiteiras controlem a eficiência da utilização do N (ROSELER et al., 1993). O uso da 

concentração de N uréico no leite tem como objetivo básico demonstrar o perfil de nutrição protéica 

dos animais de maneira pouco invasiva. Particularmente em ruminantes, os níveis de uréia sanguínea 

são afetados pelo nível nutricional, sendo a uréia um indicador sensível e imediato da ingestão de 

proteínas, ao contrário da albumina que é um indicador em longo prazo do status protéico 

(GONZÁLEZ e SCHEFFER, 2003). 

Segundo CUNNINGHAM (2004), parte da amônia proveniente da desaminação dos 

aminoácidos dietéticos, assim como do NNP proveniente da dieta ou não, será captada pelo fígado, 

pela circulação porta. Dietas sincrônicas, ou seja, aquelas onde a taxa de fermentação dos 

carboidratos e a liberação de nitrogênio ruminal são simultâneas, originam uma menor chegada de 

amônia ao sistema porta (BRODERICK, 2003), enquanto dietas com assincronismo aumentam o teor 

de nitrogênio plasmático (SINCLAIR et al., 2000). 

O equilíbrio energia/proteína na dieta de ruminantes é fundamental para o bom aproveitamento 

da uréia. Alterações na dieta, sazonais ou mesmo diárias, influenciam os níveis de uréia no sangue e 

o seu bom aproveitamento pelo animal (WITTWER et al., 1993). Segundo WITTWER (2000a), a 

redução da ingestão de energia age inversamente na concentração de amônia ruminal. Isto ocorre 

devido à diminuição da síntese protéica microbiana, elevando a concentração de uréia sanguínea. 

O jejum prolongado também pode gerar o aumento da proteólise endógena para utilizar 

aminoácidos como fonte energética, causando aumento na concentração de uréia. Isso é 

frequentemente observado em bezerros com diarréia, quando o consumo chega a ser nulo. Nessas 

condições, o quadro torna-se exacerbado pela desidratação, pois o fluxo de urina é reduzido e inibe a 

excreção renal de uréia, podendo causar uremia (GONZÁLEZ e SILVA, 2006). Segundo GONZÁLEZ 

(1997), aumentos nos níveis de uréia sanguínea ocorrem no final da gestação e esses valores 

diminuem pouco antes e logo após o parto, mesmo em vacas com adequado teor de proteína na 

dieta. 

Quando o fígado excede sua capacidade de conversão de amônia em uréia, que é menos 

tóxica, as concentrações de amônia no sangue eleva-se, ocasionando alcalose sistêmica. A amônia 
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difunde-se rapidamente pelo cérebro, levando a transtornos no sistema nervoso central. Esta ainda 

pode desencadear irritação do parênquima pulmonar, edema no órgão, que leva ao quadro de 

desidratação em bovinos (KOPCHA, 1987). 

No que concerne à reprodução, o uso de dietas ricas em proteína bruta, assim como com 

excesso de NNP, desencadeia aumento na concentração de nitrogênio uréico plasmático (NUP), 

resultando em efeitos adversos no ambiente uterino e menor fertilidade (BUTLER, 2000; OCON e 

HANSEN, 2003).  

RHOADS et al. (2004) infundiram uréia via jugular, resultando em diminuição do pH do lúmen 

uterino. Além da modificação no ambiente uterino, o aumento do NUP pode desencadear mudanças 

nos folículos e ovócitos, diminuindo a qualidade e, portanto, a viabilidade destes (ARMSTRONG et 

al., 2001).  

A sobrevivência embrionária em bovinos tem grande impacto sobre sua eficiência reprodutiva 

sendo de fundamental importância econômica (GOFF, 2002). Nas últimas décadas a produção de 

leite tem aumentado significativamente. Entre os fatores associados ao aumento de produção, pode-

se citar: seleção genética intensa, manejo nutricional avançado e aumento do número de animais por 

rebanho. Entretanto, estratégias que visam maximizar a produção estão associadas às falhas 

reprodutivas (BUTLER, 1998; ROCHE, 2006). Nos últimos anos, a diminuição na taxa de prenhez por 

inseminação dos rebanhos leiteiros americanos e britânicos foi acentuada, contrastando com o 

aumento de produção (HANSEN, 2002). A alta mortalidade embrionária é uma das principais razões 

para as baixas taxas de concepção em vacas leiteiras (SARTORI et al, 2004), ocorrendo em até cinco 

dias após a inseminação artificial (ROCHE, 2006). No entanto, não está claro se a perda ocorre por 

ovulação de um oócito inviável ou por redução no desenvolvimento embrionário, como resultado de 

condições adversas no ambiente do oviduto e do útero (ROCHE, 2006). 

Vários estudos relatam a associação entre o aumento do teor de proteína na dieta e o 

decréscimo do desempenho reprodutivo (BUTLER, 1998; BUTLER, 2000). BUTTLER (1998) 

esclarece que menor concentração de progesterona sanguínea, ambiente uterino alterado e 

fertilidade reduzida estão relacionadas à quantidade e composição da proteína dietética. O 

mecanismo pelo qual a alta concentração de proteína na dieta atua sobre a fertilidade ainda é 

desconhecido (OCON e HANSEN, 2003). 

Um mecanismo proposto para a possível influência negativa da proteína bruta (PB) sobre a 

fertilidade é que o excesso de PB ingerida, por desencadear aumento na concentração de NUP, 

resulta em efeitos tóxicos no espermatozóide, óvulo e no desenvolvimento embrionário. JORDAN et 

al. (1983) propõem que a alta concentração de N uréico ou de amônia sistêmicos podem levar à 

diminuição na ligação entre o Hormônio luteinizante (LH) e seus receptores ovarianos, 

desencadeando um decréscimo na concentração de progesterona no plasma, assim como queda da 

fertilidade. RAJALA-SCHULTZ et al. (2001), ao estudarem a relação entre a quantidade de nitrogênio 

uréico no leite (NUL) e a fertilidade de vacas leiteiras, demonstraram que o aumento de NUL parece 

estar negativamente relacionado à fertilidade do rebanho, assim como associado à menor chance de 

detecção de prenhez. 

ARMSTRONG et al. (2001) observaram que o aumento da concentração de NUP diminuiu a 

qualidade dos ovócitos, apresentando efeitos negativos durante a maturação do ovócito e ainda na 

fertilização. Grande parte dos experimentos que associam teor de proteína bruta ou ainda NUP foi 
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realizada em vacas leiteiras. O balanço energético negativo resultante da produção leiteira, 

principalmente no início da lactação, pode ser um agravante desta situação, pois a detoxificação de 

amônia à uréia no fígado incrementa o gasto energético do animal (BUTLER, 2000). 

O sucesso do desenvolvimento embrionário é resultado do ambiente uterino. O lúmen uterino é 

um ambiente dinâmico, demonstrando as diferenças entre as várias fases do ciclo estral, 

conseqüência da regulação esteroidal sobre os fluídos uterinos (BUTLER, 2000). Alterações no 

ambiente uterino materno podem desencadear mortalidade embrionária, como as demonstradas em 

estresse calórico e pela utilização de dietas ricas em proteína degradável (HANSEN, 2002). 

A progesterona tem importância vital no início da gestação, atuando sobre o epitélio 

endometrial, induzindo a secreção de fatores necessários para o desenvolvimento normal do embrião 

(GOFF, 2002), sendo, desta forma, essencial para o adequado desenvolvimento e sobrevivência do 

embrião (BUTLER, 2000). JORDAN et al. (1983) relataram decréscimo na concentração de 

progesterona no plasma quando da alta concentração de NUP.  

A relação entre o NUP e o pH uterino indica que mesmo dietas com teores relativamente 

baixos de proteína degradável no rúmen (PDR) podem influenciar o ambiente uterino, quando as 

concentrações de NUP elevam-se (ELROD et al., 1993). Em dietas de vacas alimentadas com 23% 

de PB, a diminuição do pH uterino pode estar associada com a diminuição na concentração de Mg, K 

e PO4 observada durante a fase luteínica (JORDAN et al., 1983). Ainda, o menor pH uterino pode ser 

resultante de uma inibição da anidrase carbônica presente no endométrio, que é sensível à 

alterações na composição iônica (ROWLETT et al., 1991). RHOADS et al. (2004) demonstraram que 

o aumento de NUP, resultante da infusão de uréia via jugular em vacas leiteiras em lactação, 

desencadeou efeito no lúmen uterino, reduzindo seu pH. 

Assim, foi observada uma relação positiva entre a ingestão de PB e a concentração de N 

uréico no trato reprodutivo, semelhantemente a o que ocorre com a concentração no plasma, leite e 

urina (CARROLL et al., 1988; HAMMON et al., 2005). JORDAN et al. (1983) e HOLTZ et al. (1986) 

também observaram que o aumento da ingestão de PB desencadeava aumento do N uréico no trato 

reprodutivo. 

Com relação aos níveis de concentração plasmática de uréia em vacas da raça holandesa, em 

lactação, que recebiam 16,5% de PB na dieta, FERGUSON et al. (1993), verificaram que a grande 

maioria de vacas prenhes (85%), apresentaram valores de concentração plasmática de uréia menor 

que 20 mg/dL. Nesse sentido, BUTLER et al. (1996) verificaram que à medida que os níveis de uréia 

do plasma e do leite ultrapassam 19 mg/dl, a probabilidade de uma nova gestação decresce, em 

vacas lactantes. Já, BUTLER (1998) verificou que este valor esta associado à redução da 

concentração plasmática de progesterona e alteração do pH do ambiente uterino, relacionando-os 

como principais causas de redução da fertilidade em vacas leiteiras no início da lactação.  

Em pesquisa realizada por FERGUSON et al (1993), as concentrações de NUS variaram de 7,5 

a 31,5 mg/dL. A probabilidade de concepção variou de 54,5% para vacas com NUS menor que 10 

mg/dL para 30,4% para vacas com NUS ≥ 25 mg/dL.  A taxa de concepção recuou 0,8 unidades de 

porcentagem por miligrama de aumento em NUS. A maioria (85%) das vacas prenhes apresentou 

NUS < 20 mg/dl. Ainda, OLIVEIRA et al. (2001), trabalhando com vacas da raça holandesa em 

lactação, recebendo níveis crescentes de NNP na dieta (2,22; 4,18; 5,96 e 8,09%), verificaram que as 

concentrações de uréia no plasma apresentaram comportamento linear crescente 16,43; 19,50; 20,56 
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e 23,08 mg/dL, respectivamente, demonstrando a clara relação entre a ingestão de componentes 

nitrogenados na dieta, com os teores séricos de nitrogênio uréico. Níveis elevados de uréia 

sangüínea descritos por ELROD e BUTLER (1993); GARCIA (1997); GONZÁLEZ e ROCHA (1998) e 

BUTLER (1998) podem estar relacionados diretamente com a redução da eficiência reprodutiva, 

enquanto que WHITAKER (1998) acredita que o baixo nível de eficiência reprodutiva seja 

correlacionado com o status energético negativo.  

GANDRA et. al. (2009), em pesquisa realizada com vacas da raça holandesa, com peso vivo 

542 ± 32,25 kg, produção média de 25,0 kg/dia de leite, em período médio da lactação e confinadas, 

encontraram valores médios para NUS igual a 18,70 mg/dL. Também, usando vacas da raça 

holandesa, multíparas, com média de 135 dias de lactação e produção média de 25,0 kg, FREITAS 

JÚNIOR et. al. (2010) encontraram valor médio de 17,41mg/dL para NUS.  

Em condições de alimentação a pasto, GONZALEZ et. al. (1996), suplementando vacas da 

raça holandesa, com aveia e silagem de milho, manejadas em pastagens cultivadas de Pennisetum 

purpureum cv. Napier e Urochloa brizantha cv. Marandu, em período de inverno, relataram, como 

média geral do rebanho, o valor de 21,6 ± 9,6 mg/dL para NUS. De acordo com GONZÁLEZ e SILVA 

(2006), o valor de referência de NUS para a espécie bovina varia de 17 a 45 mg/dL, valores idênticos 

aos observados por KANEKO et al. (1997).  

 
Albumina 
 

A albumina, principal proteína plasmática, é sintetizada no fígado, e representa de 50 a 65% do 

total de proteínas séricas. Ela contribui com 80% da osmolaridade do plasma sanguíneo, constituindo 

também uma importante reserva protéica, bem como um transportador de ácidos graxos livres, 

aminoácidos, metais e bilirrubina. Também possui importante função como controladora do pH 

sanguíneo, atuando como ânion (CONTRERAS, 2000). A concentração de albumina pode ser afetada 

pelo funcionamento hepático, pela disponibilidade de aminoácidos e perdas durante doenças, 

principalmente em parasitoses gastrointestinais (ROWLANDS, 1980). 

Assim como a uréia, a albumina também revela informações sobre o metabolismo protéico do 

animal,  e de acordo com Payne e Payne (1987), o nível de albumina pode ser indicador do conteúdo 

de proteína na alimentação, apesar de suas mudanças no sangue ocorrerem lentamente, em função 

de possuir 15 a 20 dias de meia vida (RITCHIE, 1982), com baixa velocidade de síntese e de 

degradação no ruminante. Níveis reduzidos de albumina, juntamente com diminuição da uréia, 

indicam deficiência protéica (GONZÁLEZ e SCHEFFER, 2002).  

De acordo com Bouda et al. (2000), a diminuição na concentração plasmática de albumina 

reflete condições de insuficiência hepática ou pobre fornecimento de aminoácidos na dieta.  

Peixoto et al.(2010) trabalhando com ovelhas Ile de France em pastejo encontrou valores 

médios para albumina sérica de 2,85 mg/dL com utilização de sal comum e 2,79 mg/dL com utilização 

de sal orgânico.  Já Ribeiro et al. (2003) avaliaram o teor de albumina sanguínea em cordeiras 

Corriedale mantidas em pastagem natural e obtiveram valor médio de 3,26 mg/dL.  

No caso da albumina sabe-se que fisiologicamente seu nível no sangue pode diminuir após o 

parto, devendo recuperar-se gradativamente durante o pós-parto. A capacidade dessa recuperação 

está diretamente relacionada com a reativação ovárica nesse período. A fertilidade na vaca diminui se 
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a concentração de albumina estiver abaixo de 30 g/L. Vacas que tendem a manter os níveis de 

albumina mais estáveis, têm tendência a serem mais férteis. De qualquer forma, a lenta recuperação 

dos níveis de albumina após a queda no parto pode estar relacionada com problemas no 

funcionamento hepático que diminuem a síntese de albumina e outras proteínas. Por outro lado, 

vacas com níveis elevados de globulinas geralmente requerem maior número de serviços por 

concepção, o que pode estar relacionado com estados inflamatórios ou infecciosos (GONZÁLEZ, 

2000b). 

SOUZA et al. (2008), utilizando vacas da raça holandesa, avaliando a função hepática no 

período de pico da lactação, encontraram valores médios para albumina variando de 3,13 a 3,22g/dL. 

Utilizando vacas confinadas, com peso vivo 542 ± 32,25 kg, produção média de 25,0 kg/dia de leite e 

no período médio da lactação, GANDRA et. al. (2009), encontraram para albumina sérica valor médio 

de 3,02 g/dL. Já, ALVES (2001), em pesquisa com vacas confinadas e no período médio da lactação, 

encontraram valores de albumina variando entre 3,79 e 3,89 g/dL. FREITAS JUNIOR et. al. (2009), 

usando vacas multíparas, com média de 135 dias de lactação e produção média de 25,0 kg, 

indicaram valor médio de 2,99 g/dL para albumina. 
Níveis de albumina diminuídos com níveis de uréia normais ou elevados acompanhados de 

níveis altos de enzimas hepáticas são indicadores de falha hepática. A hipoalbuminemia pode afetar 

o metabolismo de outras substâncias devido ao papel da albumina como transportador, além de 

causar queda da pressão osmótica do plasma e levar à ascite, geralmente quando a concentração de 

albumina cai para menos de 2,0 g/dL (GONZÁLEZ e SCHEFFER, 2002). Para bovinos, valores 

superiores a 3,8 g/dL de albumina podem indicar acidose lática. A acidose láctica constitui uma forma 

relativamente comum de acidose metabólica que pode ser consequência da produção exagerada 

e/ou da subutilização de lactato. Nos ruminantes é frequente sua observação quando há mudança 

brusca na alimentação, geralmente uma substituição da dieta à base de forragens para uma dieta 

com elevado nível de carboidratos fermentáveis (concentrados), sem haver um período prévio de 

adaptação. 

Em trabalho com vacas de corte no Rio Grande do Sul, Gregory e Siqueira (1983) verificaram 

que vacas com teores normais de albumina (≥ 2,8 g/dL) obtiveram 78% de gestação contra 50% em 

vacas com teores reduzidos. Poucos anos após, Payne e Payne (1987) corroboraram com estes 

dados ao afirmar que os níveis de albumina são positivamente relacionados com o desempenho 

produtivo e reprodutivo. ROWLANDS e MANSTON (1983) mostraram que vacas que requeriam 

quatro ou mais serviços por concepção, apresentavam baixas concentrações de albumina. Contudo, 

nos rebanhos em que as concentrações de albumina estão dentro do intervalo de referência por volta 

das 10 semanas pós-parto, observa-se uma maior produção de leite no período de lactação e melhor 

fertilidade que nos rebanhos em que estas concentrações se mantêm diminuídas (CONTRERAS, 

2000). 

Nos casos de inflamação da glândula mamária, ocorre redução na síntese de gordura, caseína 

e lactose, reduz os teores médios de cálcio e potássio e aumenta a passagem do sangue para o leite, 

das seroproteínas, das albuminas, do sódio e do cloro. De todas estas mudanças, facilmente passa 

despercebida a mudança qualitativa que a mastite opera nas proteínas do leite: a redução da caseína 

é compensada pelo aumento nas proteínas provenientes do sangue, fazendo com que a alteração no 

teor de proteína total seja mínima (DURR et al. 2001). 
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Proteínas Totais 
 

 As principais proteínas plasmáticas são a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Elas estão 

envolvidas em múltiplas funções, tais como a manutenção da pressão osmótica e da viscosidade do 

sangue, o transporte de nutrientes, metabólitos, hormônios e produtos de excreção, a regulação do 

pH sanguíneo e a participação na coagulação sanguínea (GONZÁLEZ e SILVA, 2006). 

 As proteínas sanguíneas são sintetizadas principalmente pelo fígado, sendo que a taxa de 

síntese está diretamente relacionada com o estado nutricional do animal, especialmente com os 

níveis de proteína e de vitamina A, e com a funcionalidade hepática (GONZÁLEZ e SCHEFFER, 

2002). 

 De acordo com González e Silva (2006), a concentração de proteínas totais pode aumentar 

na desidratação por hemoconcentração, parecendo ser as globulinas a fração responsável por esse 

aumento. 

 A concentração de proteínas totais encontra-se diminuída em falhas hepáticas, transtornos 

intestinais e renais, hemorragia ou por deficiência na alimentação. Dietas com menos de 10% de 

proteína causam diminuição dos níveis protéicos no sangue e dietas com deficiência de proteína no 

início da lactação impedem a recuperação dos níveis sanguíneos protéicos no pós-parto, levando 

necessariamente a uma redução da produção de leite (GONZÁLEZ e SILVA, 2006). 

 Valores de referência de proteínas totais para espécie bovina são observados de acordo com 

Contreras (2000), entre 6,6 a 9,0 g/dL enquanto para González e Silva (2006) os valores situam-se 

entre 6,6 a 7,5 g/dL. 

 

Globulinas 
  

 O nome globulina é derivado das antigas técnicas de separação das proteínas. Aquelas 

proteínas que se mantinham solúveis em água pura foram denominadas albuminas e aquelas que 

requeriam soluções com sal para manter a sua solubilidade foram chamadas de globulinas. 

Posteriormente, com a utilização da eletroforese foi comprovado que no sangue existe somente um 

grande grupo de albuminas e muitos grupos de globulinas, que são classificadas como alfa, beta e 

gama globulinas (CONTRERAS, 2000). 

 A diferença entre as proteínas totais e a albumina indica a concentração de globulinas 

(BOUDA et al., 2000). As globulinas são indicadores limitados do metabolismo protéico, tendo mais 

importância como indicadores de processos inflamatórios. Altos níveis de globulinas estão associados 

a doenças infecciosas, vacinações recentes e condições de estresse. (GONZÁLEZ e SILVA, 2006). 

 Bouda et al. (2000) sugere valores de referências entre 3,5 a 5,0 g/dL, enquanto González e 

Silva (2006) sugerem valores entre 3,0 a 5,2 g/dL.  

 Contreras (2000) destaca que no início da lactação, tem sido observado um rápido aumento 

das globulinas, bem como diminuição das concentrações de uréia e de albuminas. De acordo com 

González (2000b), vacas com níveis elevados de globulinas geralmente requerem maior número de 

serviços por concepção, o que pode estar relacionado com estados inflamatórios ou infecciosos como 

mastite, metrite e laminite (BOUDA et al., 2000; GONZÁLEZ, 2000b). 
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Hemoglobina 
 

A hemoglobina é constituída por uma proteína, a globina, e uma protoporfirina heme, grupo que 

contém quatro anéis pirrólicos e o ferro. É produzida pelos eritrócitos maduros, sendo que sua 

degradação leva à formação de bilirrubina. Praticamente toda a hemoglobina está localizada no 

eritrócito. Entretanto há uma fração mínima que pode ser encontrada no plasma, como resultado da 

degradação eritrocítica. A hemoglobina possui a função de transportar o oxigênio no sangue, sendo 

que a concentração da mesma aumenta com a idade ou em períodos de desidratação (GONZÁLEZ e 

SILVA, 2006). 

A detecção de anemia pode estar relacionada à redução nos níveis de hemoglobina e do 

hematócrito, que pode estar relacionada a vários fatores: deficiência de proteínas ou de minerais, 

como ferro, cobalto e cobre; hemólise por intoxicações, defeitos congênitos, porfirias; hematozoários 

e infestação por nematódeos e infecções virais específicas. Configura-se anemia quando a 

hemoglobina é menor que 8 g/dL ou o hematócrito menor que 25%. Em bezerros, a anemia pode 

retardar o crescimento. Já em vacas, pode baixar a fertilidade (GONZÁLEZ, 1997). 

De acordo com MULEI (1991), há redução da hemoglobina antes e logo após o parto, devido à 

depleção de ferro sérico antes do parto. É normal após o parto ocorrer anemia subclínica por 

hemodiluição, devido ao ajuste circulatório às necessidades hídricas e metabólicas, resultado do 

funcionamento da glândula mamária. Contudo, há necessidade de atenção, pois o prolongamento da 

anemia por mais de quatro semanas depois do parto indica algum problema, normalmente deficiência 

de nutrientes ou falha hepática. 

Valores de hemoglobina como referência para a espécie bovina encontram-se dentro do 

intervalo de 9 a 15 g/dL, conforme estudos de GONZÁLEZ e SILVA (2006).  

 

Indicadores do Metabolismo Energético 
 

Dentre os elementos bioquímicos séricos relacionados ao PM energético destacam-se o β-

hidroxibutirato (um indicador de cetose subclínica), o colesterol (que mostra o teor total de lipídios no 

plasma), os ácidos graxos não esterificados (NEFA) e a glicose.  

 

β-hidroxibutirato (βHB) 
 

O βHB tem sido um dos corpos cetônicos (CC) mais freqüentemente medidos no plasma para 

monitorar o balanço energético e identificar vacas que apresentem o quadro de cetose subclínica 

(ANDERSON, 1993; MOORE, 1997). Segundo Bouda et al. (2000), βHB é um CC que aumenta no 

plasma dos animais quando há deficiência de energia. 

Os corpos cetônicos, βHB e acetoacetato são fontes de energia na ausência de glicídeos e 

lipídeos nos ruminantes. Seus precursores são os lipídeos e os ácidos graxos da dieta, bem como os 

depósitos de gordura do animal. O ácido butírico produzido no rúmen é transformado no epitélio dos 

pré-estômagos, via acetoacetato, em βHB, sendo este o principal corpo cetônico do sangue do 

ruminante normal (WITTWER, 2000).  
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O aumento de CC é diretamente proporcional à mudança associada com a mobilização de 

tecido adiposo decorrente de insuficiente aporte de energia na ração ou de depressão da ingestão de 

matéria seca (MOORE & ISHLER, 1997; DUFFIELD, 2000).  

No trabalho conduzido por Campos et al. (2005) os maiores valores de βHB foram na 8ª 

semana, concordando com o pico da lactação. Os valores de βHB são considerados normais quando 

seu valor é inferior a 1,0 mmol/L (KANEKO et al., 1997; GEISHAUSER et al., 1998).  

Campos et al. (2007) relatam que em condições tropicais na Colômbia, com diversos grupos 

raciais, encontrou um valor médio de βHB para raça girolanda de 1,1 ± 0,6 mmol/L, com valores 

significativamente maiores quando comparadas a outras seis raças.  

Santos (1998), trabalhando com vacas holandesas em fazendas no estado de São Paulo 

encontrou tendência de efeito do período de lactação e variação significativa entre as fazendas 

estudadas sobre a concentração plasmática de βHB, concluindo que a alimentação de vacas leiteiras 

no período de transição, ou seja, final do período seco e início do período de lactação, afeta 

profundamente a magnitude do balanço energético, e consequentemente a concentração plasmática 

de βHB. 

Em trabalho realizado por Campos et al. (2007) os grupos raciais que apresentaram condição 

corporal mais elevada no período seco mostraram igualmente altos valores de βHB, como foi o caso 

da raça Girolando, contudo, os valores de βHB se encontraram dentro dos valores de referência. 

 

Colesterol 
 

Os triglicerídeos e principalmente o colesterol têm sido usados em estudos do metabolismo de 

lipídios (AEBERHARD et al., 2001; REIST et al., 2002). 

O colesterol nos animais pode ter origem exógena, proveniente dos alimentos, como 

endógena, sintetizado no fígado (50%), nas gônadas, no intestino, na glândula adrenal e na pele. A 

síntese ocorre a partir do acetil-CoA, que provém do ácido acético produzido no rúmen pela 

fermentação da fibra da dieta. A biossíntese de colesterol no organismo é inibida com ingestão de 

colesterol exógeno. O colesterol circula no plasma ligado às lipoproteínas (HDL, LDL e VLDL), sendo 

que cerca de 2/3 dele está esterificado com ácidos graxos sendo armazenado nos tecidos na forma 

de ésteres de colesterol como precursor dos esteróides: corticoesteróides, hormônios sexuais, ácidos 

biliares e vitamina D. Níveis de colesterol plasmático são indicadores adequados do total de lipídios 

no plasma, e corresponde a 30% do total (KANEKO et al., 1997; GONZÁLEZ & SCHEFFER, 2003). 

Aeberhard et al. (2001) e Busato et al. (2002) reportam que o aumento nos níveis de colesterol 

sérico durante o pós-parto está associado ao acúmulo de tecido adiposo. Ceballos et al. (2002) 

descrevem que a vaca apresenta uma série de adaptações metabólicas prévias ao início da lactação; 

encontrando dentro destas uma intensa mobilização de gordura como consequência de um déficit 

energético, produzido por uma diminuição no consumo voluntário de matéria seca, o crescimento 

fetal, o crescimento da glândula mamária e o início da preparação para a lactação.  

Holtenius et al. (2003) relataram que o aumento crescente do colesterol durante o pós-parto 

está relacionado com a necessidade de precursores para a síntese de hormônios esteroidais, os 

quais aumentam com o restabelecimento da atividade reprodutiva. 
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Valores de colesterol são significativamente menores no momento do parto e aumentam 

progressivamente até a décima semana para voltar a cair no fim do período (MARGOLLES, 1983). 

Elevados níveis plasmáticos de colesterol seriam indicadores da capacidade da vaca para produzir 

mais leite, uma vez que reflete a capacidade de mobilização de gordura corporal para a lactogênese 

(GONZÁLEZ e ROCHA, 1998). 

Campos et al. (2007) observaram que o metabolismo energético de vacas holandesas, nas 

semanas 2, 5, 8 e 11 pós-parto, encontram ampla variação dos níveis de colesterol de forma 

crescente a medida que avançou a lactação.  

Pogliani (2006) constatou que existe uma grande variação dos valores nos níveis séricos 

encontrados na literatura, sendo que os principais fatores causadores desta variabilidade fisiológica 

podem estar relacionados com a raça, o sexo, o sistema de criação (dieta e alimentação) e, 

principalmente, a idade, o parto e o puerpério.  

Arave et al. (1975) encontraram em vacas sadias valores de colesterol iguais a 121,4mg/dl. 

Kaneko et al. (1997) considera que os teores séricos de colesterol adequados para bovinos sadios 

oscilam entre 80 e 120mg/dl. Segundo Grummer & Carrol (1988) os valores de colesterol para 

bovinos sadios foram iguais a 118mg/dl.  Costa (1991) estudou a influência do puerpério nos teores 

séricos de colesterol de bovinos da raça Holandesa, e encontrou os seguintes resultados, 96,2±19,9 

(15 dias pré-parto), 91,1±21,0 (até 10 dias após o parto) e 133,0±25,8 (entre 20 – 30 dias após o 

parto). 

 
Ácidos graxos não-esterificados (NEFA)  
 

Em ruminantes é comum usar β-hidroxibutirato (βHB) e Ácidos Graxos não Esterificados 

(NEFA) como indicadores metabólicos (AEBERHARD et al., 2001; KIDA, 2003).  

Os NEFA e o BHB estão relacionados com a taxa de mobilização de reservas lipídicas em 

momentos de déficit energético e são os indicadores mais usados para aferir esse balanço 

(GONZÁLEZ, 2000). 

Segundo Grande & Santos (2005), os ácidos graxos livres (NEFA) apresentam elevada 

variação dentro do dia, considerando o produto do tempo de ingestão e de condições ambientais 

alheias ao balanço de energia, como é o caso do estresse, limitando assim a sensibilidade 

interpretativa e ainda as limitações de ordem prática e econômica no manejo da amostra, bem como 

na metodologia analítica disponível atualmente.  

 
Glicose 

 

A glicose é o indicador menos expressivo para monitorar o perfil energético, devido ao forte 

controle homeostático hormonal que o organismo mantém sobre sua concentração e à sua 

sensibilidade ao stress (BRITO, 2004). Portanto, Campos et al. (2007) relatam que parece existir um 

consenso de que a glicose não é o melhor indicador do metabolismo energético.  

Wittwer (2000) comenta outro fator à dificuldade prática para controlar a rápida glicólise in vitro 

produzida nas amostras de sangue. Este fato significou que muitas das hipoglicemias diagnosticadas 

foi erro de procedimento, antes de avaliar um diagnóstico de deficiência energética. 
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Trabalhando com sete diferentes raças em condições tropicais na Colômbia, González (1997) 

mostrou que os valores de glicose para todas as raças se situaram no limite inferior de referência. 

Lago et al. (2004) associaram estes resultados com a produção média diária de leite (19 litros/dia) e 

atribuíram a uma possível deficiência de energia na ração. Já Reist et al.(2002), observaram que o 

efeito de medição pontual dos valores de glicose não é o melhor parâmetro indicador do balanço 

energético em si, devido ao controle homeostático sobre a glicose.   

 

 

Enzima Aspartato transaminase (AST) 
 

A AST está relacionada com o funcionamento hepático e indica a importância do fígado nos 

processos de síntese de energia através da fosforilação da glicose (HEUER et al., 2000). A enzima 

AST vem sendo utilizada em ruminantes como indicador de desordens hepáticas e musculares 

(KANEKO et al., 1997). 

Wittwer (2000) considera que, para vacas, há normalidade para valores abaixo de 120 UI/L, 

sendo que para valores acima deste, ocorre lesão hepato-celular secundária e/ou excessiva 

mobilização lipídicas. 

Santos (1998), estudando o efeito do período de lactação sobre a concentração plasmática de 

AST, em vacas holandesas encontrou os seguintes valores em seus respectivos períodos de 

lactação: 27,78 UI/L (1-28 dias pós-parto), 28,89U/l (29-56 dias pós-parto), 30,46UI/L (57-140 dias 

pós-parto), 30,13UI/L (141-280 dias pós-parto) e 26,8 U/L (período seco). 

Para Souza (2005), valores entre 50 e 100 UI/L, não estando associados a um aumento nos 

valores de creatino-quinase, caracterizariam uma alteração da função hepática, indicativo de que o 

fígado está sendo lesado ou sobrecarregado e relacionou o aumento da atividade enzimática da AST 

com o esforço muscular durante o parto, que provocaria a lise do tecido muscular e provocaria a 

liberação desta enzima.  

González e Rocha (1998) observaram níveis de AST sanguíneos significativamente mais altos 

em vacas de maior produção de leite, quando comparado com vacas de menor produção. 

Souza (1997) encontrou valores de AST, para animais da raça Gir, iguais a 35,3 ± 0,99 UI/L e 

Holandesa iguais a 36,3 ± 1,26 UI/L. Porém, Souza et al. (2001) trabalhando com as raças 

Holandesa, Jersey e Girolando observaram, respectivamente, 34,76 ± 10,61UI/L, 49,27 ± 17,87UI/L e 

38,0 ± 0,90 UI/L. 

Ceballos et al. (2002) não verificaram diferença estatística para os  períodos pré-parto, inicio da 

lactação e final da lactação, 78 ± 27, 78 ± 26 e 81 ± 33 UI/L, respectivamente. Já, Kida (2002), com 

29.043 vacas em 1.130 rebanhos, observou uma flutuação entre 44 e 73 UI/L durante o período seco, 

sendo que os níveis subiram rapidamente nos 10 dias pós-parto, decrescendo até os 50 dias pós-

parto e, após este período, permanecendo entre 49 e 82 UI/L.  

Wittwer et al. (1993) consideram que o estudo do colesterol e da enzima aspartato 

transaminase (AST) devem ser usados complementarmente no estudo do balanço energético de 

vacas leiteiras. 
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Introdução  

 

 A cor, sem dúvida é o fator que mais influencia na tomada de decisão do consumidor em 

adquirir ou não um produto alimentício, pois a coloração é um indicador de qualidade dos alimentos. 

No ato da compra, os consumidores analisam e dão preferência a produtos que possuem cores 

intensas e brilhantes, os associando a produtos de qualidade, frescos e com alto teor de vitamina, 

mesmo que isso nada tenha a ver com o valor nutritivo do alimento em questão. A diversidade de 

cores encontradas na natureza é devido ao grupo dos carotenóides, que é uma classe de pigmentos 

naturais, com cores que variam desde o amarelo até o vermelho, que dão cores as pétalas de flores, 

frutas, insetos, aves, peixes e crustáceos. A ausência dos pigmentos carotenóides na natureza, a 

faria menos colorida e brilhante. Na produção animal intensiva, os produtos, sejam eles ovos, frangos 

ou peixes, não apresentam as mesmas cores de quando criados em seu ambiente natural, em virtude 

da incapacidade dos animais em produzir os pigmentos que proporcionam tais cores. Peixes quando 

criados em seu ambiente natural, se alimentam de pequenos crustáceos, plantas e algas que 

fornecem os pigmentos carotenóides, havendo deposição dos mesmos em sua carcaça. Da mesma 

forma, aves criadas em sistema extensivo, se alimentando de vegetais que são repletos de 

carotenos, apresentam cores de ovos e carcaças diferentes das que são criadas de forma intensiva. 

Diante dessas circunstâncias, é necessária a adição de substâncias pigmentantes à dieta desses 

animais quando criados em confinamento, para que através do consumo e absorção, possa haver 

deposição de pigmentos nos produtos a serem comercializados. Assim, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar os efeitos de diferentes fontes de pigmentos carotenóides sobre a pigmentação, e mostrar os 

diferentes produtos comerciais usados como alternativa de melhorar para melhorar as características 

visuais do produto.  

 

 

                                                 
23 Zootecnista, mestrando do PPGCV/ CCA - UFES 
 
24 Professor Departamento de Zootecnia – CCA - UFES 
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Corantes e pigmentantes  

 
 Os corantes são substâncias que conferem, intensificam ou restauram a cor de um alimento 

(STRINGHETA & SILVA, 2008). Diferentemente do pigmentante que é fornecido ao animal vivo, com 

objetivo de depositar ou serem transferidos para a gema do ovo ou para o leite, o corante é colocado 

no alimento com objetivo de torná-lo atrativo para o animal (NUNES, 1998).  De acordo com a 

ANVISA (1977), corante é qualquer substância ou mistura de substâncias que possuem a 

propriedade de conferir ou intensificar a cor dos alimentos e bebidas.  

Os termos pigmento e corante são frequentemente usados como sinônimos. Estritamente 

falando, um pigmento é insolúvel em um dado meio, onde um corante é solúvel.  Assim os 

carotenóides são corantes em óleo, porém sãopigmentantes em água (MORTENSEN, 2006).  

 Por outro lado, os pigmentantes são aditivos utilizados com objetivo de intensificar os 

pigmentos naturais contidos nos alimentos e colorir os tecidos corpóreos como a pele, a gordura e 

seus produtos derivados melhorando seu aspecto visual. Compreendem os carotenos e carotenóides, 

geralmente chamados de xantofilas, devido à presença de oxigênio em sua molécula (PONSANO, 

2000).  

 De acordo com Delgado-Vargas et. al., (2000), os pigmentos são compostos que absorvem 

luz na faixa de comprimento de onda na região visível. A cor produzida é devida ao cromóforo, que 

captura a energia e a excitação que é produzida. A energia que não é absorvida é refletida e/ou 

refratada para ser capturada pelo olho. Impulsos neurais gerados são transmitidos ao cérebro onde 

eles podem ser interpretados como uma cor.  

 

 Classificação dos pigmentos  
 

De acordo com Delgado-Vargas et al., (2000), pode-se classificar as substâncias 

pigmentantes de acordo  com sua origem, estrutura química do cromóforo, características estruturais  

ou como aditivos de alimentos. 

 

 Origem  
 
 Os pigmentos podem ser classificados como orgânicos e inorgânicos, ou naturais e sintéticos. 

Animais, plantas, fungos superiores e alguns microrganismos, podem produzir pigmentos orgânicos e 

inorgânicos. De forma semelhante estes pigmentos podem ser sintetizados em laboratório.   

 

Estrutura química do cromóforo  
 

 Baseando na estrutura química do cromóforo, os pigmentos são classificados em: 

- Cromóforos com sistemas conjugados: carotenóides, antocianinas, betalainas, pigmentos 

sintéticos. 

- Porfirinas metal - coordenadas: mioglobina, clorofila e seus derivados. 
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 Características estruturais  
 

- Derivados tetrapirrólicos: clorofilas e heme. Compostos com estrutura em anéis pirrólicos em 

disposição lineares ou cíclicas. 

- Derivados isoprenóides: carotenóides e iridóides. Os isoprenóides constituem uma família de 

compostos naturais. São encontrados em todos os reinos, desempenhando variadas funções, como 

hormônios e pigmentos. 

- Compostos N-heterocíclicos diferentes de tetrapirróis: purinas, pterinas, flavinas e betalainas.  

- Derivados benzopiranos: antocianinas e outros pigmentos flavonóides, qeu são metabólicos 

secundários mais estudados.  

- Quinonas: Maior grupo em número de e variação estrutural. São mais distribuídos que outros 

pigmentos naturais, exceto os carotenóides e melaninas. 

- Melaninas: Compostos poliméricos nitrogenados, responsável pela grande parte da coloração preta, 

marrom e cinza de animais, plantas e microrganismos.  

 
Aditivos alimentares 
 
 Segundo a FoodandDrugAdministration (FDA) dos Estados Unidos, os pigmentos podem ser 

classificados: 

- Pigmentos certificados: Pigmentos que foram criados pelo homem e subdivididos em como 

pigmentos sintéticos e lacas. 

- Pigmentos isentos de certificação: Engloba os pigmentos derivados de fontes naturais, como os 

vegetais, animais ou minerais, e os derivados de  fontes naturais.   

 

Carotenóides  
 

As cores, amarela, laranja e vermelha em muitos alimentos é devido a presença de 

carotenóides, que estão entre os pigmentantes naturais mais importantes (CARVALHO, 2007). 

 A denominação carotenóide, deve-se ao nome científico da cenoura (Daucuscarota), que foi o 

alimento em que se observou este tipo de pigmento pela primeira vez (NYS, 2000). 

Dentre os pigmentos naturais, os carotenóides são os de maior ocorrência, com cores 

variando desde o amarelo até o vermelho (CARDOSO, 1997). Correspondem a um grupo de 

pigmentantes presentes na natureza, com mais de 600 estruturas isoladas e identificadas, produzidos 

por microrganismos como fungos, bactérias, algas, plantas superiores (FONTANA, 2003; NYS, 2000; 

SU  et al., 2002; FRASER et al., 2004;), estando presente também em alguns órgãos não 

fotossintetizantes como frutas, flores, sementes e raízes (GORDON & BAUERNFIEND, 1982). São os 

pigmentantescarotenóides (Tabela 1) os responsáveis pelas cores, amarelo, laranja e vermelho dos 

alimentos, frutas, alguns peixes, como salmão e a truta, alguns crustáceos e gema de ovo 

(MALDONADE et al., 2007). 

Os animais adquirem os pigmentos carotenóides através do consumo de alimentos que os 

contêm. A cor rosada da carne do salmão é devida, principalmente à presença de astaxantina, que é  

obtida pela ingestão de plantas marinhas (DAMODARAN et al., 2010). 
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O poder pigmentante dos carotenóides depende de sua estrutura molecular. Somente 

aqueles que possuem grupos funcionais contendo oxigênio pigmentam a gema (MATEOS, 1991).  

 

Tabela 1 - Alguns carotenóides e suas utilizações 
CAROTENÓIDE USO  

Betacaroteno  Pró-vitamina. Não é primariamente usado 
como pigmentante. 

Beta-8’-apo-carotenenal Presente no citros, na alfafa e no cravo-de-
defunto ( Tageteserecta). 

Cantaxantina Pigmento natural vermelho, encontrado em 
algas, camarões e penas de aves. O produto 
sintético é usado para frangos de corte e para 
colorir penas de canários e outros pássaros. 
Dá cor intensa em ovos de poedeiras. 

Capsantina Corante e pigmentante. Capsicunannuun, 
pimentão-vermelho ou páprica. Sua cor varia 
de amarelo ao vermelho, dependendo da 
variedade do pimentão e a época da colheita 
e da concentração. 

Capsorrubina Igual a capsantina. Os dois usados em 
conjunto são bons pigmentantes de gema. 

Citranaxantina Corante amarelo dos citros. Não pigmentante. 
É adjuvante na pigmentação da gema.  

Criptoxantina Possui coloração amarela. Encontrada no 
milho amarelo, alfafa e cravo-de-defunto. Não 
é muito eficiente como pigmentante, porque, 
em parte, se transforma em vitamina A. 

Luteína Excelente pigmentante amarelo para frangos 
e gema de ovos. Presente no milho amarelo, 
farinha de glúten de milho, alfafa e cravo-de-
defunto. 

Licopeno Carotenóide vermelho, presente no tomate.  
Zeaxantina Carotenóide alaranjado, encontrado no milho 

amarelo, na farinha de glúten de milho e em 
menor quantidade no cravo- de-defunto. 

Fonte: Nunes (1998). 
 

 

Atividade pró-vitamínica  
 
 Além da capacidade pigmentante, é atribuída aos carotenóidesa atividade pró-vitamínica A. A 

ingestão de pró-vitamina A tem a vantagem de está ser apenas bioconvertida pelo organismo quando 

houver carência, evitando a hipervitaminose. Os carotenóides que possuem pelo menos um anel β-

ionona não substituto ligado a uma cadeia poliênica pode ser convertido em vitamina A. 

 A transformação dos carotenóides pró-vitamínicos em vitamina A (Figura 1) ocorre 

por clivagem central. No caso do  β-caroteno, a molécula de divide ao meio, formando duas 

moléculas de retinal, já nos demais carotenóides pró-vitamínicos A, ocorre formação de apenas uma 

molécula de retinol. Dos mais de 600 carotenóides identificados na natureza, cerca de 50 possuem 
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atividade pró-vitamínica (NASCIMENTO, 2006), dentre eles destacam-se os carotenos α,  β, γ- 

caroteno e algumas xantofilas, como a β- criptoxantina (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, 2004).  

 
Figura 1 - Transformação de β-caroteno em vitamina A 

Fonte: Nascimento (2006). 

 

 Os carotenóides compõem um grupo de compostos com estrutura insaturada de 

hidrocarbonetos terpênicos, e podem conter grupos de hidroxilas, carboxilas e carbonilas (SANCHO, 

2006).  

A estrutura básica dos carotenóides é formada pela união de unidades isoprenóides (C5) de 

cinco átomos de carbono, formando assim um tetraterpeno com 40 carbonos, com exceção da bixina 

e crocetina, que possuem menos de 40 átomos de carbono na sua cadeia. Alguns carotenóides 

podem apresentar um ou dois anéis β-ionona em sua extremidade (MORAIS, 2006). 

 

 

Cromóforos  
  

Os carotenóides possuem um sistema de duplas ligações conjugadas entre os carbonos que 

compõe o grupo cromóforos, que é responsável pela cor (MORAIS, 2006). São necessárias pelo 

menos sete ligações duplas conjugadas para que a cor seja produzida. O fitoeno e fitoflueno (Figura 

2) possuem três e cinco ligações duplas conjugadas, respectivamente, por isso são chamados de 

carotenóides incolores. Com o aumento do número das ligações, os carotenóides modificam as 

cores, devido ao deslocamento no espectro de absorção da molécula (MORAIS, 2006). 

De acordo com Ribeiro &Seravalli (2004) as duplas ligações podem ocorrer na forma cisou 

trans, sendo está última a mais encontrada na natureza. Quando todos os compostos encontram-se 

na forma trans, apresentam cor mais escura, concluindo assim que cores mais claras devem-se ao 

aumento do número de ligações cis.  
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Figura 2 - Estrutura do fitoeno e fitoflueno 

Fonte: Morais (2006).  

 

Classificação dos carotenóides  
 

Quanto aos aspectos nutricionais, classificam-se os carotenóides como pró-vitamínicos, ou 

seja, aqueles que possuem atividade pró-vitamina A, como o β-caroteno, β- criptoxantina ou 

carotenóides inativos, com apenas atividade antioxidante ou corante (MORAIS, 2006). 

Considerando apenas os aspectos químicos, os carotenóides se dividem em dois grupos: os 

que possuem apenas carbono e hidrogênio, que são chamados de carotenos (Figura 3) (PONSANO, 

2002; LEONARDO, 2007) e os carotenóides que possuem oxigênio em sua estrutura, denominados 

xantofilas (NASCIMENTO, 2006) que são os que têm verdadeira importância em termos de 

pigmentação (MATEOS, 1991). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Classificação dos carotenóides 

Fonte: Pontes &Llobet (1995). 
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De acordo com Morais (2006), esses dois grupos principais ainda podem ser subdivididos em 

outros sete grupos: 

- Hidrocarbonetos: Carotenóides que possuem apenas hidrogênio e carbono em sua estrutura. É 

representado por carotenos e licopeno. 

- Alcoóis: Carotenóides que possuem grupo hidroxila (OH-) ligado aos anéis de iononas da cadeia. 

Englobam as xantofilas, como a luteína, criptoxantina e zeaxantina.  

- Cetonas: São os carotenóides que possuem os grupos carbonila ligado aos anéis iononas. São a 

cantaxantina (4, 4’-diceto-β-caroteno), equinenona (4-ceto-β-caroteno) e astacina ( 3,3’,4,4’-tetraceto- 

β-caroteno). 

- Epóxidos: Constituem os carotenóides que possuem oxigênio entre carbonos formando ciclos. 

Pertence ao grupo das flavoxantinas. 

- Ácidos: São os carotenóides que apresentam grupo carboxila ligados na extremidade da cadeia 

carbônica, pois não possuem anéis ionona. São conhecidos como ácidos carotênicos, são as 

crocetinas, pigmento do açafrão.  

- Ésteres: Carotenóides que possuem grupo carboxil entre carbonos. Incluem os ésteres de ácido 

carotênicos, como a bixina que é o pigmento do urucum e os ésteres das xantofilas com ácidos 

graxos comuns.  

 
Biossíntese  
 

 A biossíntese dos carotenóides é padrão para todos os terpenóides. O ácido mevalônico é o 

primeiro precursor na bossíntese dos terpenóides, que após várias reações, formam ogeranil difosfato 

(10 carbonos), farnesil difosfato (15 carbonos) e geranil-geranil difosfato (20 carbonos) (VALDUGA et 

al., 2009).  

A partir da molécula de geranil-geranil difosfato é formado o fitoeno, sendo este o primeiro 

composto com 40 carbonos, ainda sem coloração. Ocorre dessaturação do fitoeno para formar 

fitoflueno, ζ-caroteno, neurosporeno e o licopeno (VALDUGA et al., 2009), (Figura 4).  
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Figura 4 - Estágios intermediários da biossíntese de carotenóides 

Fonte: Valduga et al., (2009). 

 

 Inicia-se o processo de ciclização, que pode ser a partir do neurosporeno ou licopeno (Figura 

5). No neurosporeno, a ciclização ocorre em uma das extremidades, formando o anel  β de β-

zeacaroteno ou o anel α de α-zeacaroteno. A partir da introdução de uma dupla ligação, β-

zeacaroteno e α-zeacaroteno são transformados em  γ-caroteno e δ–caroteno, respectivamente. Já o 

licopeno pode sofrer ciclização em uma das extremidades, formando também γ-caroteno e δ-

caroteno, estes sofrem ciclização na outra extremidade, formando respectivamente β-caroteno e α-

caroteno (VALDUGA et al., 2009). Depois de formados os carotenóides cíclicos ocorrem à introdução 

de substituintes, como a hidroxilas, originando as xantofilas (VALDUGA et al., 2009). 
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Figura 5- Ciclização dos carotenos acíclicos insaturados 

Fonte: Valduga et al., ( 2009). 

 

 Oxidação 
 

 Em virtude do grande número de duplas ligações conjugadas, os carotenóides sofrem 

oxidação com muita facilidade na presença de luz, calor ou compostos pró-oxidantes, promovendo a 

quebra dos pigmentos e perda da coloração (MORAIS, 2006). Isso ocorre devido à isomerização dos 

carotenóidestrans, que é a forma mais instável na natureza, para a forma cislevando a perda de cor e 

da atividade pró-vitamínica (OLIVEIRA, 2010).  A luteína, violaxantina e ζ- caroteno são os 

carotenóides que oxidam com maior facilidade (MORAIS, 2006).  

 Devido a essa facilidade em oxidar, alimentos ricos em xantofilas, as quais se deseja 

preservar na estocagem, devem ser adicionados antioxidante (NUNES, 1998).  

 

Principios ativos  
 

Cantaxantina 
 
 A cantaxantina (Figura 6) é um pigmento carotenóide vermelho encontrado na natureza em 

tecidos de diversas espécies de aves, como os flamingos, peixes, crustáceos, algas e fungos. Em 

conjunto com pigmento amarelo, a cantaxantina tem por objetivo intensificar a cor da gema 

atendendo a demanda do mercado por gemas laranja-dourada. Na pigmentação de peixes e 

salmonídeos, a cantaxantina é fornecida na alimentação para conferir uma coloração desejável na 

carne (SHIANG, 2006). 

  



164 

 

 
 

Figura 6 - Estrutura da cantaxantina 

Fonte: Shiang (2006). 

 

Licopeno  
 
 Licopeno é um pigmento lipossolúvel de cor avermelhada, que compõe os mais de 600 

carotenóides existentes (Figura 7), encontrado em número limitado de alimentos de cor vermelha, 

como tomate, goiaba, melancia, mamão e pitanga. Por ser precursor na síntese de β-caroteno, o 

licopeno pode ser encontrado em plantas que contenha β-caroteno, embora geralmente em 

concentrações muito baixas. O licopeno é pouco usado como corante, porque é um pigmento caro e 

muito propenso a degradação oxidativa (MORTENSEN, 2006). 

 
Figura 7 - Estrutura do licopeno  

Fonte: Carvalho (2007).  

 

Astaxantina 
 
 A astaxantina (Figura 8) é um carotenóide distribuído em grande escala na natureza, 

encontrado como pigmentante em crustáceos (lagosta e camarão), peixes (salmão e truta), pássaros 

(flamingos) e microrganismos (levedura Phaffiarhodozyma e a alga Haematococcuspluvialis). Na 

criação de trutas e salmão em cativeiros, o seu uso é de fundamental importância, pois proporciona a 

pigmentação característica das espécies (MORIEL, 2004). Em animais aquáticos, a astaxantina é o 

pigmento carotenóide vermelho mais abundante. 

A astaxantina é biossintetizada por fitoplânctons ou microalgas. As microalgas são 

consumidas pelo zooplâncton, insetos e crustáceos que por sua vez são ingeridos por peixes que 

acumulam astaxantina. 
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 Dentre as algas que sintetizam astaxantina, estão a alga marinha Agrobacteriumaurantiacumi 

e as algas verdes Haematococcuspluvialis e Chlorellazofingiensis, sendo que a 

Haematococcuspluvialisacumula mais de  4% da astaxantina encontrada na natureza. 

 

 
 

Figura 8 - Estrutura da astaxantina 

Fonte: Valduga et al., ( 2009).  

 

Luteína  
 
  A luteína (Figura 9) é um carotenóide muito comum, pertencente à classe das xantofilas de 

coloração amarela. Comercialmente é encontrada no cravo-de-defunto (Tagetes erecta), esterificada 

com ácidos graxos. Naturalmente, a luteína é encontrada no milho, hortaliças verdes e também na 

calêndula (MORTENSEN, 2006). Juntamente com a zeaxantina, a luteína é muito utilizada na 

alimentação de aves para pigmentação da carcaça de frangos e gema de ovos (PONTES & LLOBET, 

1995). 

 

 
Figura 9 - Estrutura da luteína  

Fonte: Carvalho (2007).  

 
Zeaxantina 

 

Zeaxantina pertence ao grupo das xantofilas e são encontrados na gema do ovo, milho, flores 

do cravo-de-defunto (Tageteserecta), frutas como laranja e pêssego (FAO, 2004). 

Dentre os pigmentos presentes na natureza, a zeaxantina (Figura 10)é um dos mais comuns, 

representando 30% do total de pigmentos do milho e do glúten de milho (LARIER & LECLERCQ, 

1992).   
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Figura 10 - Estrutura da zeaxantina 

Fonte: Valduga et al., ( 2009).  

 

Citranaxantina 
 

A citranaxantina (Figura 11) é um ceto-carotenóide de cor amarelo-amarronzado ou castanho 

claro, encontrado em algumas frutas cítricas, existindo também em forma de concentrado comercial. 

Possui uma regular eficiência na pigmentação da gema de ovo, mas não para a pele do frango 

(PONTES &LLOBET, 1995). 

 
Figura 11 - Estrutura da citranaxantina– (EFSA, 2006) 

 
Bixina 
 
 A bixina é o pigmento amarelo-avermelhado encontrado em maior concentração na semente 

da planta do urucum (Bixaorellana L.), compreendendo mais de 80% dos carotenóides totais.  A partir 

da bixina (Figura 12) são obtidos os demais pigmentantes do urucum, como a norbixina (lipossolúvel) 

e o sal de norbixina (hidrossolúvel) (RIBEIRO & SERAVALLI, 2004).   

 

 
Figura 12 – Estrutura da bixina e norbixina 

Fonte: Tochinni& Mercadante (2001). 
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A estrutura molecular da bixina e norbixina é formada por várias ligações duplas conjugadas, 

o que faz com que estas se tornem reativas e instáveis a fatores como temperatura, luz e dióxido de 

enxofre. A bixina é sensível ao pH, havendo mudança de cor amarelo-alaranjado para rosa claro em 

pH ácido, pórem este não altera a estabilidade da cor (LAURO, 1991). Ao contrário da bixina, a 

norbixina apresenta estabilidade à luz, calor e variação de pH . 

Na indústria de alimentos, a bixina é usada para dar cor a queijos, margarinas e manteigas, 

além de maionese e sorvetes, já em rações, a bixina é usada para aspecto rosado às carnes de aves 

e cor amarelo ouro à gema do ovo (SILVA, 2001).  

 
Capsantina 
 

A capsantina (Figura 13) ocorre naturalmente junto com outras xantofilas (luteína e 

zeaxantina) e β-caroteno no pimentão vermelho Capsiumannuum.  Para pigmentação da gema de 

poedeiras tem se usado um nível de 16mg/kg de alimento, atingindo o número 13 no leque 

colorimétrico. A capacidade de coloração da capsantina em relação à cantaxantina é dado como 1:2.  

Para o uso prático em rações animais, a capsantina não está disponível como substância pura, mas 

apenas na forma de extrato de páprica (EFSA, 2006). 

 

 
Figura 13 - Estrutura da capsantina 

Fonte: ESFA (2006).  

 
Curcumina 
 
 O rizoma seco e pulverizado da Curcuma longa L., planta pertencente à família 

Zingiberaceae, dá origem ao pó comercial da cúrcuma (Figura 14), com coloração variando do laranja 

ao amarelo e, o seu principal cromóforo é a curcumina (SILVA, 2001).  

 Na indústria alimentícia, a curcumina é destinada a produtos liofilizados como bebidas, 

sorvetes e pudins, e quando associada à bixina tem por objetivo colorir a gema de ovos na produção 

avícola (GUIMARÃES, 1996). 
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Figura 14 - Estrutura da curcumina 

Fonte: Filho et al., (2000). 

 

Fontes de pigmentantes naturais  
 

As fontes de pigmentos carotenóides podem ser naturais, como, por exemplo, as do milho e 

do pimentão vermelho e sintéticas, tais como a cantaxantina 10% (pigmento vermelho) e o etil -éster-

β- apo-8-caroteno (pigmento amarelo) (GARCIA et al., 2002). 

Dentre os alimentos ricos em pigmentos naturais estão a alfafa, urucum, páprica, a farinha de 

glúten de milho amarelo e o próprio milho amarelo. Na tabela 2 encontram-se as principais xantofilas 

presentes na natureza. 

 

Tabela 2: Principais xantofilas e sua presença na natureza 

XANTOFILAS PRESENÇA NA NATUREZA 

Luteína Alfafa, milho 

Zeaxantina Milho, glúten de milho 

Cantaxantina Algas 

Capsantina Páprica 

Astaxantina Crustáceos 

Bixina Urucum 

Fonte: Adaptado de Coello (1993). 

 

Urucum 
 
 O urucuzeiro é uma planta da América do Sul e seu nome tem origem na palavra tupi "uru-

ku", que significa "vermelho" (CORLETT, 2007). O extrato de urucum é conhecido como um dos mais 

antigos corantes (COLLINS, 1992), e dentre os naturais é um dos mais utilizados (MERCADANTE, 

2001). 
  O teor de pigmentos presente na semente de urucum é influenciado por diversos fatores, 

como a variedade da cultura, tipo de solo e o clima. Dessa forma é possível encontrar semente com 

menos de 1% de bixina ou com mais de 4% de bixina (CARVALHO & HEIN, 1989).  

Dentre as variadas finalidades do extrato de urucum, uma de grande importância é o uso do 

grão triturado nas rações de aves (ALVES, 2005). Segundo Silva et al. ( 2000), uma dose de 1% de 

urucum é suficiente para produção de uma gema pigmentada. Em países onde o uso de corantes 
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artificiais foram proibidos, como por exemplo, a Itália, o urucum era utilizado como pigmentante 

natural na alimentação de poedeiras, com o objetivo de dar coloração à gema do ovo (SILVA et al., 

2000).  

Analisando vários níveis de adição de urucum em rações cuja fonte principal de energia era o 

sorgo, comparadas com uma ração controle positiva com milho, Silva et al., (2000)observaram que a 

adição de 0,1% de extrato de urucum na ração de poedeiras com 40% de sorgo resultou em 

pigmentação da gema dos ovos similar à obtida com rações contendo milho. Estes resultados foram 

confirmados por Queiroz (2006), em que o mesmo obteve resultados positivos na avaliação dos 

efeitos da adição de diferentes níveis de farelo de urucum na dieta de poedeiras comerciais, sob a 

análise da intensidade da pigmentação dos ovos, concluindo que a inclusão de até 3% de farelo de 

urucum proporciona coloração adequada a gemas dos ovos. 

 

 

Páprica 
 

O extrato de páprica, obtido a partir das sementes secas e moídas, consiste principalmente 

de dois carotenóides, a capsantina e capsorubina. Estes pigmentos são solúveis em óleo e 

proporcionam um tom laranja-avermelhado dependendo da concentração utilizada.  

 Moreno (2007) verificou que a substituição do milho pelo sorgo de baixo tanino, com a adição 

do extrato de páprica, proporcionou pigmentação à gema igual às dietas a base de milho, mostrando 

a sua eficiência como pigmentante.  

 

Fontes de pigmentantes sintéticos  
 
Cantaxantina 
 

A produção comercial da cantaxantina sintética teve início com Hoffman La Roche sob o 

nome comercial CarophyllRed em 1964, para coloração de alimentos e rações. Outro fabricante, 

grupo BASF também produziu cantaxantina sintética sob o nome comercial Lucanthin ® Red 

(SHIANG, 2006).  

 Estudos mostraram que com a inclusão de 60 ppm de cantaxantina (princípio ativo), atingiu-

se  a cor de 14,3 do leque calorímetro aos 43 dias de inclusão do pigmento na dieta de aves 

(GARCIA et al., 2002).  

 A absorção da cantaxantina é feita pelo intestino delgado e depois é transportada através do 

sangue para o fígado. No fígado parte da cantaxantina passa por mudanças metabólicas se 

transformando em precursor de vitamina A (EFSA, 2006). A outra parte que permanece inalterada é 

transportada pelas lipoproteínas através do sangue para os locais de deposição. Menos de 40% da 

cantaxantina na dieta é depositada na gema do ovo, enquanto que a deposição nos tecidos do corpo 

é inferior a 10% (EFSA, 2006).  

 

Capsantina 
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Em estudo, com poedeiras, EFSA,(2006), confirmaram o aumento linear na coloração da 

gema do ovo através da adição de capsantina na dieta na forma de óleo de oleorresinas de páprica. 

Observou ser necessário fornecer capsantina em concentrações duas a três maiores do que a 

cantaxantina para alcançar a mesma coloração da gema, quando medida pelo leque colorimétrico 

Roche Yolk Color Fan (RYCF). Para conseguir uma cor de gema de ovo 12/13 é necessário fornecer 

de 8 a 16mg de carotenóides totais de oleorresinas de páprica em dieta a base de milho e farelo de 

soja.  

 

Utilização de pigmentos e corantes na produção animal 
 
Avicultura 
 

Dentre as características sensoriais, a cor é um dos mais importantes indicadores de 

qualidade e exerce papel fundamental na aceitação dos alimentos pelos consumidores (PEREIRA et 

al., 2001).  

A pigmentação da gema é considerada uma das características organolépticas mais 

importantes na avaliação da qualidade dos ovos (HERNÁNDEZ et al., 2001). Gemas amarelo-

alaranjada e frangos com pele bem pigmentada são os preferidos pelos consumidores (BISCARO & 

CANNIATTI-BRAZACA, 2006), uma vez que associam a cor das gemas à quantidade de vitaminas 

(GARCIA et al., 2002; OLIVEIRA, 1996), e a coloração do frango in natura à produtos frescos e de 

qualidade ( FONTANA, 2003). 

 Produtos que no momento da compra apresentam cores intensas e uniformes são os 

preferidos, pois são julgados mais saudáveis e nutritivos, produzidos dentro dos padrões de 

qualidade, ao passo que alimentos de cores pálidas são rejeitados pela aparência, pois geram algum 

tipo de desconfiança (NYS, 2000; PONSANO et al., 2002). 

Na nutrição de aves, os carotenóides são de grande importância, pois são essas substâncias 

o principal grupo de compostos responsável pela pigmentação da pele e da gema dos ovos 

(BORNSTEIN &  BARTOV, 1966; GRAU & WILSON, 1964).Como não podem ser sintetizados pelas 

aves, esses pigmentantes devem ser adicionados na dieta para serem absorvidos e metabolizados 

(SCHIEDT, 1987; BLANCH, 1999; NUNES, 1998; ARAYA et al., 1997; BRAZ et al., 2007). 

Uma dieta formulada com alimentos que contenham carotenóides ou fontes suplementares 

ricas em carotenóides, vai determinar a intensidade da pigmentação da gema do ovo (JIANG et al., 

1994), à medida que as aves consumirem alimentos ricos em pigmentos carotenóides, maior será a 

deposição desses pigmentos nas gemas e a intensidade da sua coloração ( CURVELO et al., 2009).  

A coloração da gema do ovo vai depender da quantidade de xantofilas, principalmente 

cantaxantina, que vai ser absorvida pelas aves que se alimentem de ração ou milho (GARCIA et al, 

2002). 

Quando o sorgo e o trigo substituem parcial ou totalmente o milho da ração (ENGLERT, 

1987) ou ainda quando a principal fonte energética é pobre em pigmentantes, como mandioca e 

sorgo, os pigmentantes devem ser adicionados às rações das aves, em virtude da preferência do 

mercado por ovos e frangos pigmentados, embora isso não tenha significado quanto ao valor nutritivo 

(GARCIA et al., 2002).  
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As aves domésticas absorvem e armazenam os pigmentos carotenóides com muita eficiência, 

fixando-os na carcaça ou transferindo para a gema do ovo. O armazenamento de pigmentos obedece 

a uma ordem de entrada e saída dos tecidos, de forma, que as frangas depositam primeiro no tecido 

subcutâneo, depois no bico e por fim nos tarsos. Quando tem início a postura, ocorre transferência 

dos pigmentos para o ovário e deste para a gema (NUNES, 1998). 

 

Relação entre Dieta e Concentração da Coloração de Ovos e Tecidos  
 

 A eficiência da pigmentação dos carotenóides depende da sua absorção, transporte no 

sangue, excreção, taxa de deposição nos tecidos alvos e de conversão do montante total de 

pigmentos e principalmente da proporção de carotenóides amarelos e vermelhos ingeridos (EFSA, 

2006). Os baixos níveis de pigmentos vermelhos adicionados à dieta com níveis elevados de 

pigmentos amarelo, resultam em uma cor da gema mais intensa (GROOTE, 1970), ao passo que a 

suplementação de uma dieta com base fraca de cor amarela, com elevado nível de cantaxantina 

(vermelho), resultam em ovos off-colours, ou seja, ovos com cor desbotada. Portanto, a fim de 

alcançar a cor desejada da gema, a adição de pigmentos para uma dieta deve levar em conta o 

conteúdo original de xantofilas naturais (SEEMANN, 1997), como a luteína ou zeaxantina.  

 As interações entre pigmentos amarelos e vermelhos resultam em uma diminuição da 

eficiência da coloração com níveis crescentes de ambos os pigmentos (HERNANDEZ et al., 2001, 

EFSA, 2006). Por outro lado, completando pigmentos vermelhos a dietas com níveis elevados de 

pigmentos amarelos ocorre melhora da pigmentação vermelha (EFSA, 2006). 

 De acordo com Grashorn et al., (2001), os efeitos dos níveis de utilização de cantaxantina, 

em dietas para galinhas poedeiras, na coloração de ovos frescos e cozidos têm sido investigada 

(Tabela 3), pois quando em água fervente, a pontuação no leque colorimétrico para a cor da gema de 

ovos diminui em pelo menos uma unidade, devendo assim essa perda ser compensada pelo 

fornecimento de uma quantidade adicional de pigmentos amarelo e vermelho  (2 - 4 mg/ kg de 

alimento completo) para fornecer os pigmentos da coloração desejada das gemas.  

 

Tabela 3 - Efeito dos níveis de cantaxantina na dieta sobre a coloração da gema de ovos 

frescos medido com o RYCF 

Fonte: (Grashorn et al., 2001).  

 

PIGMENTO VERMELHO 
Cantaxantina 

(in mg/kg alimento) 

PIGMENTO AMARELO 
Ácido éster carotenóide 

(in mg/kg alimento) 

RYCF 

Ovos 
frescos  

Ovos 
cozidos 

0,5 4,0 6 5 

1,0 4,0 8 7 

2,0 4,0 10 8 

4,0 4,0 12 10 

8,0 4,0 14 13 
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Pigmentação da gema do ovo 
 

Métodos de avaliação  
  
 De acordo com Mateos (1991), não há um método ideal para classificar a pigmentação da 

gema. Alguns métodos são utilizados, porém o abanico colorimétrico é o mais prático. 

- Abanico colorimétrico: A cor da gema é comparada com as folhas de um leque que varia de 1 a 15.  

- Método de A.O.A.C.: Método colorimétrico, baseado na extração dos pigmentos da gema do ovo 

com acetona e posterior medição da absorção de luz a 450 mícrons. O conteúdo de xantofilas é 

estimado usando uma curva padrão. 

- Método NEPA: Também é um método colorimétrico de extração dos pigmentos da gema do ovo e 

compara-se com uma série de soluções padrão de dicromato de potássio. As soluções recebem valor 

de 1 a 10.  

- Reflectômetro IDL: Mede-se a luz refletida na superfície da gema. Mede-se o comprimento de onda 

dominante e o valor da excitação. Exige equipamento de alto custo.  

 

Fisiologia e Metabolismo  

 
 De acordo com Mateos (1991), para que uma xantofila tenha poder pigmentante é necessário 

que ela  passe por quatro fases sucessivas: ser absorvida, transportada, não sofrer alterações 

metabólicas e ser incorporada no tecido alvo. As xantofilas são substâncias lipídicas e seu 

metabolismo é similar ao da gordura, sendo absorvida na forma de micelas, de quatro a oito horas 

após a ingestão.  

 

 

Fatores que Influenciam a Pigmentação 
 

Composição dos Alimentos   

  

 - Gorduras: a absorção de xantofilas e a pigmentação são melhoradas quando é adicionada 

gordura a ração. Em geral, a influência positiva é maior quando se adiciona gordura saturada, em 

virtude de as insaturadas serem mais susceptíveis à peroxidação, afetando assim o poder 

pigmentante das xantofilas.  

 - Cálcio: excesso de cálcio pode prejudicar a pigmentação. Um nível de 3% de cálcio pode 

deprimir em uma unidade a pigmentação da gema do ovo na escala YCF (MATEOS, 1991). 

- Antioxidantes: vitamina E e outros antioxidantes estabilizam as xantofilas fazendo com que 

estas conservem melhor a capacidade pigmentante. Seus efeitos são mais notados no verão e 

quando se adiciona ao alimento gordura insaturada (MATEOS, 1991).  

- Vitamina A: excesso de vitamina A (> 25 000 UI) diminuem a cor da gema (MATEOS, 1991).  

 

Genética 
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De acordo com Pontes &Llobet (1995), a genética das aves tem influência decisiva no que se 

refere à pigmentação de sua pele. Há espécies que possuem pele branca, a exemplo da Sussex e 

Dorking e outras que possuem a pele amarela, como a Leghorn, RhodeIsland, White Rock, ou seja, 

as raças de pele branca, não podem depositar na sua pele nem em seus tarsos as xantofilas 

recebidas da alimentação, ao passo que as de pele amarela poderão, dependendo da concentração 

presente na ração.  

 

Estado Sanitário  

 

 Numerosas enfermidades afetam negativamente a pigmentação dos ovos e dos frangos. 

Ocorre a diminuição da capacidade de absorção dos pigmentos presente no alimento através da 

mucosa intestinal, devido às lesões (PONTES & LLOBET,1995). 

 

Armazenamento dos Alimentos  

 

 Um dos aspectos mais importantes que influenciam no conteúdo de xantofilas dos alimentos 

é o armazenamento. Existem três fatores que influenciam a perda de xantofilas durante o 

armazenamento: a duração deste, temperatura e umidade do produto. Pode ser observado na 

(Tabela 4) abaixo a perda de carotenóide no milho, embora isso possa ocorrer com outros alimentos. 

Observa-se que as perdas são maiores quanto maior a umidade do grão, e quanto maior o tempo de 

armazenamento a temperaturas mais elevadas (PONTES E LLOBET, 1995).  

 

Tabela 4 - Perdas de conteúdo de carotenóide totais do milho armazenado em diferentes condições 

Fonte: Pontes e Llobet (1995). 

  

 

 

Piscicultura  
 

A alta qualidade de produtos na aquicultura deve cumprir vários requisitos apreciados pelos 

consumidores, incluindo a cor adequada, que está entre os mais importantes parâmetros de 

qualidade dos peixes no mercado. A cor é a primeira característica percebida e é um critério de 

Umidade 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo de armazenamento em meses 

04 12 

  % de perdas 

11 25 13,0 53,2 

7 14,7 23,0 

3 25 6,8 28,9 

7 9,4 17,2 
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seleção determinante, diretamente relacionadas com a posterior aceitação ou rejeição do produto 

(SHAHIDI et al., 1998). 

O uso de carotenóides na alimentação de peixes é importante devido à coloração vermelha, 

amarela e rosa que eles dão à pele e carne (LATSCHA, 1990). A astaxantina é um dos 

caronotenóides mais eficientes na pigmentação, existente em diversos organismos aquáticos. 

 

Peixes Ornamentais  
 

Os peixes ornamentais são caracterizados pela grande diversidade e padrões de cores, e seu 

sucesso no comércio de ornamentais é dependente das suas cores vibrantes (SINHA & ASIMI, 2007). 

A criação de peixes ornamentais é uma das indústrias mais importantes nos últimos tempos. Em 

alguns países eles são referidos como jóias de vida, devido à sua forma, cor e comportamento. Eles 

são pacíficos, geralmente pequenos, possuem cor atraente e podem ser acomodados em espaços 

confinados (MANDAL, et al., 2010).  

A cor da pele dos peixes ornamentais é uma característica importante que afeta o preço de 

mercado (GOUVEIA & REMA, 2005). A pigmentação laranja-avermelhada da pele da variedade do 

goldfishOrandaRed, por exemplo, é fator desejável e essencial de vendas para os produtores e 

consumidores (WALLAT et al., 2005), peixes desbotados não chamam a atenção do consumidor 

(MANDAL, et al., 2010).  

Nas espécies carpa Koi (Cyprinuscarpio) e goldfish (Carassiusauratus), buscam-se alcançar 

níveis elevados de pigmentação da pele, que juntamente com a forma do corpo, forma da nadadeira 

e tamanho do corpo, são os mais importantes critérios de qualidade de informação do respectivo 

valor de mercado (PARIPATANANONT et al., 1999).  

Um dos maiores desafios da indústria de peixes ornamentais é reproduzir a cor natural dos 

peixes em cativeiro. Vários produtos já foram testados, mas nenhum é tão eficaz como pigmentos 

carotenóides. A astaxantina mostrou ser um carotenóide promissor, melhorando acentuadamente as 

cores na maioria das espécies de peixes coloridos (GUPTA et al., 2007). 

Os carotenóides são a principal fonte de pigmentação em peixes ornamentais e tropicais, 

responsável por várias espécies relacionadas com as cores amarelo, vermelho e afins. Normalmente 

estes são obtidos através de organismos que contenham carotenóides na sua cadeia alimentar 

aquática, mais ingredientes comerciais, como milho, farelo de glúten de milho e alfafa, que são 

usados como fonte de carotenóides.  

 

 

Considerações Finais  
 
 Buscando atender as necessidades do mercado consumidor, pode-se concluir que a 

suplementação de pigmentos carotenóides na dieta de aves e peixes é de fundamental importância, 

em virtude da capacidade de coloração, não apenas do alimento que está sendo fornecido, 

influenciando assim no consumo dos animais, mas também em função da capacidade de deposição 

nos tecidos corporais e gema de ovos. Assim, torna-se possível substituir um ingrediente mais caro, 

que possua níveis elevados de pigmentos, por outro ingrediente mais barato com menores níveis de 
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pigmentantes, como por exemplo, milho por sorgo, desde que haja suplementação de pigmentos 

carotenóides, sem que haja comprometimento na produção.  

 O uso de pigmentos comerciais é uma opção como forma de intensificar a cor da carcaça dos 

animais, proporcionando as cores que esses animais adquiririam caso fossem criados em seu 

ambiente natural, mas devido ao sistema de criação, torna-se impossível adquiri-los, senão pela 

adição na sua dieta.  
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   Introdução 

 

A ovinocultura no Brasil possui uma tecnologia disponível relativamente baixa, quando 

comparada a de outras espécies de cadeias produtivas mais organizadas, como frangos e suínos 

(McMANUS et al., 2007).  

O rebanho nacional de ovinos conta com cerca de 18,6 milhões de cabeças, representando 

aproximadamente 1,5% do efetivo mundial, concentrando-se, sobretudo nas regiões Sul (54,4%) e 

Nordeste (38,7%) e em uma região emergente formada pelos Estados de Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (COUTO, 2001). 

Dentre as carnes de ovinos, a de cordeiro é mais apreciada pelo consumidor (BORGES e 

SILVA, 2002), por apresentar carne de melhor qualidade além de maiores rendimentos de carcaça e 

eficiência de produção, em conseqüência de sua alta velocidade de crescimento (BUENO et al., 

2000). Entretanto, dentro do contexto da ovinocultura, a FAPEC/SEBRAE (2006) classifica os animais 

para abate da seguinte forma:  

 
Cordeiro: Animais de 3 a 6 meses de idade. São os preferidos pelos gourmets por terem ossos finos, 

peso vivo entre 15 e 25 Kg e rendimento de carcaça entre 40 e 50%. Sua carne é rosada e lisa, 

apresentando-se bem enxuta (± 22% gordura), e sua gordura é branca. Pode-se considerar como 

subclasse o cordeiro 47 mamão (abatido ao desmame). Os cordeiros representam a principal classe 

ou categoria dos animais abatidos devido às qualidades acima, mas também por ser mais estudados, 

terem melhor aceitação popular, melhores carcaças e apresentarem o melhor custo benefício. 

 

Borrego: Animais com 1 a 1,5 anos. Tem ossatura mais desenvolvida, o que contribui para que seu 

rendimento caia para 38 a 43%. Seu peso vivo está entre 30 e 50 Kg. Sua carne é mais vermelha que 

                                                 
25 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias – CCA – UFES. E-mail: 
chacharangel@hotmail.com  
26 Professor do Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias, CCA-UFES, Alto Universitário, Alegre-ES, CEP 
29500-000. E-mail: jrstradiotti@terra.com.br; 
27 Professor Visitante Nacional Sênior do Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias, CCA/UFES, Alto 
Universitário, Alegre-ES, CEP 29500-000. Bolsista da CAPES. E-mail: acoser1@yahoo.com.br 
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a anterior e com aproximadamente 35% de gordura na carcaça. Sua aceitação pelo consumidor ainda 

é boa devida, em grande, parte ao maior peso final ao abate em relação aos cordeiros (transporte, 

comercialização, etc.). 

 

 

Ovelha: Geralmente de animais com idade avançada. É uma carcaça maior, com ossos mais 

pesados, excessiva cobertura de gordura, musculatura rígida e com baixa palatabilidade. Carne de 

coloração vermelho bem escuro. Seu rendimento de carcaça é de 40%. Por tudo isto, é mais 

consumida na propriedade ou por consumidores menos exigentes. 

 

Carneiro: São todos os machos que não se servem mais à reprodução. Têm baixo valor comercial, 

musculatura bem escura, ossos mais pesados e excessiva cobertura de gordura. Esta última confere-

lhe um sabor peculiar, provocando a necessidade da comercialização beneficiada (charques, 

guisado, carneiro no buraco, embutidos, defumados ou lingüiças). 

 

Capão: Por serem machos adultos, apresentam-se com maiores pesos (45 a 50 Kg de PV) e o 

rendimento médio é de 41%. Carne vermelha intensa e com maior teor de gordura de cobertura,  

chegando a ser excessiva. Talvez, sua vantagem sobre os borregos seja seu rendimento de carcaça, 

que pode ultrapassar 44%, embora devido, em boa parte, à maior deposição de gordura, fato que 

limita a aceitação pelo consumidor. 

 

O consumo de carne ovina no país ainda é muito pequeno, quando comparamos com ás 

demais carnes. De acordo com Silva Sobrinho (2001), o consumo per capita de carne ovina no Brasil 

não ultrapassa os 30 g/habitante/ano, sendo mais elevado no Estado do Rio Grande do Sul. No 

entanto, um dos fatores que mais limita a expansão e consolidação do mercado dessa carne no Brasil 

é a qualidade das carcaças produzidas, sendo fundamental a padronização das mesmas em função 

de tamanho, percentual de músculos, cobertura de gordura subcutânea e teor de gordura adequado 

ao mercado (Bueno et al., 2000; Siqueira et al. 2001). 

O mercado nacional é abastecido, principalmente com carne ovina provenientes de animais 

velhos com baixa qualidade de carcaça, o que exerce influência inibitória sobre o seu consumo, 

gerando tabus alimentares entre os consumidores (Almeida Júnior et al.,2004). Diante desses fatores, 

a produção de cordeiros assume um importante papel, disponibilizando carne com características 

quanti-qualitativas de melhor qualidade. Assim, objetiva-se, com esta revisão, avaliar a produção de 

cordeiros, levando em consideração dois tipos de terminação, em pastagem com uso de creep 

feeding, e em confinamento, observando os ganhos médios diários obtidos pelos animais, de forma 

que o desempenho possa diminuir o tempo de abate dos mesmos, além de avaliar as características 

da carne, no que se refere à quantidade de gordura e maciez. 

 

Histórico da ovinocultura  
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A ovinocultura é uma atividade típica das regiões Nordeste e Sul do Brasil. De acordo com 

Barbosa (2005), a atividade na região nordestina é desenvolvida principalmente em pequenas 

criações direcionadas, na maioria das vezes, apenas para a subsistência.  Nesta região, a cadeia 

produtiva da ovinocultura, a partir dos produtos carne e pele, assumem um importante papel social, 

viabilizando a manutenção dos pequenos e médios produtores rurais, gerando emprego e fixando o 

trabalhador no campo (FERNANDES e OLIVEIRA, 2001).   

 

Simplício (2001) considerou ser o Brasil um país que possuía atributos necessários, tanto 

para atender o mercado interno, quanto o mercado externo, porém, os animais apresentavam, de 

acordo com Silva Sobrinho (2001), índices zootécnicos bastante precários, com baixos valores de 

produção e baixa regularidade de oferta e, como consequência, qualidade insatisfatória de seus 

produtos. 

O mercado da carne ovina tem apresentado um crescimento satisfatório tanto em termos de 

produção, quanto na formalização da produção e no consumo, com tendências positivas e 

expectativas animadoras para todo o segmento (ZIGUERT et al., 2011).  Segundo estimativas da 

FAO (2007), o Brasil produziu em torno de 117 mil toneladas de carne ovina em 2006, com consumo 

de aproximadamente 124,1 mil toneladas nesse mesmo ano. Dessa forma, o volume importado de 

produtos cárneos ovinos manteve crescimento regular e firme desde 2004, atingindo 7,79 mil 

toneladas em 2007, valor 8,6% superior ao do ano anterior (Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, 2008). Neste contexto, têm-se observado altas taxas de expansão da 

ovinocultura, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Dados do IBGE (2007), já 

apontavam acréscimos no efetivo do rebanho de 75,92 e 39,94% para as duas regiões, 

respectivamente, no período de 1995 a 2006. Nessas regiões, por sua vez, o custo de terras é 

elevado, o que exige uma intensificação da produção para encurtar o ciclo produtivo e viabilizar o 

negócio. 

 

     

  Características de algumas raças produtoras de carne  
 

Raça Santa Inês 
 

Raça originária do Brasil, provenientes do cruzamento de carneiros da raça Bergamácia 

sobre ovelhas Morada Nova e Crioulas, resultando em animais com aptidões para carne e pele 

(SILVA SOBRINHO, 1997) 

De acordo com Silva Sobrinho (2001), Santa Inês são ovinos deslanados, de grande porte, 

mochos, com pelagem variada. Os machos possuem peso médio entre de 90 a 100 Kg, e as fêmeas 

possuem peso médio entre 60 a 70 Kg. No entanto, esses animais esses animais apresentam 

carcaças inferiores quando comparados com raças lanadas, e apresentam baixo ganho médio diário 

(GMD) (BARROS et al., 2005; MALHADO et al.,2009). 

Santa Inês é uma raça bastante utilizada em cruzamentos industriais, pois são animais que 

não apresentam sazonalidade reprodutiva (SASA et al., 2002), entretanto, apresentam um ritmo de 
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crescimento menor (FURUCHO-GARCIA, et al., 2004) e inferior conformação de carcaça, quando são 

comparadas com raças lanadas produtoras de carne (BONAGURIO et al., 2003). 

. 

 Ile de France 

 

De acordo com Cunha et al. (2000) a raça Ile de France apresenta animais que atingem alto 

peso quando adultos, e excelentes ganho de peso nos animais jovens. 

 

Animais Ile de France apresentam características favoráveis para serem utilizados em 

cruzamentos industriais, pois apresentam altos valores de peso ao nascer e ao desmame, chegando 

a 4,65 e 21,95 respectivamente, além de apresentarem cordeiros com elevado ganho de peso após o 

desmame, segundo Roda et al. (1993).  Além dessas características, Silva Sobrinho (2001) cita que 

animais Ile de France apresentam alta fertilidade e altos índices de prolificidade. 

 
 
Suffolk 
 

 

Raça de origem britânica, muito explorada segundo Bueno et al. (2000) para produção de 

cordeiros puros ou mestiços para abate. 

As fêmeas desta raça são poliéstricas estacionais, apresentando baixa ocorrência de cios nos 

meses de setembro a dezembro (primavera) e máxima atividade reprodutiva durante o outono e 

inverno, na região Sudeste do Brasil (RODRIGUES et al., 2007). 

Bueno et al. (2000) verificaram em seus trabalhos, com relação ao desempenho, que cordeiros 

não- castrados apresentaram ganho médio diário (GMD) de 252 g, terminados em confinamento. 

Esses mesmos autores também verificaram que, à medida que a idade dos animais aumentava, 

ocorria um aumento proporcional em relação aos rendimentos de carcaça quente, de carcaça fria e 

da área de olho de lombo. Porém, à  medida que se aumentou a idade de abate, ocorreu diminuição 

dos rendimentos dos cortes cárneos mais nobres (traseiro), além de aumento de gordura na carcaça. 

 

Raça Texel  
 

A raça Texel apresenta alta prolificidade, precocidade, conformação corporal e boas 

características de carcaça com menor teor de gordura (FURUCHO-GARCIA et al., 2003). 

Segundo Bonagurio et al. (2003) carcaças obtidas de cruzamentos com animais da raça 

Texel podem apresentar pouca gordura de cobertura da carcaça. Animais são precoces, pois em 

condições de pastagem, os cordeiros machos têm ganhos de peso médio diário de 300 g e as 

fêmeas de 275 g , entre os 30 e 90 dias. Os machos, aos 70 dias de idade atingem 27 Kg e as 

fêmeas 23 Kg.  

 
 



185 

  Raça Dorper 
 

Raça originaria da África do Sul, segundo Barros et al. (2005) e Malhado et.al. (2009). Foi 

originada à  partir do cruzamento entre a Dorset e a Black Head Persian, denominada no Brasil de 

Somalis Brasileira. 

O Dorper foi desenvolvido com o objetivo de criar animais para produção de carne, com 

adaptação ao clima semi-árido, com uma carcaça aceitável, segundo Milne (2000), além de possuir 

resistência à  temperaturas altas, ter uma boa conversão alimentar e um desempenho reprodutivo 

satisfatório. 

De acordo com Souza e Leite (2000), os animais Dorper apresentam um crescimento 

acelerado, carcaça de boa conformação, precocidade sexual, sobrevivência das crias de 90 % e 

rendimentos de carcaça de 48,8 % a 52,6% e prolificidade de 1,4. 

 

O cordeiro 
 
Crescimentos dos cordeiros 

 

O leite é a principal fonte de nutrientes dos cordeiros ao nascer. De acordo com Faria (1997) 

a variação no crescimento dos cordeiros em 75% está ligada à quantidade de leite ingerida no 

primeiro mês de vida. Portanto, uma alimentação adequada das ovelhas garante uma produção de 

leite suficiente para os cordeiros.  Segundo Figueiró e Benavides (1990) á partir da 6ª a 8ª semana de 

lactação, há uma redução na produção diária de leite de 40% a 50%. 

De uma forma geral, os cordeiros dependem exclusivamente do leite das ovelhas até uma 

semana de idade. Depois deste período, o fornecimento de volumoso e concentrado de boa 

qualidade estimula o desenvolvimento do rúmen, podendo aumentar a taxa de crescimento destes 

animais (SANTRA e KARIN, 1999). 

O cordeiro é a categoria animal que fornece carne de melhor qualidade, segundo Furtado 

(1999) e, por apresentar taxa de crescimento constante em condições ideais, possuem bons 

rendimentos de carcaça e maior eficiência de produção. Na Figura 1 está apresentada a curva de 

crescimento dos cordeiros. 
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                Figura 1- Curva de Crescimento 
                Fonte : Cañeque et al.,(1992) 

 

De acordo com o gráfico, o cordeiro apresenta uma taxa de crescimento acelerado que parte 

do ponto “Nascimento” e vai até o ponto “Puberdade”.  A partir deste ponto começa a puberdade do 

animal, havendo diminuição do crescimento e início da deposição de gordura. 

Da mesma forma que o animal possui percentuais de maturidade, os seus tecidos também 

possuem. À medida que o animal vai se desenvolvendo, ocorrem diferentes taxas de crescimento 

conforme o tecido estudado (Tabela 1).  

        

 Tabela 1- Evolução dos pesos nos tecidos das carcaça. 

     
Fonte: Butterfield (1988). 

As porcentagens dos tecidos na carcaça para músculo, osso e gordura, em um animal de 4Kg 

é de 66,27%, 26,62% e 7,10% respectivamente. Entretanto, as porcentagens dos tecidos na 

carcaça, variam para um animal de 30Kg em,  64,22% para músculo,  17,07% osso e 18,69% de 

gordura. 
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Utilização de creep feeding para cordeiros 
 

O Creep Feeding baseia-se no método de suplementação privativa (Figura 2) de cordeiros 

durante a fase de amamentação (SILVA SOBRINHO, 2001). Esta alternativa de fornecimento de 

concentrados a cordeiros, pode complementar o fornecimento energético e protéico do leite materno 

que tende a diminuir com o avanço da lactação, e permitirá diminuição do tempo de acabamento dos 

cordeiros para o abate (SAMPAIO et al. 2001). 

A adoção de creep feeding pode cumprir esse objetivo, sem onerar o custo de manutenção 

das ovelhas. A utilização de rações com mais aceitabilidade no creep feeding pode, inclusive, diminuir 

a intensidade de mamada dos cordeiros e, com isso, minimizar a demanda energética da lactação.  

Com isso, a demanda energética que era voltada para maior produção de leite, será utilizada para 

direcionar o novo ciclo reprodutivo do rebanho (VILLAS BÔAS et al., 2011). 

 

 

 

                         Figura 2 - Cordeiro dentro do creep feeding 
                         Fonte: LAPOC-UFPR 
 

A alimentação dos cordeiros a partir dos primeiros dias de vida no sistema de creep feeding, 

para Neres et al. (2001), representa alternativa prioritária e estratégica na produção de cordeiros, 

devendo ser iniciada logo após o nascimento, para adaptar os animais ao consumo de alimento 

sólido. A suplementação no creep feeding é à base de concentrados (Tabela 2), porém os alimentos 

devem possuir alta aceitabilidade pelos animais  e apresentar alto valor energético. Uma observação 

maior deve ser para os níveis de cálcio, pois esse mineral é essencial aos cordeiros, mas em 

quantidades insuficientes nos grãos. 
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TABELA 2 - Fórmulas de concentrado inicial para utilização em creep feeding para cordeiros (% na 
matéria original) 
Ingredientes 1 2 3 
Milho moído grosso 68,8 65,3 44,7 
Farelo de Soja (49% PB)          23,2 - 25,5 
Farelo de Algodão (38% PB) - 28,0  - 
Polpa Cítrica Moída  -   - 22,6 
Melaço de Cana 5,8 4,2 6,1 
Mineral para Ovinos 1,1 1,1 1,1 
Calcário  1,1 1,4   - 
Total da batida (Kg)             100,00 100,00             100,00 

 Fonte: Mendes (2007). 
 

De acordo com Susin ( 2001), o nível recomendado de PB é  de 20% até 40 dias de idade, 16 

a 18% PB dos 40 aos 70 dias e 12 a 14% PB a partir de 70 dias. Na prática, observa-se que os 

produtores utilizam o mesmo nível protéico de 18 a 20% durante toda a fase de creep feeding. 

 

Terminação de cordeiros a pasto com uso de creep feeding 
 

Villas Bôas et al. (2011) observaram que a utilização de creep feeding permitiu antecipar a 

idade de desmama dos cordeiros da raça Hampshire Down e, quando desmamados aos 62 dias de 

idade, atingiram o peso de abate sem necessitar de confinamento. Os resultados demonstraram que 

cordeiros desmamados aos 62 dias com auxílio de creep feeding apresentaram menor idade ao abate 

e características mais desejáveis para a carcaça, como melhor rendimento e compacidade. Além 

disso, a precocidade de abate não permitiu deposição excessiva de gordura nas carcaças dos 

cordeiros, mesmo quando criados em regime intensivo, dentro de um sistema de produção de ciclo 

curto. Os resultados indicaram que o leite das ovelhas teve papel importante no comportamento de 

ganho de peso dos cordeiros deste experimento. Os autores sugerem que estudos verifiquem o 

retorno ao cio das matrizes no pós-parto, a produção de leite e a conversão alimentar de cordeiros,  

bem como o seu comportamento frente às infestações de parasitose gastrintestinal, visto ser muito 

comum na espécie. 

Ortiz et al. (2005) realizaram um experimento com cordeiros machos, mestiços Suffolk, não 

castrados, terminados em creep feeding, com ração fornecida à vontade. Os animais foram abatidos 

com 28 Kg. Foram mantidos em pasto de grama estrela branca (Cynodon plectostachyus), 

suplementado com concentrado contendo 15; 20 e 25% de PB. Quanto maior foi o nível de PB da 

dieta, menor foi a idade de abate dos cordeiros, pois estes apresentaram maior ganho de peso que 

foi 410 g/dia. Os ganhos médios diários dos cordeiros que receberam 15% e 20% de PB foram 370 e 

360 g/dia, respectivamente, mas estatisticamente não houve diferença significativa entre esses 

tratamentos. Dessa forma os autores recomendam fornecer concentrados com 25% de PB aos 

cordeiros. 

Estudos realizados por Ribeiro et al. (2005), com cordeiros mantidos com as mães em 

pastagem de azevém anual “Lolium multiflorum Lam” até o abate, e cordeiros sob o mesmo 

tratamento anterior, porém com acesso a creep feeding a partir de 40 dias, mostraram ganhos médios 

diários de peso de 261g e 282 g, respectivamente. Já,  Poli et al. (2008), avaliando o ganho médio 

diário de cordeiros mantidos com ovelhas, e cordeiros mantidos com ovelhas + creep feeding 
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introduzido aos 60 dias, em pastagem de Tifton 85 e Azevém, observaram ganhos semelhantes 

(281e 282 g, respectivamente).  

Em contrapartida, estudos realizados por Neres et al. (2001) e Tonetto et al. (2004), 

observaram  ganho médio diário de 350 e 325 g em cordeiros mantidos em creep feeding do 

nascimento ao abate. Portanto, o que se pode concluir, é que quanto mais cedo se fornece o creep 

feeding aos animais, eles alcançam maiores ganhos de peso, proporcionando um menor tempo de 

abate, com melhores qualidades de carcaça. 

 

Terminação de cordeiros em confinamento  
 

Segundo Siqueira et al. (1993), uma grande vantagem em confinar cordeiros está na 

diminuição de infecções parasitárias (helmínticas), proporcionando diminuição na mortalidade dos 

animais e maiores ganhos de peso diário nos cordeiros. 

No sistema de confinamento, o ganho de peso dos animais é mais caro do que a pasto 

(MURPHY et al., 1994; NOTTER et al., 1991). Por isso, algumas características dos cordeiros devem 

ser levadas em consideração antes do confinamento, como peso ao nascer, idade para confinar, 

sexo, entre outras. 

Estudos realizados por Ribeiro et al. (2005), mostraram que cordeiros Suffolk confinados, 

após o desmame aos 40 dias e alimentados com silagem de milho (66,95% NDT e 8,5% PB) e 

concentrado (20% PB) ad libitum , tiveram ganho médio diário de 369g, com escore ao abate de  3,3 

pontos, enquanto que os desmamados com a mesma idade e mantidos em pastagem de azevém 

anual “Lolium multiflorum Lam” até o abate apresentaram menor desempenho individual, tendo um 

ganho médio diário de 100 g/dia, com escore terminal de 2 pontos. Estudos realizados por Macedo et 

al. (1997, 1999), com cordeiros desmamando também aos 40 dias, mantidos em pastagem de 

Cynodon dactylon, também observaram ganhos de  106 e 110 g/dia, respectivamente. Portanto, com 

desmame precoce, o desempenho em confinamento apresentou ganhos expressivamente superiores, 

tanto comparativamente a pasto com gramínea de clima tropical, quanto para de clima semi-

temperado. 

O desempenho de cordeiros Santa Inês e cruzas de Dorper com Santa Inês foi estudado por 

Cartaxo et al. (2008). Nesse estudo verificaram que os dois grupos genéticos apresentaram 

desempenhos similares e satisfatórios (Tabela 3), portanto, podem ser utilizados no confinamento 

com êxito. Cordeiros do grupo genético ½ Dorper + ½ Santa Inês apresentaram maior margem bruta 

de lucro em comparação aos Santa Inês. Os cordeiros abatidos com condição corporal intermediária, 

independente do grupo genético, apresentaram menor consumo de matéria seca, melhor conversão 

alimentar, menor número de dias em confinamento e maior margem bruta. Assim, a condição corporal 

intermediária pode ser preconizada como critério para abate de cordeiros. 
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Tabela 3 - Consumo de matéria seca (CMS), ganho médio diário (GMD), conversão alimentar (CA) e 
dias de confinamento (DC) de cordeiros de dois grupos genéticos abatidos com duas condições 
corporais 
 

Variável 
Grupo genético Condição corporal 

SI DpSI Intermediária Gorda 

Número observações 16 16 19 13 

Peso vivo inicial (kg) 20,4 19,2 19,7 19,9 

Peso vivo final (kg) 30,6 29,5 29,1 31,4 

Consumo MS (kg/dia) 1,12 a 1,06 a 1,04 a 1,15 b 

Ganho médio diário (g/animal/dia) 281,0 a 291,0 a 296,0 a 273,0 a 

Conversão alimentar 4,06 a 3,69 a 3,62 a 4,24 b 

Dias de confinamento 36,75 a 35,87 a 32,42 a 42,0 b 

Médias seguidas de distintas nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste F a 5% de probabilidade. 
SI = Santa Inês; DpSI = ½ Dorper + ½ Santa Inês. 
Condição corporal: intermediária (escore corporal 2,5 a 3,5); gorda (escore corporal 4,0 a 5,0). 
Fonte: Cartaxo et al. (2008)  
 

 

Levando em consideração os fatores econômicos que envolvem tanto a terminação de 

cordeiros á pasto com creep feeding quanto em confinamento, estudos realizados por Barros (2008) 
apontaram alguns valores para esses dois sistemas. O referente estudo avaliou quatro sistemas de 

terminação de cordeiros: 1) desmame aos 60 dias e terminação em pasto; 2) cordeiro com mãe em 

pasto; 3) cordeiro com mãe em pasto e concentrado (1% PC / dia) em creep feeding; e 4) desmame 

aos 60 dias em confinamento. Foram utilizados cordeiros da raça Suffolk e a pastagem utilizada foi  

Cynodon spp. cultivar Tifton 85 (capim-tifton 85). No período de junho até o início de novembro havia 

disponibilidade de  Lolium multiflorum (azevém) que havia sido sobressemeado no capim-tifton 85 no 

inverno de 2003. Os animais foram abatidos aos 32 kg de peso corporal. 

Os resultados constataram diferenças no ganho médio diário e no rendimento de carcaça 

entre os sistemas, que foram maiores nos cordeiros confinados. A idade de abate foi inferior para os 

cordeiros confinados, com o maior valor para cordeiro terminado após desmame em pasto. No 

entanto, em todos os sistemas os cordeiros foram abatidos com idade inferior a 132 dias.  

Em valores reais, para cordeiros terminados em creep feeding, o aumento no custo deve-se ao 

fornecimento de concentrado (20% PB) que representou gasto de R$ 568,22, significando para o 

referente trabalho um gasto de R$ 5,57 por cordeiro terminado ou R$ 0,13/cordeiro/dia. 

Para cordeiros terminados em confinamento o valor gasto com alimento volumoso foi R$ 42,98 e com 

concentrado foi R$ 20,54, o que totalizou R$ 63,52 por cordeiro terminado (R$ 1,86/cordeiro/dia) e 

representou 18,8% do custo-caixa (custo variável + mão-de-obra permanente) para produção nesse 

sistema. 

A utilização de anti-helmíntico foi superior em cordeiros terminados em pasto em 35% quando 

comparados aos dos sistemas sem desmame, e 63% mais em relação aos do confinamento. 

 O maior custo operacional foi observado no confinamento. Segundo estudos realizados por 

Lopes e Magalhães (2005) para terminação de bovinos em confinamento, indicou os itens que mais 

influenciaram no custo operacional efetivo da atividade, em ordem decrescente: a aquisição de 

animais (68,4%), a alimentação (22,3%) e as despesas diversas representadas por depreciação; 
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conservação, impostos, frete e energia elétrica (4,32%); a mão-de-obra (3,9%); e as despesas com 

vacinas, antiparasitários e outros medicamentos (0,93%). De acordo com Barros (2008),  esses 

valores diferem do confinamento de cordeiros, que apresentou como os três principais custos 

operacionais: alimentação (33,4%), mão-de-obra (23,7%) e conservação e depreciação de 

benfeitorias, máquinas e equipamentos (13,9%).  

Considerando o valor para venda de cordeiros inteiros e abatidos, todos os sistemas 

apresentaram resultado econômico negativo, ou seja, prejuízo considerando o preço de venda 

praticado de R$ 3,50 o quilo de cordeiro vivo terminado e R$ 13,50 o quilo da carne inspecionada, 

para a região do Paraná, local onde foi realizado o estudo. Para remunerar todos os fatores de 

produção, o preço mínimo de venda do quilo de cordeiro vivo deveria ser em torno de R$ 8,35 no 

confinamento e superior a R$ 4,80 nos demais sistemas, valor distante dos R$ 3,50 praticados na 

região. 

 

Abate de cordeiros e qualidade da carne 

Muito se fala sobre o peso ideal para abater cordeiros. Figueiró (1989) descreve que a idade 

de abate dos cordeiros deve ser entre 90 e 100 dias, com peso vivo de 25 a 30 kg. Siqueira et al. 

(2001) relataram que animais abatidos com peso entre 28 e 36 kg, apresentam carcaças com 

qualidade semelhante e satisfatória para comercialização, enquanto o peso de 40 kg pode resultar 

em carcaças com teor de gordura muito elevado. 

Osório (1992) observou que o peso ideal para abate é aquele em que proporção de músculo 

na carcaça é máxima e a gordura suficiente para conceder à carne, propriedades sensoriais 

adequadas à preferência do mercado consumidor. 

O rendimento da carcaça é o principal responsável pelo seu valor comercial (SAINZ, 1996), 

sendo que a espécie ovina apresenta rendimentos de carcaça que variam de 40 a 50% (SILVA 

SOBRINHO, 2001), sendo influenciados por fatores como genética, sexo, idade, peso vivo, peso ao 

nascer, número de horas em jejum, dieta imposta aos animais e grau de engorda. 

De acordo com BUENO et al. (2000), as carcaças devem apresentar elevada porcentagem de 

músculos, gordura subcutânea uniforme e adequada ao mercado consumidor. A área de olho de 

lombo é uma medida objetiva para predição da quantidade de músculo da carcaça. Fernández et al. 

(1997), Fernández et al. (1998) e  Junkuszew & Ringdorfer (2005) verificaram alta correlação entre a 

área de olho-de-lombo e a espessura de gordura subcutânea. O Longissimus dorsi, segundo Sainz 

(1996), é um músculo de amadurecimento tardio, podendo dessa forma, representar o 

desenvolvimento do tecido muscular (Figura 3).  
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Figura 3- Medição da Área de Olho de Lombo pelo Longissimus dorsi 
          Fonte: Sainz (1996) 

 

Silva Sobrinho et al. (2005), avaliando três genótipos de cordeiros abatidos aos 150 dias e 

300 dias de idade, relatam que as características de qualidade de carne dos três grupos genéticos 

não diferiram para pH final, líquido exsudado, comprimento de sarcômero, parâmetros de cor e 

porcentagem de perda no cozimento (Quadro 1) 

 

QUADRO 1- Efeito do genótipo sobre as características qualitativas da carne ovina 
 

Características 
Genótipo1

Romney Ef x (Fn x Tx) Fn x Ds 

pH final 5,60 5,61 5,57 
Líquido exsudado (cm2/g) 41,60 41,50 41,10 
Comprimento do sarcômero (μm) 1,67 1,69 1,66 
Parâmetros de cor    
L* luminosidade 37,26 37,32 37,91 
a* teor vermelho 7,86 7,91 7,71 
b* teor amarelo 4,19 4,39 4,33 
Parâmetros Warner-Bratzler    
Força inicial (kg) 6,38 b 7,51 a 7,99 a 
Força máxima (kg) 8,40 b 9,31 ab 10,21 a 
Perda de peso no cozimento (%) 38,40 38,88 37,96 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem pelo teste Tukey (P<0,05). 
1 Raça paterna: Rom = Romney; Ef x (FnxTx) = East Friesian x (Finn x Texel); Fn x Ds = Finn x 
Dorset. 
Fonte : Silva Sobrinho et al. (2005) 
 

 

Quanto à cor, esses autores não verificaram efeito do genótipo sobre os valores de 

luminosidade (L*), teor de vermelho(a*) e teor de amarelo(b*). Zapata et al. (2000) também não 

registraram diferenças nos valores de L*, a* e b* na carne de cordeiros originados dos cruzamentos 
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Somális Brasileira x Crioula e Santa Inês x Crioula, com valores de 36,67 a 37,70; 14,85 a 15,54 e 

0,83 a 1,37, respectivamente. Observou-se que os diferentes genótipos influenciaram a maciez da 

carne ovina para força inicial e força de cisalhamento máxima. Medidas de força de cisalhamento 

foram menores nas amostras de carne de ovinos Romney, indicando a necessidade de menos força 

para rompimento da amostra de carne cozida. Portanto, a carne de cordeiros Romney foi mais macia 

que as demais carnes avaliadas. Por sua vez, Grazziotin et al. (2002), observaram forças de 

cisalhamento mais baixas na carne de ovinos Texel (3,18 kg) e Ile de France (3,30 kg) abatidos aos 

sete meses de idade. 

Com relação à idade de abate dos cordeiros, SILVA SOBRINHO et al. (2005), verificaram 

(Tabela 5) que a carne dos ovinos abatidos aos 150 dias apresentou valores de luminosidade, teores 

de vermelho e amarelo mais elevados, sugerindo que os animais criados a pasto são menos afetados 

nestas características.  

 
 
Tabela 5 - Efeito da idade ao abate nas características qualitativas da carne ovina 
 

Características 
Idade ao abate (dias) 

150 300 

pH final 5,61 a 5,58 b 
Líquido exsudado (cm2/g) 40,90 41,90 
Comprimento do sarcômero (μm) 1,68 1,66 
Parâmetros de cor 
L* luminosidade 38,20 a 36,80 b 
a* teor vermelho 8,12 a 7,53 b 
b* teor amarelo 4,55 a 4,05 b 
Parâmetros Warner-Bratzler 
Força inicial (kg) 5,87 b 8,72 a 
Força máxima (kg) 7,45 b 11,16 a 
Perda de peso no cozimento (%) 38,45 38,38 

Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem pelo teste Tukey (P<0,05). 
Fonte : Silva Sobrinho et al. (2005) 
 

As medidas de força de cisalhamento foram mais elevadas na carne dos animais abatidos 

aos 300 dias que nos animais abatidos aos 150 dias, indicando que maiores forças foram necessárias 

para romper as amostras provenientes dos animais mais velhos. Resultados obtidos por Gularte et al. 

(2000), em animais da raça Corriedale abatidos aos sete, oito e nove meses de idade, confirmaram 

que, com o aumento da idade, a maciez da carne diminui, como resultado de mudanças no tecido 

conjuntivo com o avanço da idade. A perda de peso por cozimento não foi afetada pela idade ao 

abate. Segundo os autores, os genótipos afetaram as características de qualidade da carne ovina, 

com maior maciez naquelas provenientes de cordeiros Romney. A idade influenciou os valores de pH, 

cor e maciez, com melhores resultados na carne de cordeiros abatidos mais precocemente. Os 

resultados poderão contribuir na escolha de raças e/ou cruzamentos, assim como na determinação 
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do peso e da idade de abate, considerando-se que carnes mais duras estiveram associadas a 

animais mais velhos. 

Almeida Júnior et al. (2004), objetivando estudar níveis de substituição (0; 50 e 100%) do 

milho grão seco moído úmido pela silagem de grãos úmidos de milho (SGUM) na ração de cordeiros 

da raça Suffolk abatidos com 28 Kg de PV, alimentados com creep feeding sobre  características 

quantitativas e qualitativas do músculo Longissimus dorsi, observaram que não houve efeito dos 

tratamentos para a força de cisalhamento e nem para as medidas tomadas no Longissimus dorsi, 

exceto para a área de olho de lombo, segundo regressão quadrática, com maiores valores para os 

tratamentos com SGUM (Tabela 6). As análises de composição química do Longissimus dorsi 

revelaram que os tratamentos influenciaram o teor de gordura no músculo, que aumentou linearmente 

de acordo com a inclusão de SGUM na ração. Os autores concluíram que é possível recomendar a 

substituição do milho grão pela silagem de grãos úmidos de milho para a dieta de cordeiros 

terminados em creep feeding, conservando a boa qualidade da carne. 

 

Tabela 6- Médias e coeficientes de variação (CV%) das medidas objetivas (A, B, C, J), força de 

cisalhamento e área de olho do lombo de cordeiros alimentados com silagem de grãos úmidos de 

milho (SGUM) em creep feeding 

Variáveis      0% 
SGUM 

50 
%SGUM 

100% 
SGUM 

Média  Media CV % 
Efeito  

Efeito 

Largura Máxima A (mm)  54,93 54,26 55,25 54,90 5,85 NS 

Profundidade B ( mm)    26,14 27,90 26,42 26,82 8,87 NS 

Espessura Mínima de 
Gordura C (mm)  

1,46 1,79 1,45 1,57 30,88 NS 

Área de Olho de Lombo 
(cm)  

11,73 13,12 12,98 12,61 7,10 2 

Força de cisalhamento (Kgf) 2,68 2,96 2,89 2,84 22,38 NS 

NS =Não significativo (P>0,05). 
2 =Efeito quadrático (P<0,05). 
Fonte : Almeida Júnior et al. (2004) 
 

 
 
Considerações Finais  

 

 

Fica evidenciado que diante do alto percentual de gordura apresentada para a categoria 

“carneiro” e da demanda crescente por carne magra, a produção de carne de cordeiros, 

principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil tem sido crescente, melhor, 

podendo-se observar por intermédio do revisado que, tanto em confinamento, quanto em criações a 

pasto com creep feeding, os resultados para GMD e para qualidade da carne têm atendido, nestes 

quesitos, à referida demanda. Contudo, sabe-se que a produção ainda é expressivamente inferior à 

quantidade demandada, mesmo para o consumo interno brasileiro.  
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Entende-se que é de suma importância que estes dois sistemas de criação continuem a ser 

pesquisados, pois são os que propiciam menor tempo para acabamento de cordeiros, com alcance 

de boas características quanti-qualitativas de carcaça. Visto que os dois sistemas apresentam-se 

eficazes, fica a critério do produtor com o auxílio de um técnico a escolha de qual adotar. 
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